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1 Uvod 
 

1.1 Opredelitev problema 

 
Transakcijsko trženje oziroma trženjski splet, ki je osrednji način 

razmišljanja t. i. šole menedžmenta trženja (Shaw in Brian Jones, 2005, str. 256–

257), lahko razumemo kot »niz trženjskih instrumentov, ki jih podjetje 

uporablja, da sledi svojim trženjskim ciljem na ciljnem trgu« (Kotler, 1998, str. 

98). Gre torej za reševanje vprašanj o tem, kako naj organizacije tržijo svoje 

izdelke in storitve, pri čemer pa je v ospredju predvsem perspektiva 

prodajalca. Izhajajoč iz proizvodnega okolja, je šola menedžmenta trženja 

sčasoma svojo paradigmo razmišljanja razširila tudi na ostala področja 

poslovanja, kot so trgovina na drobno, storitve ter ostala področja, med 

drugim tudi področja iz negospodarstva. Kot dominantna šola trženja danes 

mnogim predstavlja kar sinonim za trženje per se (Shaw in Brian Jones, 2005, str. 

256–258).  

 

Pri tem gre v glavnem za maksimizacijo dobička na osnovi uporabe različnih 

organizacijskih virov (Walsh, Gilmore in Carson, 2004, str. 471) oziroma za t. i. 

mikroekonomsko maksimizacijsko paradigmo, pri kateri je v ospredju 

analiza izdelkov, cen, stroškov, organizacij in transakcij (Webster, 1992, str. 1 in 

6) ter zajem porabnikovega presežka (Doyle, 1995, str. 24); konkurenčnost, 

zasledovanje lastnega interesa ter neodvisnost med trženjskimi subjekti so v 

transakcijski paradigmi vzvodi ustvarjanja vrednosti (Sheth in Parvatiyar, 2000a, 

str. 122–123). Posledično je trženjska funkcija v organizaciji usmerjena k 

temu, da s t. i. enosmerno množično komunikacijo (Coviello, Brodie in Munro, 

1997, str. 509) sporoča ponudbo organizacije (Vargo in Lusch, 2004, str. 13), s čimer 

skrbi za privabljanje novih kupcev (Lindgreen, Palmer in Vanhamme, 2004, str. 681), 

trženjske aktivnosti pa so predane v upravljanje posamičnim trženjskim 

funkcijskim področjem, v okviru katerih je menedžerski fokus predvsem na 

razvoju internih zmožnosti v skladu z definiranim trženjskim spletom 

(Coviello, Brodie in Munro, 1997, str. 509).  

 

Če sedaj skušamo preseči jedro transakcijskega trženja, potem za osnovno 

izhodišče uporabimo poenostavljeno razmišljanje Levitta (1983, str. 87), ki 

pravi, da se odnos med prodajalcem in kupcem le redko konča z nakupom. 

Potreben je namreč širši pogled – odnos med kupcem in prodajalcem po 

nakupu namreč postane bolj intenziven, saj lahko opravljeni nakup pomaga 

pri določitvi kupčevega prihodnjega izbora. Kljub temu, da je odnos sicer še 
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vedno prodajni, pa gre pri tem v prvi vrsti za odnos, ki zahteva dolgoročen 

pogled, medsebojno spoštovanje, recipročno strategijo in sprejetje kupca kot 

partnerja oziroma kot soustvarjalca vrednosti in ne kot pasivnega 

sprejemnika ponujenega izdelka. Kupec je tako v prvi vrsti posameznik, nato 

pripadnik določene skupine in šele na koncu anonimni del nekega segmenta 

oziroma dela anonimne množice, pri čemer pa je pomembno tudi preseganje 

enostavnega diadnega odnosa (Gummesson, 1998, str. 243–244)1. Le tako je 

mogoče ustvariti vrednost za porabnika, ki jo Grönroos (2000, str. 100) 

slikovito opisuje s tem, ko pravi, da porabnik »danes več ne zahteva samo 

izdelka ali storitve, temveč mnogo celovitejši pristop, ki vključuje številne 

elemente: od informacij v zvezi s pravilnim in varnim načinom uporabe izdelka 

do dostave, namestitve, posodobitev, popravil, vzdrževanja in pravilnih 

nasvetov v zvezi z izdelkom, ki ga je kupil. Pri tem pa zahteva, da je vse to in 

še več priskrbljeno pravočasno z nasmeškom in zaupanjem.«  

 

Nadaljujem z razmišljanjem Jančiča (1999, str. 90), ki pravi: »Izhodišče vsake 

organizirane entitete je, da svoje poslanstvo opravlja v čim stabilnejšem okolju 

in si na ta način zagotavlja dolgoročno preživetje brez velikih pretresov. Mnoge 

organizacije zato težko doumejo, da njihovi potrošniki niso več mirujoča tarča, 

ki jo je s pravim pristopom lahko »zadeti« ... Značilnost sodobnih sprememb 

namreč je, da so se organizacije znašle v položaju, ko so se prisiljene 

odpovedati lastni stabilnosti, da bi s prilagajanjem spreminjajočim se okoljem 

in še posebej potrošnikom2 lahko preživele.«  

 

Od dogajanj v spreminjajočem se okolju sodobne porabniške družbe velja 

tako na tej točki izpostaviti predvsem vsesplošno zasičenost trga. 

Pomanjkanje organske rasti trga, ki jo še dodatno načenja množica med 

seboj substitutnih izdelkov in storitev, ki tekmujejo za zadovoljevanje med 

seboj podobnih si potreb v pretežni meri zgolj s tem, da ponujajo drugačno 

                                                 
1 Podobno je tudi na področju medorganizacijskega trženja, kjer se vloga prodajnega osebja spremeni v 
partnersko, kar pomeni, da je poudarek na gradnji dolgoročnih odnosov in ne na ustvarjanju kratkoročnih 
prodajnih uspehov. Posledično to pomeni tudi spremembo pri izboru, usposabljanju, evalvaciji ter kompenzaciji 
prodajnega osebja ter prodajnih timov (Weitz in Bradford, 1999, str. 252). 
2 V nadaljevanju se izogibam uporabi izraza potrošnik in namesto tega raje govorim o porabniku, pogosto pa 
tudi o kupcu. Je že tako, da jezik včasih zaradi svoje slogovne bogatosti omogoča različna poimenovanja sicer 
semantično podobnih, včasih pa kar enakih izrazov. Podobne so tudi izkušnje v tujini. Če se pri tem omejimo 
izključno na angleško govoreča območja, od koder skoraj v celoti izhaja strokovna literatura, uporabljena v tej 
disertaciji, lahko opazimo podoben pojav. Po mnenju Parasuramana in Grewala (2000, str. 10) gre namreč za 
izmenično uporabo terminov customer in consumer, ki se sicer v svoji osnovi semantično ločita po tem, da prvi 
označuje osebo ali pa poslovno enoto, ki kupi izdelek ali storitev (legalno, pri tem pa verjetno, a ne nujno tudi 
fizično) ter zanj tudi plača, medtem ko drugi označuje uporabnika storitve ali izdelka. Tako v tej razpravi po 
vzoru temeljne literature ohranjam dva izraza, ki se strogo semantično na strokovnem področju sicer razlikujeta, 
a sta v splošnem pogovornem jeziku tudi v slovenskem jeziku vseeno lahko pojmovana kot sopomenki. Izraza 
porabnik in kupec tako v disertaciji v glavnem nastopata kot sopomenki, razen v nekaterih primerih, ko je tudi iz 
konteksta mogoče razbrati potrebo po njunem ločevanju. 
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funkcionalnost (Lindgreen, Palmer in Vanhamme, 2004, str. 675), postavlja danes 

pred menedžment spoštovanja vreden izziv. Walker et al. (2003, str. 239) tako 

menijo, da bo v prihodnje največji izziv v gospodarstvih razvitega sveta 

obvladovanje trgov, ki rastejo zelo počasi, če sploh. Položaj na področju 

trgovine na drobno pa poleg omenjenega zaostruje tudi dejstvo, da na tem 

področju ne gre več toliko za konkuriranje znotraj določenega trgovskega 

formata, pač pa bolj za konkuriranje med različnimi trgovskimi formati – za 

trend, ki je bil v Združenih državah Amerike značilen sredi osemdesetih, 

sedaj pa je prisoten v Evropi (Tordjman, 1994, str. 4), tudi v Sloveniji.  

 

Odgovor na poslovne izzive na področju trženja, ki jih prinaša današnje 

poslovno okolje, Lindgreen, Palmer in Vanhammejeva (2004, str. 675) vidijo v 

trženju, temelječem na odnosih. »Normativni cilj tako ne sme biti 

komunikacija, usmerjena k trgu, pač pa razvoj trajajočega komunikacijskega 

procesa oziroma dialoga« (Vargo in Lusch, 2004, str. 14). Trženjska in 

komunikacijska teorija je tako sredi fundamentalnih sprememb, ki gredo v 

smeri od funkcijskega, mehanističnega in proizvodno usmerjenega modela 

proti humanističnemu, na odnosih temelječemu modelu (Duncan in Moriarty, 

1998, str. 3), v ospredje pa prihajajo neotipljivi viri, soustvarjanje vrednosti ter 

odnosi (Vargo in Lusch, 2004, str. 1). Na to pa se morajo odzvati tudi tržniki ter 

zamenjati na osnovi izdelkov ustvarjene transakcijske modele in koncepte z 

novimi, zasnovanimi na storitvah ter temelječimi na odnosih (Rust, 2004, str. 

24). Podobno meni tudi Grönroos (1994a, str. 4–15), ki pravi, da se je pojavila 

potreba po novejših trženjskih paradigmah in da bo v prihodnosti trženje, 

temelječe na odnosih, zagotovo ena od njih.  

 

Verjamem, da tudi na področju trgovine na drobno. Dunne in Lusch (1999, 

str. 420) ter Berman in Evans (2001, str. 20) namreč pravijo, da bodo v 

prihodnje uspešni tisti trgovci, ki bodo sledili načelom trženja, temelječega 

na odnosih. Kot namreč v eni starejših razprav o trgovanju, temelječem na 

odnosih, ugotavljata Berry in Gresham (1986, str. 43), lahko trgovec obseg 

poslovanja povečuje na tri možne načine: [1] s privabljanjem novih kupcev, 

[2] s povečevanjem obsega poslovanja z obstoječimi kupci ter [3] z 

zmanjševanjem izgube obstoječih kupcev. Z osredotočenostjo formalnih 

trženjskih aktivnosti na obstoječe kupce – kar gre razumeti kot jedro 

trženja, temelječega na odnosih – se tako hkrati loteva zadnjih dveh.  

 

 

 

 



 4 

Gre torej za to, da se vloga trženja preoblikuje iz ofenzivne v defenzivno 

(Egan, 2004, str. 57), kar zahteva strateški premik v načinu razmišljanja 

(Singh, 2003, str. 37; Grönroos, 2004, str. 100). Zato je trženje, temelječe na 

odnosih, verjetno najbolje predstavljeno kot splošna filozofija (Egan, 2004, str. 

19) oziroma kot filozofija poslovanja (Zeithaml in Bitner, 1996, str. 171). Pri tem 

gredo nekateri avtorji celo tako daleč, da govorijo kar o spremembi 

trženjske paradigme. Med njimi so najbolj znani Grönroos, Gummesson in 

Berry (Zolkiewski, 2004, str. 27), sledijo pa jim tudi ostali: npr. Levitt (1983), 

Shapiro (1991), Webster (1992) (v Buttle, 1996a, str. 11), Coviello et al. (1998), 

Brodie et al. (1997) (v Pressey in Mathews, 2000, str. 272).  

 

Pri tem zaradi svoje težnje delovanja trženje, temelječe na odnosih, 

raziskovalcem ponuja zelo dobro izhodišče za preučevanje tega, kaj se dogaja 

s porabnikom, ko enkrat postane kupec (Rosen in Surprenant, 1998, str. 103). 

Vendar pa je pri tem zaznati veliko osredotočanje na generične izzive, 

bistveno manj pa na izzive, ki so značilni za posamične panoge (Pressey in 

Mathews, 2000, str. 272). Ena takšnih panog je tudi področje trgovine na 

drobno. Sheth in Parvatiyar (2000b, str. 172) namreč menita, da je zaznati 

pomanjkanje študij na področju trgov končnih porabnikov, kamor seveda 

uvrščamo tudi trgovino na drobno, podobnega mnenja v zvezi s tem pa je 

tudi Gruen (1995, str. 447). Macintosh in Lockshin (1997, str. 487) ter Sánchez in 

Iniesta (2004, str. 243) pa omenjajo pomanjkanje študij v zvezi s trženjem, 

temelječim na odnosih, prav na področju trgovine na drobno. Če omenjeno 

povežemo z ugotovitvami mnogih avtorjev (Grönroos, 2001, str. 95; Hennig-Thurau 

in Klee, 1997, str. 751; De Wulf, Odekerken-Schröder in Iacobucci, 2001, str. 33; Naudé in 

Buttle, 2000, str. 351; Wray, Palmer in Bejou, 1994, str. 45) o tem, da je literatura, ki 

bi proučevala področje kakovosti trženjskih odnosov, redka, potem dobimo 

dobro izhodišče za teoretsko in empirično usmeritev pričujoče doktorske 

disertacije – tj. preučevanje koncepta kakovosti trženjskih odnosov3, 

apliciranega na področje trgovine na drobno.  

 

 

 

 

                                                 
3 V delu uporabljam izraz kakovost trženjskih odnosov, čeprav se zdi kot neposredni prevod verjetno ustreznejši 
izraz kakovost odnosov (ang. relationship quality). Z omenjenim izrazom želim poudariti osredotočenost dela 
izključno na trženjske odnose, kar pomeni, da na omenjeno gledamo predvsem skozi »trženjska očala« ter 
bistveno manj skozi »očala« ostalih znanosti (klinična psihologija, psihoanaliza, sociologija in socialna 
psihologija (Žabkar, 1999, str. 5)), ki se ukvarjajo s preučevanjem ostalih zvrsti odnosov (osebni odnosi, partnerski 
odnosi, družinski odnosi ipd.). Je pa seveda res, da so trženjski odnosi skupek številnih vrst odnosov. 
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1.2 Namen in cilj disertacije 

 
Pričujoče delo se usmerja na preučevanje trženja, temelječega na odnosih, 

kar je sicer v zadnjem času raziskovalni interes številnih avtorjev s področja 

trženja. Pri tem se delo v teoretični razpravi ne ustavlja pri posamičnih 

parcialnih področjih, pač pa skuša zajeti večino materije, ki je potrebna za 

uvid v omenjeno paradigmo. Gre torej za prikaz celostnega in strateškega 

načina razmišljanja. Tako široko opredeljen pa ima lahko koncept to slabost, 

da še vedno ostaja nejasen (Lindgreen, 2001, str. 75). Takšna situacija je težavna 

tako z akademskega kot tudi s praktičnega vidika (Coviello, Brodie in Munro, 

1997, str. 501). Zato gre namen disertacije razumeti predvsem v odpravi 

»intuitivnosti« in »izmuzljivosti« omenjenega, kar skušam doseči skozi 

aplikacijo na konkretno področje preučevanja, tj. področje trgovine na 

drobno. Nenazadnje na trgih končnih porabnikov ravno panoga trgovine na 

drobno4 velja za tisto, ki je pokazala največ zanimanja za razvoj strategij 

trženja, temelječega na odnosih (Egan, 2000, str. 380). Pri tem se osredotočam 

na tiste vidike, ki jih v luči trženja, temelječega na odnosih, na tem področju 

pojmujem kot primarne – natančneje, gre za preučevanje trženjskih odnosov 

z dobavitelji, zaposlenimi in porabniki.  

 

Cilj disertacije, ki temelji na predhodni celostni teoretski razpravi, pa je 

predvsem konceptualna obravnava osrednjega (Woo in Ennew, 2004, str. 1252; 

Smith, 1998a, str. 4) in pomembnega (Bejou, Wray in Ingram, 1996, str. 137) 

določnega konstrukta na področju trženja, temelječega na odnosih, 

imenovanega kakovost trženjskih odnosov. Ob tem se pri postavitvi 

konceptualnega modela opiram na razmišljanje Bagozzija (1984, str. 20), ki v 

skladu s celovitim sestavom preko atributivne, strukturne in dispozicijske 

definicije ponuja ogrodje za opredelitev konstruktov. Atributivna definicija se 

nanaša na pojasnitev preučevanega koncepta in njegove sestave, strukturno 

je mogoče pojasniti s povezavami osrednjega koncepta z ostalimi, medtem ko 

dispozicijska govori o smeri dejanj oziroma posledicah osrednjega koncepta 

na ostale.  

 

Z empirično preverbo tako definiranega konceptualnega modela na področju 

trgovine na drobno, ki ponuja sveženj izdelkov in storitev (Dabholkar, Thorpe in 

Rentz, 1996, str. 3), natančneje na področju, ki se ukvarja s prodajo izdelkov 
                                                 
4 Upoštevaje razmeroma široko definicijo trgovine na drobno, ki pravi, da je ta »niz poslovnih aktivnosti, ki 

dodajajo vrednost izdelkom in storitvam, prodanim porabnikom za njihovo osebno ali družinsko rabo« (Levy in 

Weitz, 2004, str. 6), velja poudariti, da je v pričujočem delu pomen trgovine na drobno omejen na področje, ki 
ponuja sveženj izdelkov in storitev (Dabholkar, Thorpe in Rentz, 1996, str. 3), tam, kjer je to posebej omenjeno, pa na 
tisto področje, ki se ukvarja s prodajo izdelkov »sam svoj mojster«, elektrotehničnih, metalurških in 
profesionalnih tehničnih izdelkov ter izdelkov za opremo in dopolnitev bivanjskih prostorov. Tako iz razprave 
izpuščam tisti del področja trgovine na drobno, ki se ukvarja zgolj s prodajo storitev (Levy in Weitz, 2004, str. 6).  
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»sam svoj mojster«, elektrotehničnih, metalurških in profesionalnih tehničnih 

izdelkov ter izdelkov za opremo in dopolnitev bivanjskih prostorov, želim vsaj 

deloma ovreči negativni predznak paradigme trženja, temelječe na odnosih, 

za katero sicer v splošnem velja, da je močna v teoriji, a šibka v praksi 

(Fournier, Dobscha in Glen Mick, 1998, str. 44). 

 

Iz predstavljenega izhaja tudi osrednja teza disertacije. Na področju 

literature o trženju, temelječem na odnosih, namreč prevladuje spoznanje o 

tem, da je kakovost trženjskih odnosov med udeleženci pomembna 

determinanta trajnosti in intenzivnosti samega odnosa ter s tem posledično 

tudi trženja, temelječega na odnosih (Hennig-Thurau, 2000, str. 61). Podobno 

ugotavljajo tudi Crosby, Evans in Cowlesova (1990, str. 76) ter Bejou, Wray in 

Ingram (1996, str. 142), ko pravijo, da je kakovost trženjskih odnosov 

pokazatelj stanja dolgoročnih trženjskih odnosov. Kakovost trženjskih 

odnosov je torej vpliven določnik ohranjanja kupcev (Hennig-Thurau in Klee, 

1997, str. 742), kar pomeni, da bi moral menedžment svojo pozornost 

usmerjati tudi na omenjeno področje (Roberts, Varki in Brodie, 2003, str. 190). 

Vendar pa na preučevanem področju še vedno ostaja veliko odprtih vprašanj 

o tem, katere so tiste dimenzije, ki tvorijo konstrukt kakovosti trženjskih 

odnosov (Woo in Ennew, 2004, str. 1255; Hennig-Thurau, Gwinner in Gremler, 2002, str. 

234; De Wulf, Odekerken-Schröder in Iacobucci, 2001, str. 36; Dorsch, Swanson in Kelley, 

1998, str. 130; Smith, 1998a, str. 4; Kumar, Scheer in Steenkamp, 1995, str. 55). 

 

Preučevanja osrednje teze se tako lotevam v dveh korakih. V prvem koraku 

predpostavljam, da je konstrukt kakovosti trženjskih odnosov na področju 

trgovine na drobno opredeljen kot faktor drugega reda, sestavljen iz dimenzij, 

ki so zaradi področja preučevanja po svoji naravi dolgoročne in tesno 

povezane s trgom končnih porabnikov. Z vidika področja preučevanja se 

zdijo v tem duhu še posebej primerni naslednji določni konstrukti: zaupanje, 

zavezanost in zadovoljstvo. Drugi korak pa je namenjen preučevanju 

pomembnosti osrednjega preučevanega konstrukta. V zvezi s tem tako 

predpostavljam, da ima kakovost trženjskih odnosov pomemben pozitivni 

vpliv na zvestobo porabnikov. Prav tako predpostavljam določene vzročno-

posledične povezave izbranih konceptov s področja trgovine na drobno, tj. 

kakovosti osebne interakcije med prodajnim osebjem in porabniki ter 

kakovosti programa zvestobe kupcev – zlasti z vidika njunega pričakovanega 

pozitivnega vpliva na osrednji preučevani konstrukt pričujoče doktorske 

disertacije. Pri tem je tudi pomembno ugotoviti, kateri konstrukt močneje 

vpliva na kakovost trženjskih odnosov, ter preveriti pričakovani neposredni 

pozitivni vpliv kakovosti programa zvestobe kupcev na koncept zvestobe, saj 

na tem temeljijo priporočila za vodstva podjetij. 
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1.3 Zasnova disertacije in metode dela 

 
Za dosego omenjenega je disertacija v splošnem razdeljena na teoretični in 

empirični del. V teoretičnem delu najprej razpravljam o vlogi in razvoju 

trženja, temelječega na odnosih, skozi spekter preteklih obdobij. Novi pogledi 

imajo namreč vedno svojo zgodovino, njihova priljubljenost pa je funkcija 

delovanja števila zagovornikov in sprememb v okolju, ki omogočajo 

dostopnost in prikladnost njihovega delovanja (O'Malley in Tynan, 2000, str. 798). 

Zato sledi tudi razprava o spremembah v okolju, ki so zahtevale in zahtevajo 

drugačen način trženjskega razmišljanja in dojemanja. Kot že omenjeno, so 

nekateri avtorji celo mnenja, da predstavlja trženje, temelječe na odnosih, 

kar spremembo trženjske paradigme. Bralec bo sicer opazil, da v delu, 

namesto da bi neposredno razpravljal o spremembah v okolju, omenjeno 

tematiko morda obravnavam bolj posredno – tj. preko primerjave trženja, 

temelječega na odnosih s transakcijskim trženjem oziroma trženjskim 

spletom. Z opredelitvijo trženja, temelječega na odnosih, pa teoretični del z 

vidika preučevanja razpade na tri večje dele – tretje poglavje govori o 

trženjskih odnosih z dobavitelji, četrto poglavje o trženjskih odnosih z 

zaposlenimi in končno – peto poglavje, ki govori o organizacijski biti, tj. o 

trženjskih odnosih s porabniki. Po mnenju Ahmeda in Rafiqa (2003, str. 1179) 

je namreč prav ravnanje z odnosi z dobavitelji in zaposlenimi ključnega 

pomena pri izpolnjevanju trženjskih obljub, ki jih organizacija sporoča 

navzven, tj. porabnikom. 

 

V delu, ki govori o trženjskih odnosih z dobavitelji, razpravljam o praksi 

upravljanja blagovnih skupin, saj imajo vsi večji trgovci močne vezi, odnose 

in partnerstva z dobavitelji (Berman in Evans, 2001, str. 43). Ena izmed takšnih 

praks, ki je usmerjena k odnosu med trgovcem na drobno in dobaviteljem, je 

proces, imenovan upravljanje blagovnih skupin (Berman in Evans, 2001, str. 44; 

Peck et al. 1999, str. 173; Dapiran in Hogarth-Scott, 2003, str. 256). Razprava z vidika 

ravnanja odnosov z zaposlenimi pa se dotika predvsem notranjega trženja, 

saj le-to velja za metodo, ki se v zvezi s tem omenja najpogosteje. 

 

Poglavje, ki govori o trženjskih odnosih s porabniki, pa je – upoštevaje 

dejstvo, da predstavlja temelj pričujoče disertacije – podrobno razdelano z 

vidika instrumentov, ciljev in določnih konstruktov. Pri tem se najprej 

lotevamo spoznavanja instrumentov, saj se bomo tako preko njihovega 

preučevanja z uporabo terminologije intuitivno seznanili tudi s cilji in 

določnimi konstrukti, katerih podrobno preučevanje sledi.  
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Ko je govora o instrumentih za ravnanje s trženjskimi odnosi s porabniki, ki 

jih lahko poleg področja trgovine na drobno apliciramo tudi na ostala 

področja, je treba omeniti t. i. sistem za ravnanje z odnosi s porabniki, 

sicer bolj poznan pod kratico CRM. Fraza ravnanje z odnosi s porabniki je 

namreč v današnjem času zelo priljubljen in razširjen termin (Berry in Linoff, 

2000, str. 14), ki vsebinsko izhaja s področja trženja, temelječega na odnosih 

(Light, 2001 v Bull, 2003, str. 593), semantika termina pa s področja 

informacijske dejavnosti (Xu et al., 2002, 442). V tem delu sledi tudi 

terminološka obravnava problematike, na kar je bil bralec že opozorjen. S 

tem pa delo pravzaprav tudi zaključi obravnavo omenjenega področja, saj gre 

v tem primeru predvsem za taktična in ožje definirana sistemska vprašanja, 

povezana z informacijsko tehnologijo, kar pa občutno presega okvir pričujoče 

doktorske disertacije. Zato se v nadaljevanju za potrebe konsistentnega 

preučevanja instrumentov za ravnanje s trženjskimi odnosi s porabniki v 

trgovini na drobno osredotočam na vsebinsko področje samega pojava, tj. na 

področje neposrednega trženja, ki predstavlja t. i. komunikacijo ena-na-

ena; prav slednja pa je močno povezana s konceptom trženja, temelječega na 

odnosih (Pickton in Broderick, 2005, str. 9). V luči preučevanja trgovine na drobno 

pa v tem delu pripada prostor tudi programom zvestobe kupcev, saj ti po 

mnenju Picktona in Broderickove (2005, str. 625) na obravnavanem področju 

predstavljajo integralni sistem neposrednega trženja. Temu sledi tudi 

podrobno preučevanje nenačrtovane komunikacije. Če je namreč proces 

načrtovane tržne komunikacije v procesu interakcije podprt s kreiranimi 

sporočili, povezanimi z izdelki in storitvami – torej v »trenutku resnice« – 

potem je pričakovati pojav naklonjene nenačrtovane komunikacije v obliki 

pozitivnih ustnih priporočil (Grönroos, 2001, str. 281). 

 

S tem razdelkom se zaključi razprava o instrumentih, pomembnih z vidika 

trženja, temelječega na odnosih, in se nadaljuje z razpravo na temo ciljev 

taistega vidika. Poudarjen je koncept zvestobe kupcev, ki ga Hennig-

Thurau, Gwinner in Gremler (2002, str. 231) pojmujejo kot primarni cilj 

trženja, temelječega na odnosih. Omenjeno je tako v skladu z razmišljanjem 

Egana (2004, str. 39), ki pravi, da je praktično nemogoče obravnavati trženje, 

temelječe na odnosih, ne da bi pri tem obravnavali tudi koncept zvestobe 

kupcev – trženje, temelječe na odnosih, namreč vodi k zvestobi kupcev 

(Kumar, Bohling in Ladda, 2003, str. 668). Pri tem pa zaradi tesne in kompleksne 

prepletenosti s koncepti, kot so zavezanost, zadovoljstvo ter kakovost, 

podrobno obravnavam tudi te. Za tem se v šestem poglavju lotevam 

preučevanja trženja, temelječega na odnosih, še z vidika osrednjega 

določnega konstrukta, tj. konstrukta, imenovanega kakovost trženjskih 

odnosov. 
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V skladu s tem najprej sledi opredelitev samega konstrukta z vidika 

preučevanja, nato pa temeljit pregled prispevkov z obravnavanega področja. 

Kot namreč ugotavlja Hennig-Thurau (2000, str. 61), večina avtorjev 

predpostavlja, da je konstrukt kakovosti trženjskih odnosov intuitivno jasen 

in razumljiv, kar ima za posledico tudi pomanjkanje literature s tega 

področja. Vendar pa pregled razpoložljive literature dokazuje, da 

operacionalizacija omenjenega nikakor ni intuitivno jasna, še manj pa 

dokončno razvita. Kakovost v splošnem je »izmuzljiv in nejasen konstrukt« 

(Parasuraman, Zeithaml in Berry, 1985, str. 41), še bolj pa to velja za aplikacijo 

omenjenega na področju trženja, temelječega na odnosih.  

 

Kot je razvidno v nadaljevanju, pa je možno na osnovi pregleda literature 

razumevanje kakovosti trženjskih odnosov v grobem razdeliti na dve smeri. 

Ena poudarja predvsem pomen temeljnih dimenzij zadovoljstva, zaupanja 

in zavezanosti, medtem ko je druga v tem pogledu bolj razširjena. 

 

V skladu s spoznanji iz pregleda literature tako v sedmem poglavju, ki 

predstavlja vez med teoretičnim in empiričnim, v okviru konceptualnega 

modela kakovost trženjskih odnosov definiram kot konstrukt drugega reda, 

sestavljen iz dimenzij zadovoljstva, zaupanja, čustvene in kalkulativne 

zavezanosti. Upoštevaje že omenjeno atributivno, strukturno ter 

dispozicijsko definicijo Bagozzijevega (1984, str. 20) celovitega sestava, pa je v 

nadaljevanju v luči posamičnega prispevka h konceptualnemu pomenu 

teoretičnega konstrukta vsaka od njih tudi kontekstualno umeščena in 

pojasnjena. Pri tem so pojasnjeni tudi posamični operacionalizacijski pristopi 

ter raziskovalne domneve.  

 

V osmem poglavju sledi empirična preverba konceptualnega modela 

kakovosti trženjskih odnosov na primeru trgovskega podjetja Merkur, d. d. 

Analiza in testiranje raziskovalnih domnev tako preliminarne kot tudi 

osrednje raziskave poteka s pomočjo univariatnih, bivariatnih in 

multivariatinih statističnih metod ter s pomočjo modeliranja linearnih 

strukturnih enačb. Zaradi preučevanja koncepta kakovosti trženjskih 

odnosov je v prid zaznavi omenjenega ustrezno izbran tudi vzorčni okvir, ki 

temelji na članih Merkurjevega kluba Vrtnarimo s srcem. Predpostavljam 

namreč, da so v klub, kjer so članom o t. i. zelenem prodajnem programu 

posredovane koristne informacije, bogate izkušnje, skriti namigi, omogočeni 

pa so jim tudi ugodnejši nakupi izbranih izdelkov v Merkurju, včlanjeni 

pretežno porabniki z višjo stopnjo vpletenosti v izdelčno kategorijo opreme za 

hišo ali stanovanje. Takšen pojav pa ponuja dobro osnovo za razširitev in 

razvoj samega trženjskega odnosa (Christy, Oliver in Penn, 1996, str. 180), saj naj 
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bi bili takšni porabniki tudi bolj nagnjeni k vključitvi v trženjske odnose 

(Gordon, McKeage in Fox, 1998, str. 444). Skladno s tem je pričakovana tudi 

olajšana meritev zaznavanja kakovosti trženjskih odnosov. 

 

V zadnjem, devetem poglavju je na osnovi teoretičnih in empiričnih spoznanj 

pričujoče disertacije na voljo tudi razprava s prispevki in zaključki ter 

odprtimi raziskovalnimi področji, ki bralca spodbujajo k njihovi nadaljnji 

obravnavi. 

 

1.4 Potencialni prispevek disertacije 

 

Kot pomembnejši potencialni prispevek dela gre poudariti zajeto širino 

obravnavane tematike. V delu je namreč mogoče najti razpravo o večini 

relevantnih konceptov in pristopov, njihovi medsebojni povezanosti in 

umeščenosti v paradigmo trženja, temelječega na odnosih. Delo je sicer 

primarno usmerjeno na področje trgov končnih porabnikov, a se zaradi svoje 

celostne obravnave vprašanja deloma dotika tudi medorganizacijskega 

trženja in ravnanja s človeškimi viri – seveda v luči trženjskih odnosov. Pri 

tem aplikacija razprave na področje trgovine na drobno nikakor ne 

zmanjšuje prispevka dela, prej obratno – pozicija trgovca na drobno namreč 

v primerjavi z ostalimi členi v dobavni verigi omogoča mnogo bolj intimen 

odnos s porabnikom v t. i. »trenutkih resnice«, kar intuitivno daje priložnost 

za kreiranje boljše storitve z vidika porabnika (Egan, 2000, str. 380) ter 

kreiranje diadnega trženjskega odnosa (De Wulf, Odekerken-Schröder in Iacobucci, 

2001, str. 33).  

 

Gre torej za pozicijo v dobavni verigi, ki povezuje porabnike in proizvajalce 

(Levy in Weitz, 2004, str. 6), pri čemer pa trgovec deluje kot nekakšen vmesnik 

(Feinberg et al., 2002, str. 471). Poznavanje tega področja pa ni pomembno samo 

za trgovce same, marveč tudi za proizvajalce, njihove dobavitelje – za celotno 

dobavno verigo torej. V odnosu s porabnikom, ki presega posamično 

transakcijo izdelka, namreč končni rezultat celostne in k razvoju usmerjene 

storitve sam izdelek potiska v položaj, ko predstavlja samo del vrednosti, 

ustvarjene za porabnika. Za proizvajalca, na primer, je izdelek resda osnovno 

jedro njegove storitve, saj je prvi pogoj za uspeh na trgu. A je tisto, kar danes 

zares šteje – ko je porabnik bolj izkušen in informiran kot kdajkoli prej, ko 

ima zavoljo globalne konkurence izbiro, kot še nikoli doslej – sposobnost 

organizacije, da v svojem »notranjem« procesu ustvarjanja vrednosti za 

porabnika uspešno menedžira dodatne elemente ponudbe (Grönroos, 2004, str. 

102). Te pa je mogoče ustvarjati tudi v sodelovanju s trgovcem. Zato je v luči 
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trženja, temelječega na odnosih, nepoznavanje prispevka tega člena, ki se v 

dobavni verigi lahko spusti v najbolj intimen odnos s porabnikom, 

nepriporočljivo.  

 

S takšnim načinom vsebinskega in teoretičnega pristopa k obravnavani 

tematiki – ko gre torej za širši prikaz strateških in poslovno-filozofskih 

obravnav – delo sledi spoznanjem tistih avtorjev, ki zagovarjajo celovito 

razumevanje omenjenega, kar prikazuje t. i. CRM-kontinuum na Sliki 1.1, 

avtorjev Payna in Frowove (2005, str. 168). Pomembnost širšega razumevanja 

obravnavane tematike je tako ključnega pomena pri udejanjanju omenjenega 

v organizaciji (ibid.), saj trženjski odnosi zahtevajo strateško načrtovanje (Long 

in Schiffman, 2000, str. 215). Avtorja v svoji razpravi izhajata iz predpostavke o 

tem, da sta izraza CRM in trženje, temelječe na odnosih, lahko dojeta tudi 

kot sinonim, čemur pričujoče delo v nadaljevanju razprave sicer nasprotuje. 

A se zdi, da je njun prikaz ravno zaradi te poenostavitve na tej uvodni točki 

razprave povsem ustrezen za pojasnitev prikaza osredotočenosti samega 

dela, saj gre sicer tudi v slovenski praksi zaznati podoben pojav terminološke 

nekonsistentnosti. S tem pa je bralec že v samem uvodu opozorjen na 

problematiko, ki je v disertaciji tudi posebej zajeta in obravnavana. 

 

Slika 1.1: CRM-kontinuum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: Payne in Frow, 2005, str. 168  

 

Potencialni prispevek disertacije pa gre vsekakor iskati tudi v njenem 

konceptualnem delu – tako v sami postavitvi konceptualnega modela kot 

tudi v njegovi empirični preverbi. Kot je že bilo predstavljeno, gre pri tem za 

obravnavo osrednjega in pomembnega konstrukta trženja, temelječega na 

odnosih, tj. kakovosti trženjskih odnosov, ki je v skladu s celovitim sestavom 

tako tudi obravnavan. Pri tem velja poudariti, da je na preučevanem 

področju še vedno veliko odprtih vprašanj o tem, katere so tiste dimenzije, ki 

tvorijo konstrukt kakovosti trženjskih odnosov (Woo in Ennew, 2004, str. 1255; 



 12 

Hennig-Thurau, Gwinner in Gremler, 2002, str. 234; De Wulf, Odekerken-Schröder in 

Iacobucci, 2001, str. 36; Dorsch, Swanson in Kelley, 1998, str. 130; Smith, 1998a, str. 4; 

Kumar, Scheer in Steenkamp, 1995, str. 55).  

 

Zato se za rešitev težav, povezanih s tem, za aplikacijo na področje trgovine 

na drobno opiram na lastna kriterija, tj. kriterija dolgoročnosti izbrane 

dimenzije ter njene povezanosti s trgom končnih porabnikov, s čimer 

želim prispevati k ureditvi raziskovalnih razmer na tem področju.  

 

1.5 Omejitve disertacije 

 
Kljub temu da je pri izboru dimenzij, ki naj bi pojasnjevale konstrukt 

kakovosti trženjskih odnosov, prisoten kriterij o tem, da naj bi bila vključena 

dimenzija po svoji naravi dolgoročna in kumulativna, delo vseeno trči na 

omejitev, ki izhaja iz tega. Kakovost trženjskih odnosov je namreč pojmovana 

kot »dinamika dolgoročnega oblikovanja kakovosti v trajajočem odnosu s 

porabnikom« (Grönroos, 2001, str. 81), kar pomeni, da gre za holistično in 

kumulativno zaznavo omenjenega (Grönroos, 2004, str. 103). Gre torej za 

razmišljanje o tem, da je konstrukt kakovosti trženjskih odnosov dinamičen 

proces, ki se razvija in spreminja v času skupaj s trajanjem odnosa (Grönroos, 

2001, str. 81); gradnja in negovanje odnosov namreč zahtevata dolgoročni 

pogled (Long in Schiffman, 2000, str. 215). Zato bi bilo seveda potrebno 

longitudinalno spremljanje razvoja kakovosti trženjskih odnosov na 

preučevanem področju, a se delo kljub temu zaradi raziskovalnih omejitev 

ustavlja na točki enkratnega zajema podatkov, s čimer seveda pušča »odprta 

vrata« ostalim raziskovalcem, ki jih je ali pa jih bo raziskovalna želja zanesla 

na področje, obravnavano v tej disertaciji.  

 

Nadalje je treba izpostaviti tudi možno omejitev, ki izhaja iz izbora vzorčnega 

okvira. Kot je že bilo predstavljeno, je v skladu s predmetom preučevanja 

izbran vzorčni okvir članov kluba, ki primarno nagovarja ljubitelje živega 

zelenega programa. Zato bi bilo treba preučiti izbrane spremenljivke, po 

katerih se lahko omenjena skupina porabnikov potencialno ločuje od ostalih 

ter vpliv teh spremenljivk na zaznavanje kakovosti trženjskih odnosov. Brez 

tega je potrebna dodatna mera pazljivosti pri prenašanju končnih ugotovitev 

na druge situacije.  

 

Izhajajoč iz Grönroosove (2001, str. 26) definicije trženja, temelječega na 

odnosih, ki med drugim tudi pove, da gre pri tem za medsebojno menjavo 

in izpolnjevanje obljub, pa delo obstane pred naslednjo omejitvijo. »Pri 

vzpostavljanju menjav ponudnik ponuja splet obljub o dobrinah, storitvah, 
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sistemih, finančnih rešitvah, prenosu informacij in drugih prihodnjih možnostih 

sodelovanja. Kupec na drugi strani ponuja svoje obljube in vire. Če hočemo, da 

bo vzpostavljena trajna povezava in dosežen želeni marketinški rezultat, 

morata obe strani izpolnjevati obljube (Jančič, 1999, str. 131).« Izhajajoč iz 

povedanega bi nas tako za celostno obravnavo kakovosti trženjskih odnosov 

morala zanimati tudi druga stran diadnega odnosa – torej ne samo, kako 

porabnik ocenjuje odnos z organizacijo, ampak tudi to, kako organizacija 

ocenjuje odnos s taistim porabnikom. To je pomembno zlasti zato, ker si 

takšno obravnavo zaslužijo samo kupci, ki so z vidika organizacije dovolj 

pomembni (O'Malley in Tynan, 2000, str. 803), s čimer bi lahko tudi organizacije 

izbirale najboljše partnerje v odnosu (Roberts, Varki in Brodie, 2003, str. 191). 

Vendar pa pri tem nastopi problem, ko imamo opravka s situacijo – če 

uporabim kar izraz De Wulfa, Odekerken-Schröderjeve in Iacobuccijeve (2001, 

str. 35) – »en A proti mnogim B-jem«. Preučevanje omenjenega bi zahtevalo 

premik na CRM-kontinuumu na Sliki 1.1 s širše in strateške razprave na 

skrajno področje taktične in problemsko ožje definirane razprave.  

 

Delo se sicer zaradi svoje apliciranosti na izbrano področje, tj. trgovino na 

drobno, v določenih točkah približuje vmesnemu položaju, se pa izogiba 

premiku k skrajnemu položaju taktične obravnave, saj tak pristop presega 

okvir pričujoče disertacije – dasiravno bo kak bralec morda pogrešal ravno 

to. Zato je tudi prav, da se na tej točki bralca seznani s tem, da ima sicer 

trženje, temelječe na odnosih, v različnih organizacijah različen pomen 

(Palmer in Bejou, 1994, str. 496), kar empirično potrjujeta tudi Claycombova in 

Martin (2002, str. 631). Avtorja tako ugotavljata, da je med preučevanimi 

storitvenimi organizacijami v praksi prisotno veliko število različnih ciljev v 

zvezi s trženjem, temelječim na odnosih, ter še več načinov za dosego 

omenjenega, s čimer pa seveda ni nič narobe. Po mnenju Fournierjeve (1998, 

str. 346) namreč odnosi vplivajo na področje, kjer nastajajo, hkrati pa to isto 

področje povratno vpliva tudi na njih, zato se strinjam z razmišljanjem 

Claycombove in Martina (2002, str. 631), ko pravita, da je oblikovanje 

standardiziranega pristopa pri ravnanju z odnosi s porabniki nesmiselno, saj 

je pri tem treba upoštevati tudi omejene vire posamične organizacije, 

različnost konkurenčnega okolja, trenutni odnos s kupci, različne priložnosti 

za rast ter notranje zmogljivosti same organizacije. Gre torej za izjemno 

subjektivno predstavo o tem, kaj trženje, temelječe na odnosih, sploh je, kar 

nedvomno prispeva tudi k temu, da je njegova operacionalizacija še vedno 

nejasna (Wong in Sohal, 2002, str. 35). V skladu s predstavljenim se tako zdi 

prikaz širših uvidov za bralca morda celo bolj koristen kot pa sicer.  
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2 Evolucija trženja, temelječega na odnosih 
 
Koncept trženja, temelječega na odnosih, se kot pomembna smer razvija 

tako v praksi kot v akademski sferi (npr. Mcllroy in Barnett, 2000, str. 348; 

Parvatiyar in Sheth, 2000, str. 3). Grönroos (2004, str. 99) navaja podatek, da je v 

svojem konferenčnem prispevku leta 1983 sam termin – sicer v kontekstu 

trženja storitev na trgih končnih porabnikov – formalno uvedel Berry, 

kasneje pa ga je v kontekstu medorganizacijskega trženja uporabil Jackson 

(1985).  

 

Ob tem Grönroos (ibid.) meni, da je sam fenomen – torej na odnosih temelječi 

pristop pri negovanju interakcij s kupci – v procesu menjave star že vsaj 

toliko, kolikor časa obstajata blagovna menjava in trgovina. Buttle (1996a, str. 

10) navaja podoben primer in pravi, da obstaja ideja trženja, temelječega na 

odnosih, že v času srednjega veka. Takrat so nekateri trgovci prišli do 

spoznanja, da je treba nekatere kupce jemati bolj resno kot druge. Tako so 

na primer premožnejšim kupcem ponujali posojila, medtem ko so revnejši 

plačevali z gotovino.  

 

Sicer tudi številni drugi avtorji Berryju pripisujejo formalno »avtorstvo« 

omenjenega termina (npr. Voss in Voss, 1994, str. 278; Buttle, 1996a, str. 2; Žabkar, 

1999, str. 4; Kandampully in Duddy, 1999, str. 317; Sin et al., 2002, str. 657; Liljander in 

Roos, 2002, str. 593; Kumar, Bohling in Ladda, 2003, str. 668), hkrati pa podobno kot 

Grönroos (2004, str. 99) soglašajo s tem, da gre sicer v osnovi že za relativno 

star koncept (npr. Buttle, 1996a, str. 10; Jančič, 1999, str. 131; Mcllroy in Barnett, 2000, 

str. 348; Jančič in Žabkar, 2002, str. 658; Liljander in Roos, 2002, str. 593). V zvezi s 

tem je verjetno najbolj neposreden Gummesson (1997, str. 268), ki pravi, »da je 

trženje, temelječe na odnosih, sicer nov termin, a star fenomen«.  

 

Sheth in Parvatiyar (2000a, str. 126) tako na primer govorita kar o 

reinkarnaciji trženja, temelječega na odnosih (glej Sliko 2.1). Menita 

namreč, da je obstoječa praksa trženjskih odnosov med kupcem in 

proizvajalcem obstajala že v času pred industrijsko revolucijo, ko so se med 

neposredno vpletenimi stranmi stkale strukturne in čustvene vezi. Svoje 

razmišljanje potrjujeta s številnimi ugotovitvami, ki jih v nadaljevanju 

dopolnjujem tudi z nekaterimi ugotovitvami ostalih avtorjev. 
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Slika 2.1: Evolucija usmerjenosti k trženjskim odnosom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: Sheth in Parvatiyar, 2000a, str. 13 

 

2.1 Trženje, temelječe na odnosih, v obdobju pred industrijsko ero 

 

Ideja trženja, temelječega na odnosih, obstaja že iz časov pred industrijsko 

ero. Takratna družba je temeljila pretežno na kmetijski dejavnosti ter 

trgovanju z ročnimi izdelki in umetnostjo. Kraji, kjer sta se srečevala 

takratna ponudba in povpraševanje, so bili v glavnem bazarji in sejmi; v 

evropskem prostoru pa zaradi določenih zakonskih omejitev, ki so omejevale 

tovrstni način prodaje, že lahko govorimo tudi o pojavu permanentnih 

manjših trgovin, ki so jih ustvarjali proizvajalci. Tako sta se proizvajalec in 

kupec neposredno srečevala, če sta hotela opraviti posel. S tem se je med 

njima razvil odnos, ki je včasih botroval tudi izdelavi po meri narejenih 

izdelkov, predvsem umetniških. Ohranjanje kupcev, vpliv na prihodnje 

nakupe, ustvarjanje zaupanja – vse to so že bila vprašanja in izzivi takratnih 

»tržnikov« (Sheth in Parvatiyar, 2000a, str. 127–128). Pri tem je pomembno tudi to, 

da aktivnosti trgovanja v tem obdobju ne gre razumeti v smislu poslovne 

specializacije, marveč bolj v luči sredstva za dosego cilja, tj. menjave, nakupa 

ali prodaje tistega, česar ljudje niso mogli proizvesti sami (Savitt, 1989, str. 343). 

 

Večino blaga v tistem času proizvedejo rokodelci in umetniki, ki ga prodajajo 

bodisi kot potujoči krošnjarji bodisi v lastnih manjših prodajalnah. Pri tem 

se blago proizvaja v glavnem po naročilu, le malo ga je zadržanega v zalogah. 

Širina ponudbe je omejena, saj so mnoge potrebe zadovoljene z lastno 

proizvodnjo hrane, oblačil ter izdelkov za prebivališče. Sčasoma začnejo te 
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majhne prodajalne rasti v zametke današnjih specializiranih trgovin. Za ta 

tip prodaje je značilna t. i. polna storitev, saj krošnjar kupcu blago ne samo 

predstavi in razloži način njegove uporabe, marveč mu ga tudi dostavi na 

dom; podobna je tudi storitev, ki je na voljo v prodajalnah rokodelcev in 

umetnikov (May, 1989, str. 359 in 362). Neposredna interakcija med kupcem in 

proizvajalcem je zahtevala sodelovanje, medsebojno zaupanje in zanesljivost. 

Obstajajo dokazi, da so se tovrstni odnosi včasih nadaljevali in prenašali tudi 

med generacijami, saj so si proizvajalci in kupci zaupali na ravni družin in 

klanov (Kingston, Hirshorn in Cornmarn, 1986 v Sheth in Pervatiar, 2000a, str. 129).  

 

V tistem času se kot odgovor na takratne poslovne izzive razvije tudi pomen 

blagovne znamke. Čeprav je ideja o označevanju blaga z blagovno znamko 

stara že več stoletij, je bil sam termin razvit za potrebe označevanja živine 

(Carratu, 1987 v Sheth in Pervativar, 2000a, str. 128). Lastniki živine so tako z 

namenom razlikovanja svojih glav živine od ostale ponudbe, ki se je 

pojavljala na trgu, te pričeli označevati. Blagovne znamke so največkrat 

poimenovali kar po lastnih družinskih imenih, kar naj bi v očeh kupca 

predstavljalo še prav posebno »garancijo« kakovosti, saj so bili »proizvajalci« 

pripravljeni zastaviti lastno ime (Room, 1987 v Sheth in Pervativar, 2000a, str. 128). 

Tako je blagovna znamka postala metoda zagotavljanja kakovosti in s tem 

tudi sistem, ki naj bi spodbujal ponovne nakupe (Crone, 1989 v Sheth in 

Pervativar, 2000a, str. 128).  

 

Usmerjenost k odnosom pa je obstajala tudi na samem začetku industrijske 

revolucije s pojavom kapitalizma. Fullerton (1988) (v Sheth in Pervatiar, 2000a, 

str. 129) opisuje delo takratnih tržnikov s trudom povezovanja poslovnega 

sveta in države z namenom, da takratni buržoaziji, plemstvu in duhovščini 

skupaj ponudijo ustrezen trg. Tako so takratni trgovci pričeli po vseh večjih 

mestih v Evropi ustanavljati »fiksne« trgovine, s čimer so želeli združiti večje 

število proizvajalcev s kupci. Permanentna postavitev trgovin je pokazatelj 

poizkusa, da bi lokalnim kupcem omogočili in sporočili, da se lahko vedno 

znova vrnejo in opravijo nakup. S tem so izkazovali svojo željo po tem, da 

želijo izgraditi in ohraniti svoje kupce, kar je predstavljalo osnovo za 

izgradnjo dolgoročnih odnosov. V tem času še dodatno pridobiva na pomenu 

tudi uveljavljanje blagovnih znamk na osnovi družinskih imen, saj to v vedno 

večji meri uporabljajo tako trgovci kot proizvajalci (Sheth in Parvatiyar, 2000a, str. 

129–130). Nastanek trgovin v večjih mestih, podobnih veleblagovnicam, v 

takratni način trgovanja vnaša stalne cene ter garancijo za prodajano blago. 

Glede na zgodovinski razvoj se veleblagovnice sprva pojavljajo z omejeno 

širino asortimenta, ki pa ga sčasoma razširjajo v vedno večji nabor. 

Koncentrirana postavitev veleblagovnic v večjih mestih pa zaradi takratnih 
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omejenih transportnih zmožnosti ruralnega prebivalstva še vedno zahteva 

obstoj trgovanja v obliki potujočih krošnarjev, hkrati pa omogoča nastanek 

prvih katalogov in zametke prodaje preko klasične pošte (May, 1989, str. 358 in 

361).  

 

2.2 Trženje, temelječe na odnosih, v industrijski eri 

 

S prihodom množične proizvodnje in množične potrošnje v industrijski eri 

pa vedno bolj prihaja do izraza pomen transakcijskega pristopa. Ljudje se 

namreč pričnejo seliti iz ruralnih v urbana, industrijska središča, s tem pa 

se pojavi tudi potreba po zadovoljitvi vse večjega koncentriranega 

povpraševanja (Cundiff, 1988 v Sheth in Parvatiyar, 2000a, str. 130). Tako so 

proizvajalci motivirani za proces množične proizvodnje, kar jim po eni strani 

zaradi ekonomij obsega zmanjšuje stroške in posledično tudi ceno izdelkov, 

po drugi pa povečuje skrb za prodajo velikih proizvedenih količin. Takšne 

okoliščine privedejo do večjih potreb po ustanovitvi institucij, ki bi nase 

prevzele tveganje proizvedenih količin. S pojavom posrednikov med končnimi 

kupci in proizvajalci se skrb za hranjenje velikih proizvedenih količin 

prenese nanje, trženje pa se prelevi v vlogo ustvarjanja transakcij, kjer vedno 

bolj prihaja do izraza prodaja in promocija dobrin, v ozadje pa izginja 

gradnja trajajočih odnosov s kupci (Sheth in Parvatiyar, 2000a, str. 130). Ob tem 

seveda velja dodati tudi Gummesonnovo (1999, str. 7) opazko o tem, da je bilo 

poslovanje na osnovi odnosov sicer tudi v industrijski eri ves čas prisotno, le 

da v kontekstu storitev in medorganizacijskega trženja – kot takšna pa je bila 

ideja o trženjskih odnosih prezrta in zapostavljena. 

 

Lindgreen, Palmer in Vanhammejeva (2004, str. 674–677) ter Peckova, Payne, 

Christoper in Clarkova (1999, str. 2–3) pravijo, da se trženje kot ločena 

poslovna funkcija pojavi v obdobju med 1. in 2. svetovno vojno. To je bilo 

takrat, ko so nekatere klasične organizacije za proizvodnjo izdelkov 

vsakdanje rabe, kot so na primer Unilever in Procter & Gamble, pričele z 

razvojem konceptov produktnega menedžmenta in menedžmenta blagovnih 

znamk (Shaw, 2000 v Lindgreen, Palmer, Vanhamme, 2004, str. 674). V petdesetih in 

šestdesetih letih prejšnjega stoletja pa je skupaj z zasnovo klasičnega 

transakcijskega trženja naraščal tudi interes za področje preučevanja trženja 

(Borden, 1964 v Lindgreen, Palmer, Vanhamme, 2004, str. 674).  

 

Povečano povpraševanje in rast razpoložljivega dohodka v tistem času skupaj 

z novimi metodami množičnega komuniciranja, od katerih je treba omeniti 

predvsem televizijo, povzroči vsesplošno rast. Hiter tehnološki razvoj in 
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inovacije so producirale konstanten tok novih in inovativnih izdelkov. 

Poslovni izziv takratnega časa je bil v glavnem v tem, da se usmerjajo 

ustrezni viri z namenom zadovoljitve naraščajočega povpraševanja. V tem 

obdobju se kaže vloga trženja pretežno v tem, da »lovi« nove kupce, ki 

prihajajo na trg (Lindgreen, Palmer, Vanhamme, 2004, str. 674). Naseljevanje v 

mestih ter na obrobjih mest sproži nastanke novih prodajnih formatov; 

veleblagovnicam se pridružijo še specializirane prodajalne, trgovine z 

mešanim blagom ter prva nakupovalna središča (May, 1989, str. 360).   

 

Heskett (1994) (v Lindgreen, Palmer in Vanhamme, 2004, str. 674) slikovito opisuje 

stanje ameriške proizvodnje v tem obdobju, ko pravi, da ta ne bi mogla 

narediti ničesar narobe, tudi če bi hotela. Bistvo takratnega početja je bilo v 

pridobivanju novih kupcev z neizpolnjenimi potrebami. Grönroos (2001, str. 

23) generalno pove, da je bila značilnost takratnega obdobja v tem, da je bilo 

povpraševanje večje od ponudbe, trgi so bili v porastu, konkurence pa je bilo 

manj kot danes. V tem povojnem razcvetu ameriškega trga nastane tudi 

vsesplošno znani model štirih P-jev, ki temelji predvsem na 

mikroekonomskih temeljih (Peck et al., 1999, str. 2).  
 

2.3 Trženje, temelječe na odnosih, v obdobju po industrijski eri 

 
Dejavniki postindustrijske ere pa v ospredje ponovno postavljajo pomen 

trženjskih odnosov s kupci. Sheth in Parvatiyar (2000a, str. 133) menita, da to 

obdobje zaznamuje močan razvoj v smeri trženja, temelječega na odnosih. Pri 

tem navajata podobne dejavnike kot ostali avtorji. Okoliščine, v katerih je 

bila zasnovana ideja trženjskega spleta, se namreč močno razlikujejo od 

obdobja, v katerem živimo in delujemo danes. Organizacije se srečujejo s 

povsem drugačnimi neznankami kot v petdesetih in šestdesetih letih. 

Spremembe, ki so jim bile mnoge organizacije priča v zadnjih petdesetih 

letih, so številne.  

 

Glavna in verjetno pomembnejša je vsesplošna zasičenost trga (Lindgreen, 

Palmer in Vanhamme, 2004, str. 675), kar je mogoče razumeti tudi kot zmagoslavje 

porabnika nad organizacijami. »Največja moč je v njegovi zmožnosti izbire,« 

pravi Jančič (1999, str. 86). Pomanjkanje organske rasti trga, ki jo še dodatno 

načenja množica med seboj substitutnih izdelkov in storitev, ki tekmujejo za 

zadovoljevanje med seboj podobnih si potreb v pretežni meri zgolj s tem, da 

ponujajo drugačno funkcionalnost, kaže na povsem drugačne okoliščine, kot 

pa so bile tiste ob nastanku trženjskega spleta. Takrat namreč ni bilo govora 

o zrelih, visokokonkurenčnih in zasičenih trgih. Menedžment se danes 

ubada s težavami, kot sta povečevanje privlačnosti izdelkov/storitev in 
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ustvarjanje vedno večje dodatne vrednosti (Lindgreen, Palmer in Vanhamme, 2004, 

str. 675). Walker et al. (2003, str. 239) tako menijo, da bo v prihodnje največji 

izziv v gospodarstvih razvitega sveta obvladovanje trgov, ki rastejo zelo 

počasi, če sploh.  
 

 

Skupaj s spremembami okolja pa se dogajajo tudi spremembe na področju 

trgovine na drobno. Za Evropo jih je mogoče povzeti v štirih točkah: [1] 

zmanjšanje tržnih deležev veleblagovnic ter trgovin z mešanim blagom, [2] 

porast moči živilskih trgovcev, [3] razvoj velikih neživilskih specialistov ter [4] 

pojav diskontnih trgovin. Ne gre torej več za konkuriranje znotraj določenega 

trgovskega formata, pač pa bolj za konkuriranje med različnimi trgovskimi 

formati – za trend, ki je bil v Združenih državah Amerike značilen sredi 

osemdesetih, sedaj pa je prisoten tudi v Evropi (Tordjman, 1994, str. 3–4 in 7–9), 

tudi v Sloveniji. 

 

Pri tem velja poudariti, da gre za obstoj splošnih trendov, pri katerih je treba 

upoštevati raznolikost evropskega trgovskega prostora, ki na eni strani 

rezultira v visoko razvitih trgih (npr. Nemčija in Velika Britanija), na drugi 

strani pa na bolj tradicionalnih trgih (npr. Grčija in Portugalska). Za prve so 

tako značilne visoka stopnja koncentracije v panogi, bogata uporaba 

različnih trženjskih pristopov ter visoka stopnja uporabe tehnologije, 

medtem ko na tradicionalnih trgih še vedno prevladuje družinski tip trgovine 

z manjšim obsegom poslovanja, manjšo stopnjo koncentracije v panogi ter 

manjšo uporabo sodobnih tehnologij. Pri tem je mogoče zaznati tudi večjo 

množico trgov na neki vmesni stopnji razvitosti, za katere je sicer značilno 

približevanje visoko razvitim trgom. Za evropski prostor tudi velja, da se 

zavoljo različnih kulturnih, zakonskih, ekonomskih, demografskih in 

okoljskih dejavnikov ločuje po prevladujočih prodajnih formatih (Tordjman, 

1994, str. 3–4 in 7–9).  

 

Zaradi bližine, podobnosti in težnje slovenskega trga k zahodnoevropskim 

velja dodatno izpostaviti, da se stopnja koncentracije na teh trgih razlikuje 

po posameznih sektorjih: največja je na področju prodaje izdelkov vsakdanje 

rabe, narašča pa tudi na področju velikih modernih centrov s prodajo 

tehničnih izdelkov, prodajnega programa »sam svoj mojster« ter drogerij. 

Uspešne trženjske strategije so povečale koncentracijo tudi na področju 

oblačil, obutve, deloma tudi na področju pohištva. Na področju prodaje 

cvetja, izdelkov za gospodinjstvo in časopisov pa koncentracija v glavnem 

ostaja na nižji ravni (Sedej, 2003, str. 384–385).   
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Globalno gledano so sicer med največjimi svetovnimi trgovskimi podjetji v 

porastu predvsem prodajni formati v obliki velikih prodajnih centrov in 

diskontnih prodajaln (Deloitte, 2008, G31), v prihodnje pa je mogoče pričakovati 

tudi pojav novih, saj »pojav diverzifikacije formatov ni značilen zgolj za 

Združene države Amerike, navkljub temu, da je tam najbolj očiten« (Morganosky, 

1997, str. 269). V tem duhu je tako opazen predvsem vpliv svetovnega spleta. V 

relativno kratkem času svojega obstoja je namreč močno zaznamoval 

področje trgovine na drobno – tako v smislu dopolnitve in razširitve 

obstoječih prodajnih formatov kot v smislu vpliva na nakupne odločitve 

porabnikov (Deloitte, 2007, str 2). V skladu s tem gre v prihodnje priložnost za 

razvoj prodajnih formatov iskati v tesnejšem povezovanju svetovnega spleta z 

ostalimi oblikami tržnih poti. Spletne strani trgovcev tako ne bodo 

predstavljale zgolj prodajne poti, pač pa tudi orodje za gradnjo podobe 

blagovne znamke, pridobivanje povratnih informacij in kreiranje dialoga s 

porabniki ter obveščanje o različnih dogodkih na prodajnih mestih. Tovrstna 

izmenjava informacij bo tako pomembno vplivala na nadaljnji razvoj 

prodajnih formatov (Deloitte, 2008, str. G64). 

 

»Kolesje trgovine na drobno« (ang. The Wheel of Retailing), ki velja za 

prispodobo poimenovanja trendov v trgovini na drobno, bo tako delovalo tudi 

v prihodnje. Osnovna ideja prispodobe je, da se na trgu pojavljajo vedno novi 

trgovski formati, tj. kot formati nižjega statusa, nižjih marž in nižjih stroškov 

poslovanja. Sčasoma zaradi razvoja potrebujejo več zgradb in več investicij, 

ustvarjajo pa tudi višje stroške poslovanja. Tako trgovske organizacije 

dosežejo stopnjo zrelosti kot draga in potratna podjetja, ki postanejo tarča 

udara novih formatov. Primer so recimo veleblagovnice, ki so se ob nastanku 

pojavile kot huda konkurenca manjšim trgovcem, a sčasoma postale tarča 

diskontnih prodajaln in supermarketov (Hollander, 1960, str. 37). Kot zanimivost 

velja omeniti, da so veleblagovnice potrebovale kar 100 let, da so dosegle 

stopnjo zrelosti, kar je največ v primerjavi z ostalimi formati, kot so trgovine 

z mešanim blagom (40), supermarketi (25), hipermarketi (20) ter velike 

specializirane prodajalne (15) (Tordjman, 1994, str. 4). 

 

Spremembe v obsegu in diverzifikaciji trgovine na drobno ter njeni 

internacionalizaciji tako na strani ponudbe kot na strani povpraševanja pa 

bodo v prihodnje pomenile tudi porast pomembnosti razvoja organizacijskih, 

informacijskih, logističnih, računovodskih ter trženjskih veščin na tem 

področju (Salmon, 1989, str. 371). Nanašajoč se na področje trženja tako kot 

odgovor na poslovne izzive, ki jih prinaša današnje poslovno okolje, 

Lindgreen, Palmer in Vanhammejeva (2004, str. 675) vidijo v trženju, 

temelječem na odnosih. Podobno meni tudi Grönroos (1994a, str. 4–15), ki 
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pravi, da je tradicionalni trženjski splet preživel svojo uporabnost, saj 

predstavlja paradigmo petdesetih in šestdesetih let in je kot tak neprimeren 

v današnjem času hiperkonkurenčnega okolja. Pravi, da se je pojavila 

potreba po novejših trženjskih paradigmah in da bo v prihodnosti trženje, 

temelječe na odnosih, zagotovo ena od njih.  

 

Verjamem, da tudi na področju trgovine na drobno. Kot namreč v razpravi o 

trgovanju, temelječem na odnosih, ugotavljata Berry in Gresham (1986, str. 

43), lahko trgovec obseg poslovanja povečuje na tri možne načine: [1] s 

privabljanjem novih kupcev, [2] s povečevanjem obsega poslovanja z 

obstoječimi kupci ter [3] z zmanjševanjem izgube obstoječih kupcev. Z 

osredotočenostjo formalnih trženjskih aktivnosti na obstoječe kupce – kar 

gre razumeti kot jedro trženja, temelječega na odnosih – se tako hkrati loteva 

zadnjih dveh.  

 

2.4 Trženje, temelječe na odnosih, kot novejša trženjska paradigma 

 
Nekateri avtorji tako menijo, da predstavlja trženje, temelječe na odnosih, 

kar spremembo trženjske paradigme5. Med njimi so najbolj znani 

Grönroos, Gummesson in Berry (Zolkiewski, 2004, str. 27), sledijo pa jim tudi 

ostali: npr. Levitt (1983), Shapiro (1991), Webster (1992) (v Buttle, 1996a, str. 

11), Coviello et al. (1998), Brodie et al. (1997) (v Pressey in Mathews, 2000, str. 

272). Rich (2000, str. 170) tako na primer celo meni, da gre v primeru trženja, 

temelječega na odnosih, za enega izmed najpomembnejših razvojnih korakov 

na področju trženjske prakse nasploh.  

 

Buttle (1996a, str. 13) povzema različnost dojemanja intenzitete moči 

sprememb s pojavljanjem trženja, temelječega na odnosih, med različnimi 

avtorji, ko pravi, da nekateri izmed njih vidijo v trženju, temelječem na 

odnosih, zgolj novo »preobleko« transakcijskega trženja, medtem ko drugi ta 

isti pojav dojemajo kot pomembno spremembo v trženjski praksi. Podobno 

menijo tudi Lindgreen, Palmer in Vanhammejeva (2004, str. 677), ko pravijo, 

da obstajajo tako zagovorniki kot nasprotniki pogledov, ki lahko govorijo v 

prid potrebi po uveljavljanju trženja, temelječega na odnosih. Zaključujejo s 

                                                 
5 Paradigma se nanaša na nek splošen pristop, ki ga ima disciplina. Sestavljena je iz številnih vodil, za katere 
velja predpostavka, da so tako samoumevna, da je njihova uporaba brezpogojna. Vodila se nanašajo na teorije, 
koncepte, metode in tehnike. Paradigma vsebuje nek splošen pristop k načinu dela in jo je moč opisati kot 
prevladujočo kulturo znotraj discipline. To nakazuje, da je, tako kot kultura, običajno prisotna skozi daljše 
obdobje. V tem obdobju so njena brezpogojna pravila in pristopi samoumevni. Med tem pa se zbirajo novi 
podatki in dokazi, ki v določenem času preidejo v nasprotje s prevladujočo paradigmo. To zahteva začetek 
drugačnega načina razmišljanja, kar rezultira v kritiki prevladujočega. Tako so branitelji prevladujoče paradigme 
napadeni s strani tistih, ki v trenutno paradigmo več ne verjamejo (Lakatos, 1968 v Van Raaij in Poesiz, 2003, str. 42). 
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tem, da v stroki vendarle prevladuje misel, da gre v primeru trženja, 

temelječega na odnosih, za nov fenomen.  

 

Tudi Gummessonovo (1994, str. 18) mnenje o tem, kako »novo« je sploh trženje, 

temelječe na odnosih, je podobno. Tudi on se slikovito sprašuje, ali ne gre 

nemara zgolj za »cesarjeva nova oblačila«, modno muho akademikov in 

svetovalcev iz sredine devetdesetih, za zgolj nekakšen prirastek 

tradicionalnemu trženju, ali pa trženje, temelječe na odnosih, vendarle 

prinaša nove vpoglede na trženjsko področje. Na zastavljena vprašanja sicer 

odgovarja tako s pozitivnimi kot z negativnimi argumenti, zaključuje pa z 

ugotovitvijo, da se trženje, temelječe na odnosih, vendarle dotika področij, ki 

jih tradicionalno trženje v svojih obravnavah izpušča. S tem eksplicitno 

poudari veljavnost trženja, temelječega na odnosih, v kontekstu spremembe 

trženjske paradigme. Še bolj odločen in prepričan o tem, da je trženje, 

temelječe na odnosih, sprememba trženjske paradigme, je Grönroos (1994a, 

str. 4–15).  

 

V nadaljevanju skušam identificirati pomembnejše razlikovalne točke med t. 

i. transakcijskim trženjem ter trženjem, temelječim na odnosih, pri čemer pa 

zaradi osrednjega interesa preučevanja razvijam predvsem obravnavo z 

vidika končnega porabnika. 

 

2.4.1 Identifikacija razlik med transakcijskim trženjem in trženjem, temelječim na odnosih 

 
Transakcijsko trženje oziroma trženjski splet, ki je osrednji način 

razmišljanja t. i. šole menedžmenta trženja (Shaw in Brian Jones, 2005, str. 256–

257), lahko razumemo kot »niz trženjskih instrumentov, ki jih podjetje 

uporablja, da sledi svojim trženjskim ciljem na ciljnem trgu« (Kotler, 1998, str. 

98). Gre torej za reševanje vprašanj o tem, kako naj organizacije tržijo svoje 

izdelke in storitve, pri čemer pa je v ospredju predvsem perspektiva 

prodajalca. Izhajajoča iz proizvodnega okolja je šola menedžmenta trženja 

svojo paradigmo razmišljanja sčasoma razširila tudi na ostala področja 

poslovanja, kot so trgovina na drobno, storitve ter ostala področja, med 

drugim tudi področja iz negospodarstva. Kot dominantna šola trženja danes 

mnogim predstavlja kar sinonim za trženje per se (Shaw in Brian Jones, 2005, str. 

256–259).  

 

Predstavljenemu je podobna tudi takratna definicija trženja, ki jo je leta 

1985 sprejelo Ameriško združenje za trženje6 (v npr. Kotler, 1998, str. 13): 

                                                 
6 ang. American Marketing Association 
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»Trženjski menedžment je proces načrtovanja in snovanja izdelkov, storitev in 

idej, določanja cene, odločitev v zvezi s tržnim komuniciranjem in distribucijo z 

namenom, da se s ciljnimi skupinami ustvari taka menjava, ki zadovolji 

pričakovanja porabnika in podjetja.« 

 

Sama ideja trženjskega spleta je v smislu slikovite prispodobe nastala iz 

predstave o tem, da naj bi tržnik pravzaprav upravljal s kopico (trženjskih) 

sestavin, ki naj bi jih dal v mešalnik (Culliton, 1948 v Grönroos, 1994a, str. 5). 

Tako naj bi z namenom optimizacije profitne funkcije zamešal različne 

sestavine spleta (Grönroos, 1994a, str. 5)7. Originalen model, ki temelji na 

dvanajstih elementih, je v petdesetih letih razvil Borden (Peck et al., 1999, str. 2), 

v šestedestih pa se je po zaslugi McCarthyja (npr. Gummesson, 1994, str 8; 

Grönroos, 1994a, str. 5) oblikoval v mnogo bolj spopularizirano inačico štirih P-

jev (ang. Product, Price, Place, Promotion). Grönroos (1994a, str. 5) ter Peckova 

et al. (1999, str. 2) redukcijo pripisujejo predvsem pedagoškim potrebam. 

Zaradi jedrnate zasnove in lahko zapomljivih osnovnih načel pa je takšna 

zasnova tako v literaturi kot v praksi postala najbolj citirana in najpogosteje 

uporabljana klasifikacijska shema trženjskega spleta (van Waterschoot in Van 

den Bulte, 1992, str. 84). Ta je ustreznejša za proizvodne panoge, medtem ko je 

prav tako razširjena in uveljavljena klasifikacijska shema s sedmimi P-ji bolj 

primerna za storitvene panoge (npr. Singh, 2003, str.7). Sam splet tako 

predstavlja seznam različnih elementov, ki pa po mnenju Grönroosa (1994a, 

str. 5) zaradi neustreznosti posamičnim situacijam ves čas doživlja 

spremembe v smislu dodajanja novih elementov8. Pregled nekaterih bolj 

znanih in uveljavljenih predstavlja Tabela 2.1. Ne glede na to, da se forma 

trženjskega spleta skozi čas spreminja in razširja, pa se danes kaže kot 

preveč enostavna in omejujoča (Grönroos, 2001, str. 259). 

 

Tradicionalna oblika trženja namreč izhaja iz ekonomskega modela menjave, 

ki temelji na menjavi proizvedenih dobrin, pri čemer pa so v ospredju otipljivi 

viri, t. i. vgrajena vrednost ter transakcije (Vargo in Lusch, 2004, str. 1). Pri tem 

je poudarek predvsem na prodaji in ne na trženju v smislu sofisticiranega in 

kompleksnega procesa (Levitt, 1975, str. 37–38); naloga trženja je v iskanju 

kupcev (Webster, 1992, str. 5), trženjska strategija pa je osredotočena na izdelek 

in njegov življenjski cikel (Egan, 2003, str. 147). Iz tega izhaja tudi trženjska 

funkcija, ki je osredotočena na posamične, diskretne transakcije (npr. Walsh, 

Gilmore in Carson, 2004, str. 471; Grönroos, 2001, str. 254; Gummesson, 1999, str. 11; 

Coviello, Brodie in Munro, 1997, str. 509), »ki so sicer lahko ponavljajoče se, a so v 

                                                 
7 O tem na primer za splet, sestavljen iz izdelka, cene, tržne poti in tržnega komuniciranja govori Dorfman-
Steinerjev teorem (Dorfman in Steiner, 1954, str. 826–836).  
8 Lindgreen, Palmer in Vanhammejeva (2004, str. 677) govorijo o t. i. plus vidiku trženjskega spleta (ang. 
marketing mix plus perspective). 
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splošnem obravnavane posamično in bolj ali manj v smislu formalnega in 

neosebnega odnosa (Coviello, Brodie in Munro, 1997, str. 509).  

 

Tabela 2.1: Prikaz različnih sestavin trženjskega spleta in njihovih avtorjev 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Gummesson, 1994, str. 8 
 

V tem duhu gre torej za maksimizacijo dobička na osnovi uporabe različnih 

organizacijskih virov (Walsh, Gilmore in Carson, 2004, str. 471) oziroma za t. i. 

mikroekonomsko maksimizacijsko paradigmo, pri kateri je v ospredju 

analiza izdelkov, cen, stroškov, organizacij in transakcij (Webster, 1992, str. 1 in 

6) ter zajem porabnikovega presežka (Doyle, 1995, str. 24); konkurenčnost, 

zasledovanje lastnega interesa ter neodvisnost med trženjskimi subjekti so v 
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transakcijski paradigmi vzvodi ustvarjanja vrednosti (Sheth in Parvatiyar, 2000a, 

str. 122–123). Posledično je trženjska funkcija v organizaciji usmerjena k 

temu, da s t. i. enosmerno množično komunikacijo (Coviello, Brodie in Munro, 

1997, str. 509) sporoča ponudbo organizacije (Vargo in Lusch, 2004, str. 13), s čimer 

skrbi za privabljanje novih kupcev (Lindgreen, Palmer in Vanhamme, 2004, str. 681), 

trženjske aktivnosti pa so predane v upravljanje posamičnim trženjskim 

funkcijskim področjem, v okviru katerih je menedžerski fokus predvsem na 

razvoju internih zmožnosti v skladu z definiranim trženjskim spletom 

(Coviello, Brodie in Munro, 1997, str. 509).  

 

Temu primerna pa je tudi vloga trženja v organizaciji – tradicionalno gledišče 

namreč trženje razume kot ločeno funkcijo v organizaciji, ki skrbi za uspešno 

izvajanje trženjskega spleta (Grönroos, 2001, str. 232). Ta tako deluje 

poenostavljeno v smislu organizacije in menedžiranja. Trženjska funkcija je 

tako ločena od ostalih aktivnosti organizacije in je usmerjena na posamezne 

strokovnjake, ki so odgovorni za analize, načrtovanje in udejanjanje različnih 

trženjskih nalog, kot so trženjske analize, trženjsko načrtovanje, oglaševanje, 

pospeševanje prodaje, prodaja, cenovna politika, distribucija in embaliranje 

izdelkov. Trženjski oddelki so tako ustvarjeni za prevzem odgovornosti 

trženjske funkcije organizacije, včasih tudi skupaj z zunanjimi strokovnjaki, 

kot so na primer oglaševalske in trženjsko-raziskovalne agencije. Posledica 

omenjenega je, da je preostali del organizacije odtujen od trženja, tržniki pa 

so odtujeni od proizvodnje, dobave, tehničnih storitev, ravnanja s pritožbami 

ter ostalih organizacijskih aktivnosti (Grönroos, 1994b, str. 350). Podobno je tudi 

na področju medorganizacijskega trženja. Weitz in Bradford (1999, str. 242) 

tako označujeta različne stopnje, ko ponazarjata transakcijsko orientiranost 

organizacij – od proizvodne in prodajne do trženjske, pri kateri se vloga 

prodajnega osebja spreminja iz prodajne funkcije v funkcijo zadovoljevanja 

potreb kupcev.   

 

Če sedaj skušamo preseči jedro transakcijskega trženja, potem za osnovno 

izhodišče uporabimo poenostavljeno razmišljanje Levitta (1983, str. 87), ki 

pravi, da se odnos med prodajalcem in kupcem le redko konča z nakupom. 

Potreben je namreč širši pogled – odnos med kupcem in prodajalcem namreč 

po nakupu postane bolj intenziven, saj lahko opravljeni nakup pomaga pri 

določitvi kupčevega prihodnjega izbora. Čeprav je odnos sicer še vedno 

prodajni, gre pri tem v prvi vrsti za odnos, ki zahteva dolgoročen pogled, 

medsebojno spoštovanje, recipročno strategijo in sprejetje kupca kot 

partnerja oziroma kot soustvarjalca vrednosti in ne kot pasivnega 

sprejemnika ponujenega izdelka. Kupec je tako v prvi vrsti posameznik, nato 

pripadnik določene skupine in šele na koncu anonimni del nekega segmenta 
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oziroma dela anonimne množice, pri čemer pa je pomembno tudi preseganje 

enostavnega diadnega odnosa (Gummesson, 1998, str. 243–244). Podobno je tudi 

na področju medorganizacijskega trženja, kjer se vloga prodajnega osebja 

spremeni v partnersko, kar pomeni, da je poudarek na gradnji dolgoročnih 

odnosov in ne na ustvarjanju kratkoročnih prodajnih uspehov. Posledično to 

pomeni tudi spremembo pri izboru, usposabljanju, evalvaciji ter 

kompenzaciji prodajnega osebja in prodajnih timov (Weitz in Bradford, 1999, str. 

252)9. 

 

Le tako je moč ustvariti vrednost za porabnika, ki jo Grönroos (2000, str. 100) 

slikovito opisuje s tem, ko pravi, da porabnik »danes več ne zahteva samo 

izdelka ali storitve, marveč mnogo celovitejši pristop, ki vključuje številne 

elemente: od informacij v zvezi s pravilnim in varnim načinom uporabe izdelka, 

do dostave, namestitve, posodobitev, popravil, vzdrževanja in pravilnih 

nasvetov v zvezi z izdelkom, ki ga je kupil. Pri tem pa zahteva, da je vse to in 

še več priskrbljeno pravočasno z nasmeškom in zaupanjem.« Achrol in Kotler 

(1999, str. 162) tako verjetno upravičeno razmišljata o tem, da trženjska 

funkcija prehaja v porabniško-svetovalno funkcijo.  

 

Tako kompleksno in celostno pojmovanje zadovoljevanja potreb pa je 

povezano tudi z razmišljanjem Varga in Luscha (2004, str. 8–9 in 13), ko 

skušata odpraviti t. i. trženjsko kratkovidnost10. Avtorja namreč robustno 

menita, da je bolj primeren kompleksnejši pogled, ki izdelke pravzaprav 

transformira v storitve. Porabnik namreč mnogokrat ne opravi nakupa 

izdelka kot takšnega, pač pa v njem vidi izvajalca določene storitve, iz česar 

je mogoče povzeti, da gre dejansko za nakup storitve, ki je zasnovana v 

samem izdelku ter kopice spremljajočih storitev, ki pravzaprav omogočajo 

njegovo delovanje in uporabo. Gre torej za to, da trženje ni zgolj poslovna 

praksa podjetij, pač pa tudi družbena institucija, ekonomski proces, 

poslovna aktivnost in k porabniku usmerjena storitev (Jančič, 1999, str. 13). Če 

uporabimo besede Prahalada (1993, str. 45), gre torej za »kreativnost 

ustvarjanja svežnjev« mnogovrstnih elementov, ki lahko tvorijo končni 

izdelek oziroma storitev, pri čemer pa gre lahko tudi za sodelovanje cele 

mreže različnih organizacij (Prahalad, 2004, str. 23). 

 

                                                 
9 Več o tem v Weitz in Bradford (1999, str. 241–254). 
10 Avtor omenjenega termina je Levitt (1975, str. 26), ki njegov pomen pojasnjuje s tem, da organizacije svojo 
dejavnost pogosto definirajo preozko, zaradi česar je zato ogrožena njihova prihodnja rast. Po mnenju Varga in 
Luscha (2004, str. 13) bo v prihodnje zaradi velike specializacije posameznikov narasla potreba po storitvah; 
prodaja proizvodov bo zahtevala kompleksne svežnje pripadajočih storitev. V tem kontekstu se zdi tako 
primerna uporaba termina trženjska kratkovidnost, saj bodo preozko definirane proizvodne organizacije obsojene 
na propad.  
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Pri tem je pomembno, da se tako celostno definirana storitev ne razvija za 

kupca, ampak skupaj z njim (Vargo in Lusch, 2004, str. 11). Kot namreč 

ugotavljata Prahalad in Ramaswamy (2004, str. 5), si danes porabnik želi 

soustvarjanja vrednosti v sodelovanju z organizacijami. Zato je seveda 

izjemnega pomena hitra povratna informacija s trga, kar pa lahko razumemo 

tudi kot izziv trženjskemu raziskovanju v prihodnosti – Malhotra, Peterson in 

Bardi Kleiserjeva (1999, str. 178) tako v luči trženjskih raziskav govorijo o 

dostopu do informacij v realnem času, podobno pa razmišljata tudi Achrol in 

Kotler (1999, str. 150), ko govorita o vlogi trženja kot skrbnika in prenašalca 

relevantnih informacij v realnem času. Kvantiteta, kvaliteta in hitrost 

povratnih informacij so tiste, ki ločujejo od tradicionalnega trženja (Duncan in 

Moriarty, 1998, str. 4). Vse to je danes mogoče zaradi razvoja informacijske 

tehnologije, kar organizacijam omogoča učenje ter hranjene večjih količin 

informacij o kupcu, kot v preteklosti, s čimer se odpirajo nove možnosti pri 

razvoju in obvladovanju trženjskih odnosov s kupci (Rust, 2004, str. 24). Gre 

torej za univerzalni dostop do znanj, ki je bil v preteklosti razpršen in težko 

izvedljiv (Day, 2004, str. 18).  
 

Na to pa se morajo odzvati tudi tržniki ter zamenjati na osnovi izdelkov 

ustvarjene transakcijske modele in koncepte z novimi, zasnovanimi na 

storitvah ter temelječimi na odnosih (Rust, 2004, str. 24). »Normativni cilj tako 

ne sme biti komunikacija, usmerjena k trgu, pač pa razvoj trajajočega 

komunikacijskega procesa oziroma dialoga« (Vargo in Lusch, 2004, str. 14). 

Trženjska in komunikacijska teorija je tako sredi fundamentalnih 

sprememb, ki gredo v smeri od funkcijskega, mehanističnega in proizvodno 

usmerjenega modela proti humanističnemu, na odnosih temelječemu 

modelu (Duncan in Moriarty, 1998, str. 3), v ospredje pa prihajajo neotipljivi viri, 

soustvarjanje vrednosti ter odnosi (Vargo in Lusch, 2004, str. 1).  

 

Trženje, temelječe na odnosih, ki je najboljša obramba proti trženjski 

kratkovidnosti (Ballantyne, Christopher in Payne, 2003, str. 163), tako zahteva 

strateški premik v načinu razmišljanja (Singh, 2003, str. 37; Grönroos, 2004, str. 

100) in je kot takšno verjetno najbolje predstavljeno kot splošna filozofija 

(Egan, 2004, str. 19) oziroma kot filozofija poslovanja (Zeithaml in Bitner, 1996, str. 

171). Ena od glavnih sprememb trženjske funkcije je v tem, da mora preiti iz 

vloge privabljanja kupcev v vlogo ohranjanja kupcev (Lindgreen, Palmer in 

Vanhamme, 2004, str. 673). Če uporabimo terminologijo Egana (2004, str. 57), 

potem lahko rečemo, da gre za transformacijo trženja iz ofenzivnega v 

defenzivno, pri čemer pa se mora trženje osvoboditi vloge prodajne podpore 

ter zavzeti širšo perspektivo v smislu izboljševanja kakovosti življenja 

porabnikov (Sheth in Sisodia, 2005, str. 11). Po mnenju Buttla (1996), Peppersa in 
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Rogersa (1995) ter Bitnerjeve (1995) (v Kandampully in Duddy, 1999, str. 319) so 

glavni faktorji, ki prispevajo k razvoju in rasti pomena defenzivne prakse 

trženja, tj. trženja, temelječega na odnosih, naslednji: [1] naraščajoča moč 

globalne konkurence, [2] bolj zahtevni in sofisticirani kupci, [3] povečana 

fragmentacija trgov11, [4] hitro spreminjajoče se navade kupcev, [5] 

neprestano zviševanje standardov in kakovosti, [6] nezmožnost kakovosti kot 

take, da bi zagotovila vzdržljivo konkurenčno prednost, [7] vpliv tehnologije 

na večino izdelkov in storitev ter [8] nezanesljivost tradicionalne oblike 

trženja (padec oglaševalske učinkovitosti in uspešnosti12).  

 

Kot odgovor na predstavljene izzive tako tradicionalna oblika trženja zahteva 

kritičen pregled ustreznosti (Webster, 1992, str. 1), saj koncept trženja, 

temelječega na odnosih, narekuje, da je trženje več kot zgolj funkcija; je 

proces in način razmišljanja, ki naj bo del vseh funkcij in oddelkov v 

organizaciji. Trženjski način razmišljanja je obvezen za vsakogar, ki ima 

posreden ali neposreden vpliv na to, kako kupci dojemajo organizacijo, njene 

izdelke in storitve ter skrb za porabnika. Zato Grönroos (2001, str. 258–259) 

tudi meni, da je v primerih, kjer odnos s kupcem presega okvir enostavnega 

in neosebnega odnosa, primerneje govoriti o tržno usmerjenemu 

menedžmentu (ang. market-oriented management) kot pa o trženjskem 

menedžmentu (ang. marketing management). Grönroos (2001, str. 243) se 

tako zaradi omejitev in zgolj delne uporabnosti izogiba eksplicitnemu 

podajanju in definiranju trženjskega spleta in namesto tega raje uvaja 

pristop trženja, temelječega na odnosih.  

 

Vloga trženjske funkcije v organizaciji se tako spreminja v »shrambo« 

trženjskih znanj in veščin, kjer je pomembno upravljanje informacijskih 

sistemov, podatkovnih baz in analitičnih modelov. Kot takšna predstavlja 

stičišče trženjskih strokovnjakov iz različnih delov organizacije, ki skrbijo za 

usposabljanje in izobraževanje netrženjskih strokovnjakov znotraj 

organizacije. Njena najpomembnejša funkcija je kreiranje strokovnega 

trženjskega znanja in izkušenj ter najnovejših konceptov in metod, ki naj 

služijo operativnemu delu organizacije13 (Achrol in Kotler, 1999, str. 150). V 

                                                 
11 Sheth in Sisodia (2003, str. 143) na primer ugotavljata, da se zmanjšuje moč t. i. kolektivnih trgov ter da v 
ospredje prihaja pomen kupca kot posameznika, kar je predvsem posledica bistveno večje raznolikosti po 
kriterijih starosti, prihodka, življenjskega sloga ter verske pripadnosti kot nekoč. 
12 Kot primer navajam podatek za Veliko Britanijo, kjer podjetje, ki se ukvarja s telemetrijo, Eurodata TV, beleži 
trend padanja deleža gledanosti štirih največjih televizijskih kanalov. Njihov delež se je zmanjšal iz 94 % v letu 
1993 na 67 % v letu 2004. Medijski analitik Adam Daum iz podjetja Gartner Group iz Londona pravi naslednje: 
»Gledalci izpred televizij bežijo drugam. Televizijske hiše pri tem dvigujejo cene, kar pomeni, da oglaševalci 
plačujejo več, dobivajo pa vse manj. To se ne more večno nadaljevati.« (Smith, 2005, R2)  
13 Raju (2005, str. 18) pri tem ugotavlja, da je težava v orodjih, ki jih razvija trženjska znanost, saj se v poslovni 
praksi težko uveljavljajo.  
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skladu z ugotovljenim smo tako priča tudi drugačni definiciji trženja; v svoji 

različici Ameriško združenje za trženje [URL: http://www.marketingpower.com/mg-

dictionary.php?SearchFor=marketing&Searched=1, 2007] pravi, da je: »trženje organizacijska 

funkcija skupka procesov za ustvarjanje, komuniciranje in izročanje vrednosti 

za porabnika ter ravnanja z odnosi s porabniki tako, da je to koristno za 

organizacijo ter njene deležnike.« 

 

Primerjava obeh trženjskih praks je lepo razvidna tudi v Tabeli 2.2, pri čemer 

pa so med obravnavanimi vidiki nekateri že bili ponazorjeni. Kot že 

omenjeno, je po kriterijih enote, obravnavane v analizi in časovni 

perspektivi, transakcijsko trženje osredotočeno predvsem na posamične 

nakupe v relativno kratkem obdobju, medtem ko je trženje, temelječe na 

odnosih, osredotočeno na relativno daljše obdobje, v katerem je poudarek na 

celotni vrednosti odnosa in ne na posamični transakciji; cilj je ustvarjanje 

dolgoročnega dobička. 

 

Tabela 2.2: Prikaz transakcijskega trženja in trženja, temelječega na odnosih 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Grönroos, 1997 v Grönroos, 2001, str. 253 
 

Po kriterijih prevladujoče trženjske funkcije in cenovne elastičnosti v 

primeru transakcijskega trženja prevladujoča funkcija izvira iz 

tradicionalnega trženjskega spleta štirih P-jev. V primeru trženjskih odnosov 

pa je vloga tradicionalnega trženjskega spleta zmanjšana, v ospredje pa 

prihaja funkcija t. i. interakcijskega trženja. Interakcija med porabnikom in 
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organizacijo poteka v prvi vrsti preko zaposlenih »občasnih izvajalcev 

trženja«, prav tako pa tudi preko sodobne informacijske tehnologije. Ker v 

primeru transakcijskega trženja v očeh kupca ponavadi obstaja zgolj jedro 

izdelka ali storitve, je omenjeno bolj podvrženo cenovni konkurenci. V 

nasprotnem primeru pa je organizacija za kupca preko trženjskih odnosov 

ustvarila večjo vrednost, kar posledično pomeni, da je kupec relativno manj 

cenovno občutljiv. Uspešno vzpostavljeni trženjski odnosi so po mnenju 

Robertsa, Varkija in Brodieja (2003, str. 169) vzdržljiva konkurenčna 

prednost, saj so s strani konkurence zelo težko posnemljivi.  

 

Z vidika prevladujoče dimenzije kakovosti14 je treba poudariti dejstvo, da 

se transakcijsko trženje usmerja predvsem na tehnično plat kakovosti, 

medtem ko je pri trženju, temelječem na odnosih, v ospredju funkcionalna 

kakovost. Seveda je pri tem tehnična kakovost potrebni pogoj za to, da sploh 

lahko govorimo o funkcionalni kakovosti.  

 

Pri kriteriju merjenja zadovoljstva kupcev se v primeru transakcijskega 

trženja meritve izvajajo posredno preko ocenjevanja tržnega deleža, medtem 

ko gre pri trženju, temelječem na odnosih, za neposredni pristop s pomočjo 

upravljanja baze kupcev. Omenjeni kriterij se zato povezuje z naslednjim, tj. 

informacijskim sistemom o kupcih. V primeru transakcijskega trženja gre 

za t. i. ad hoc raziskave, medtem ko je pri trženju, temelječem na odnosih, s 

pomočjo upravljanja baze kupcev vzpostavljena dvosmerna komunikacija, ki 

omogoča individualiziran dostop do reakcij in mnenj porabnikov. Je pa res, 

da je zaradi razvoja informacijske tehnologije moč dvosmerno komunikacijo 

uvajati tudi v primeru transakcijskega trženja. 

 

Po kriteriju medsebojne povezanosti oddelkov v organizaciji je v primeru 

transakcijskega trženja težko govoriti o tem – povezanost oddelkov je ključna 

zgolj v omejenem obsegu. Pri trženju, temelječem na odnosih, pa je 

povezanost različnih oddelkov v organizaciji ključnega pomena. V tem 

primeru gre za idejo o povezanosti »občasnih izvajalcev trženja«, ki igrajo 

ključno vlogo v trenutkih resnice15, tj. v procesu interakcijskega trženja. Zato 

                                                 
14 Tehnična dimenzija (»kaj«) se nanaša na tisto, kar porabniku oziroma kupcu dejansko »ostane« po opravljeni 
storitvi. Funkcionalna kakovost pa je osredotočena na sam proces posredovanja storitve (»kako«), tj. na 
interakcijo med porabnikom in ponudnikom v času posredovanja storitve (Grönroos, 2001, str. 63–65). Podrobna 
razprava je na voljo v posebnem razdelku, kjer je pojasnjen model tehnične in funkcionalne kakovosti. 
15 Grönroos v tem primeru povzema izraz po Gummessonu (1999, str. 8–9) in tako ločuje med t. i. »tržniki s 
polnim delovnim časom« in »občasnimi izvajalci trženja« (ang. full-time marketers in part-time marketers). 
Proces nastajanja storitve, ki nastane zaradi neločljivosti proizvodnje in potrošnje med porabnikom in izvajalcem 
storitve pa poimenuje »trenutek resnice« (ang. »moment of truth«) (Grönroos, 2001, str. 56 in 72). V smislu 
prispodobe z bikoborbo je tako zaznana kakovost izvedena v trenutku resnice, ko se izvajalec storitve in 
porabnik soočita na »bojišču«. V tem trenutku sta prepuščena sama sebi, organizacija pri tem nima več 
neposrednega vpliva na samo dogajanje. Tisto, kar kreira proces izvajanja storitve, so na eni strani sposobnosti, 
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je ključnega pomena, da so pri uresničevanju cilja, ki je doseganje čim večje 

kupčeve zaznane kakovosti, zmožni sodelovati vsi oddelki v neki organizaciji. 

Trženje tako ni del organiziranosti, pač pa del »vtkanosti« v organizacijo 

(Grönroos, 2001, str. 311). Pri tem je z organizacijskega vidika vseeno potrebno 

zavedanje o tem, da se trženje kot funkcija vendarle ne porazgubi po 

organizaciji, saj se namreč lahko pripeti, da v primeru, » ...ko so vsi odgovorni 

za trženje, nihče ne odgovarja za trženje« (Achrol in Kotler, 1999, str. 150).  

 

Ker gre za pomembno vlogo usposobljenosti in pravilnega razumevanja 

poslovanja na osnovi trženjskih odnosov v celotni organizaciji, je kriterij 

vloge notranjega trženja v primeru trženja, temelječega na odnosih, 

ključnega pomena. Pomembno je, da omenjeno filozofijo razumejo prav vsi – 

ne samo »tržniki, zaposleni za polni delovni čas«, ampak tudi »občasni 

izvajalci trženja«. Nasprotno pa v primeru transakcijskega trženja ni zaznati 

takšnega poudarka na procesu interakcije s kupcem v trenutkih resnice; 

zavoljo tega je zmanjšan tudi pomen notranjega trženja.  

 

Na osnovi primerjanih lastnosti tako vidimo razlikovalne in tudi nekatere 

stične točke primerjanih trženjskih filozofij. Tudi v nadaljevanju sledimo 

Grönroosovemu razumevanju16 (2001, str. 38–41), ki v zvezi s trženjem, 

temelječim na odnosih, generalno pove, da ne gre za niz nekih trženjskih 

orodij (o tem podobno tudi Egan (2004, str. 19)), temveč kot smo že rekli, bolj 

za pogled na področje ustvarjanja vrednosti za porabnika. Tako široko 

opredeljen, ima sicer koncept to slabost, da pri tem večkrat obstaja 

implicitna predpostavka o tem, da gre za enoznačno razumevanje pomena 

trženjskih odnosov (Zolkiewski, 2004, str. 25), kljub temu da ni neke splošne in 

jasne definicije o tem (Bejou, 1997, str. 727; Kavali, Tzokas in Saren, 1999, str. 573). 

Podobno meni tudi Žabkarjeva (1999, str. 3), ki pravi, da je »pojem trženjskega 

odnosa intuitivno jasen, vendar pa težaven pri opredeljevanju«. Wongova in 

Sohal (2002, str. 35) pogrešata bolj jasno operacionalizacijo samega koncepta, 

                                                                                                                                                         
motivacija in uporabljena orodja predstavnika organizacije, na drugi pa pričakovanja in vedenje stranke. Velika 
storitvena organizacija tako lahko dnevno izkusi na tisoče »trenutkov resnic« (Normann, 2000, str. 21). Nekdanji 
predsednik uprave letalske družbe SAS Ian Carlzon (1987, str. 3) tako pojasnjuje, da vsak od približno 10 
milijonov porabnikov pride v stik s približno petimi zaposlenimi podjetja SAS. Pri tem vsak stik traja približno 
15 sekund, kar pomeni, da se SAS »ustvari« približno 50-milijonkrat letno. Teh 50 milijonov »trenutkov resnic« 
odloča o tem, ali bo SAS kot podjetje uspel ali ne.  
 
16 Grönroosov način razmišljanja izhaja iz t. i. nordijske šole, ki je prvotno temeljila na preučevanju trženja 
storitev v Skandinaviji in na Finskem ter se je v devetdesetih letih prelevila v »šolo trženjskih odnosov« (Grönroos, 

2000, str. 95). Pristop nordijske šole je tako v duhu obravnave trženja, temelječega na odnosih, ki sloni na trženju 
storitev podoben obravnavi trženjskih akademikov z Združenih držav Amerike (npr. Berry, 1983, 1995, Berry in 
Parasuraman, 1991, Bitner, 1995, Czeipel, 1990) (Parvatiyar in Sheth, 2000, str. 12). Kot vzporedno smer pa lahko 
štejemo t. i. skupino IMP (ang. Industrial Marketing and Purchasing Group), katere predmet preučevanj so 
predvsem medorganizacijski odnosi in mreže (npr. Parvatiyar in Sheth, 2000, str. 12, Håkansson in Snehota, 2000, str. 69–89, 

Grönroos, 2000, str. 96, Žabkar, 1999, str. 3). 
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Lindgreen (2001, str. 75) pa na primer pravi, da trženje, temelječe na odnosih, 

še vedno ostaja nejasen koncept. Takšna situacija je težavna tako z 

akademskega kot tudi s praktičnega vidika (Coviello, Brodie in Munro, 1997, str. 

501). Zato v nadaljevanju sledim poglobljeni razpravi trženja, temelječega na 

odnosih, s čimer želim omenjeno slabost s približevanjem koncepta področju 

trgovine na drobno kar najbolje odpraviti.  

 

2.4.2 Širše in ožje razumevanje trženja, temelječega na odnosih 

 
Zgoraj predstavljeni način razumevanja področja trženjskih odnosov lahko 

razumemo kot širši17, saj gre v bistvu za celostno obravnavo odnosov; v tem 

primeru pomeni trženje, temelječe na odnosih, neke vrste vseobsegajoči 

termin (ang. catch-all phrase) (Lindgreen in Crawford; 1999, str. 231–232; Gilbert in 

Sumner, 2004, str. 242), ki je nadrejen elementom, kot so na primer trženje na 

osnovi baz podatkov, osebne storitve, programi zvestobe kupcev, interno 

trženje, osebni/družbeni odnosi, odnosi na medorganizacijskem trgu, odnosi 

z dobavitelji, s ponudniki delovne sile, s finančno javnostjo, z državo, s 

konkurenti ter celo odnosi s kriminalnimi združenji (Gummesson, 1999, str. 1–

181; Nickels in Wood, 1997, str. 6–9; Lindgreen in Crawford, 1999, str. 231–232; Gilbert in 

Sumner, 2004, str. 242; Kandampully in Duddy, 1999, str. 320–322; Peck et al., 1999, str. 

1–500). Healy et al. (2001, str. 187) tovrstni način razumevanja trženjskih 

odnosov poimenujejo kot neotrženje, temelječe na odnosih.  

 

Kot primer širšega razumevanja na Sliki 2.2 predstavljam Model šestih 

trgov18 (Peck et al., 1999, str. 23–303). Slika predstavlja razmišljanje o tem, da 

morajo organizacije pri usmerjanju svojih trženjskih aktivnosti in načrtov 

upoštevati različne trge, med katerimi pa so v ospredju ravno porabniški trgi, 

ki jih je sicer treba razumeti v smislu specifične dejavnosti posamezne 

organizacije. V grobem gre tako lahko za velike kupce (trgovci na debelo), 

posrednike (trgovci na drobno) ali pa končne porabnike. Ko je govora o trgih 

dobaviteljev in povezav, v ospredje prihaja predvsem pomen dolgoročnih 

tesnih odnosov in zasledovanje skupnih ciljev v obliki strateških izločanj 

dejavnosti in menedžmenta dobavnih verig. Trge referenc s svojimi priporočili 

o izdelkih ali storitvah neke dotične organizacije najpogosteje predstavljajo 

                                                 
17 Tzokas in Saren (2004, str. 127) primerjata širši koncept razumevanja z mnogo starejšo teorijo o deležnikih, ki se 
prav tako dotika odnosa organizacije z večjim številom javnosti, med katere sodijo investitorji, zaposleni, kupci, 
dobavitelji in družbeno okolje. Pravita, da se trženje, temelječe na odnosih, od omenjene teorije razlikuje po tem, 
da vpletene deležnike pojmuje kot aktivne partnerje, ki so sposobni prispevati (če za to obstaja recipročna 
vrednost) k učinkovitejšemu tržnemu cilju organizacije, tj. ustvarjanju konkurenčnega zadovoljstva kupcev z 
razvijanjem superiorne dodane vrednosti.  
18 Model predstavlja popravek oziroma dopolnilo originalnega modela Christopherja, Payna in Ballantyna iz leta 
1991, ki je v ospredje namesto porabniških postavljal notranje trge (Peck et al., 1999, str. 5).  
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porabniki, prav tako pomembna pa so tudi priporočila s strani zaposlenih ali 

ostalih sodelujočih organizacij. Podoben, a na porabnika ponavadi zgolj 

posreden vpliv, imajo trgi vpliva, med katere sodijo različna porabniška in 

okoljska združenja, poslovni in ostali mediji, finančne institucije ipd. Prav 

tako pomembno je obvladovanje rekrutacijskih trgov, razumljenih tako v 

smislu posamičnih iskalcev zaposlitve kot tudi v smislu specializiranih 

zaposlitvenih agencij, izobraževalnih institucij ipd. Pomen omenjenega trga 

se kaže zlasti zaradi naraščajočih potreb po zaposlovanju ustrezno 

motiviranih in usposobljenih kandidatov. Podobno pomembna je tudi 

usmeritev trženjskih aktivnosti na obstoječe zaposlene, ki predstavljajo t. i. 

notranje trge.  

 

Slika 2.2: Model šestih trgov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Peck et al., 1999, str. 23 
 

Podobno Nickels in Woodova (1997, str. 8) širše razumevanje razlagata z 

devetimi deležniki, Gummesson (1999, str. 1–181) pa gre pri tem verjetno 

najdlje, saj skuša prepletenost in kompleksnost trženjskih odnosov pojasniti 

s kar tridesetimi med seboj bolj ali manj povezanimi tipi trženjskih odnosov, 

ki naj bi predstavljali t. i. celostno trženje, temelječe na odnosih. 

 

V nasprotju s širšim je seveda ožje razumevanje, ki se omejuje zgolj na 

posamične elemente oziroma cilje, kot je na primer trženje na osnovi baz 

podatkov ali pa obdržanje kupca v kontekstu uporabe ponakupnih 

trženjskih orodij (Bickert, 1992 in Vavra, 1992 v Parvatiyar in Sheth, 2000, str. 5). Tako 

na primer DeSouza (1992) (v Ahmad in Buttle, 2002, str. 150) svetuje udejanjanje 

orodij za obdržanje kupca, kot je učenje na napakah pri odnosu z 

nekdanjimi kupci, analize pritožb in dvig ovir za zamenjavo.  
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V zvezi s tem se seveda pojavlja vprašanje ustreznosti širšega oziroma ožjega 

razumevanja obravnavanega koncepta. Kritiki širšega koncepta namreč 

menijo, da so številna področja širše definiranih trženjskih odnosov izven 

domene trženja19, kar seveda ustvarja svojevrsten paradoks z vidika 

ravnanja z odnosi. Kot primer navajam odnose z dobavitelji in interno 

trženje, kjer gre – gledano v luči ožjega razumevanja – v prvem primeru bolj 

za domeno nabavnega in logističnega menedžmenta, v drugem pa za 

področje ravnanja s človeškimi viri (Parvatiyar in Sheth, 2000, str. 7–8).  

 

Na drugi strani pa skušajo zagovorniki širšega koncepta upravičiti smer 

razmišljanja s svojimi argumenti. Tako na primer Reichheld (1996) (v Ahmad 

in Buttle, 2002, str. 150) meni, da špekulativni investitorji ne podpirajo 

dolgoročnih programov trženja, temelječih na odnosih. Tudi Berry in 

Parasuraman (1991, str. 15) zagovarjata širši koncept, ko pravita, da je interno 

trženje ključnega pomena za to, da si lahko organizacija ustvari prave kupce. 

Gummesson (1999, str. 161) meni podobno, ko pravi, da je interno trženje 

predhodnik tistega trženja, ki se kaže navzven. V zvezi s kratkoročno 

orientiranimi investitorji Grönroos (2001, str. 9–10) pove, da zavirajo razvoj 

dolgoročnih odnosov s kupci, dobavitelji, distributerji in ostalimi partnerji, 

saj njihova usmerjenost h kratkoročnim rezultatom menedžment sili k 

sprejemanju kratkoročnih odločitev v zvezi z ustvarjanjem vrednosti za 

kupca20. Zato je potrebno, da organizacija obvladuje tudi odnose s finančno 

javnostjo in tako skuša najti takšne delničarje, ki podpirajo dolgoročno 

organizacijsko usmerjenost. Prav tako so po mnenju Peckove et al. (1999, str. 

10) pomembni odnosi z dobavitelji, saj povečujejo konkurenčnost z 

ustvarjanjem vrednosti za končnega kupca.  

 

Parvatiyar in Sheth (2000, str. 8) tako strnjeno povzemata argumente v prid 

širšemu razumevanju trženjskih odnosov, ko povesta, da je tovrstno 

razmišljanje upravičeno vse dotlej, dokler odnosi z različnimi javnostmi 

olajšujejo ustvarjanje odnosov s kupci. Strinjata se s tem, da mora 

organizacija v primeru, ko hoče ustvarjati in obvladovati odnose s kupci, 

sodelovati in se povezovati tudi z dobavitelji, konkurenti, družabniki in 

internimi oddelki. Podobno meni tudi Rich (2000, str. 176), ki pravi, da trženje 

                                                 
19 Tak pogled po Kotlerju (1972, str. 47) spominja na najnižjo raven stopnje zavesti o trženju, ki govori o tem, da je 
trženje osredotočeno na prodajalce, kupce ter »ekonomske« proizvode in storitve. Druga stopnja zavesti razširja 
pomen trženja na vsa področja, ki imajo svoje porabnike, medtem ko tretja stopnja zavesti govori o tem, da 
morajo organizacije izvajati trženje z vsemi deležniki, ne zgolj s porabniki.  
20 Na Okrogli mizi z oglaševalci je mag. Viktor Vauhnik, takrat član uprave, odgovoren za tuje trge in marketing 
v Merkurju, d. d., zgovorno opisal omenjeno problematiko, ko je dejal, da dolgoročni razvoj blagovnih znamk 
med drugim omejujejo pričakovanja lastnikov, saj le-ti »... vedno hočejo rezultat jutri« (Marketing Magazin, #288, str. 

12). Potrebno je torej doseganje hitrih uspehov in čimprejšnjega vračila investicij, kar pa je morda glavni razlog 
za podcenjevanje in zavračanje tržnega tekmovanja, ki bi temeljilo na dolgoročnosti (Jančič, 1999, str. 92).  
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potrebuje tudi znanje ostalih področij, če se želi uspešno zoperstaviti izzivu 

trženjskih odnosov. V skladu z omenjeno razpravo se tako v nadaljevanju 

dela odločam za obravnavo trženja, temelječega na odnosih, v luči širšega 

razumevanja, izmed številnih definicij21 pa sprejemam Grönroosovo (2001, str. 

26), ki pravi, da je: »naloga trženja v identifikaciji in ustanavljanju, 

vzdrževanju ter razvijanju, kadar pa je potrebno, tudi v prekinitvi odnosov s 

porabniki (in ostalimi udeleženci), na tak način, da so doseženi cilji tako po 

ekonomskih kot tudi ostalih kriterijih vseh vpletenih strani. To je mogoče 

doseči z medsebojno menjavo in izpolnjevanjem obljub.«  

 

2.4.3 Pomen teorije družbene in ekonomske menjave  

 

Skladno s sprejetjem omenjene definicije, ki izpostavlja tudi medsebojno 

menjavo, velja na tem mestu dodatno osvetliti predvsem koncept menjave. 

Ta namreč velja za splošno sprejet koncept na področju trženja (Houston in 

Gassenheimer, 1987, str. 3) in razumevanju njegovega razvoja (Bagozzi, 1975, str. 

32), saj je menjava že od nekdaj spremljevalka vsake civilizirane družbe, ki 

nastaja zaradi neenakomerne porazdelitve potrebnih virov med ljudmi z 

namenom odprave pomanjkanja ustreznih načinov zadovoljevanja potreb in 

želja (Jančič, 1999, str. 36). Pri tem ljudje in organizacije sodelujejo tako v 

družbenih kot v ekonomskih menjavah (Bagozzi, 1975, str. 35), saj se poleg 

ekonomskih količin menja tudi vrsta sociopsiholoških prvin človekovega 

obnašanja, ki spremlja, sestavlja ali pa le dopolnjuje sam menjalni proces 

(Jančič, 1999, str. 16).  

 

Kot namreč pravi Bagozzi (1975, str. 37), »trženjski človek« včasih deluje 

racionalno, včasih pa tudi iracionalno. Motivirajo ga tako oprijemljive kot 

tudi neoprijemljive nagrade, k čemur pa ga ženejo tako notranje kot tudi 

zunanje silnice. Pri tem sodeluje tako pri utilitarnih kot tudi pri simbolnih 

menjavah, povezanih z družbenimi in psihološkimi vidiki. Čeprav soočen z 

nepopolnimi informacijami, po svojih najboljših močeh vsaj okrnjeno in 

nezavedno primerja stroške in koristi ekonomskih in družbenih menjav. 

Kljub občasnemu uspehu maksimiranja lastnega dobička pa pri tem 

pogosto ne dosega optimalnih dobitkov. In končno, tovrstne menjave ne 

nastajajo izolirano, pač pa so predmet različnih omejitev, na primer pravnih, 

etičnih, normativnih in prisilnih. Vse torej le ne poteka po načelu gole 

ekonomske menjave, pač pa ima menjava tudi svojo globljo, družbeno 

podstat, ki sloni tudi na menjavi notranjih, čustvenih vrednosti med 

stranmi (Jančič, 1999, str. 22).  

                                                 
21 Harker (1999, str. 14) je v literaturi našel kar 26 definicij o trženju, temelječem na odnosih. 
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Pri tem se tradicionalna oblika trženja tesneje povezuje predvsem z 

ekonomskim modelom menjave (npr. Vargo in Lusch, 2004, str. 1), medtem ko je 

preučevanje trženjskih odnosov tesneje povezano s teorijo družbene menjave 

(npr. Kingshott, 2006, str. 724, Jančič in Žabkar, 2002, str. 666). Za potrebe pričujoče 

razprave zadošča prikaz nekaterih izhodišč omenjenih teorij v Tabeli 2.3.22 

 

Tabela 2.3:  Primerjava izbranih izhodišč družbene in ekonomske teorije menjave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Prirejeno po Kingshott, 2006, str. 726 
 
Skladno s predstavljenim tako z vidika primarne osredotočenosti 

preučevanja pričujoče doktorske disertacije na trge končnih porabnikov na 

tem mestu izpostavljam razmišljanje o tem, kako primerna za pojasnjevanje 

tovrstnih trženjskih odnosov je teorija družbene menjave. Večina odnosov 

na trgih končnih porabnikov je namreč oddaljenih in diskretnih, kar 

zmanjšuje pojasnjevalno moč teorije družbene menjave na tem področju 

(O'Malley in Tynan, 2000, str. 809). Ekonomski trg je namreč neoseben, medtem 

ko je družbeni vedno oseben (Jančič, 1999, str. 26). Poleg tega v konkretnem 

primeru preučevanja govorimo tudi o prisotnosti posrednika v obliki trgovca 

na drobno, ki naj bi v poslovni menjavi zmanjševal družbenomenjalne 

značilnosti (Jančič, 1999, str. 24). Upoštevanje dejstva, da je sodobno 

ekonomsko okolje visoko konkurenčno (Iacobucci in Hibbard, 1999, str. 29), pa to 

še dodatno razjeda pojasnjevalno moč teorije družbene menjave na trgih 

končnih porabnikov. Zaradi načela konkurenčnosti je namreč implicitno 

prisotno nesorazmerje v razdelitvi, s čimer je načeto še eno od načel teorije 

družbene menjave, tj. načelo pravične razdelitve (Jančič, 1999, str. 27). 

 

Po drugi strani pa na preučevanem področju trženje, temelječe na odnosih, 

preko funkcionalne kakovosti poudarja pomen interakcij s porabniki 

(Grönroos, 1997 v Grönroos, 2001, str. 253), kar sicer najbolje pojasnjuje prav 

teorija družbene menjave (Jančič, 1999, str. 19). Kot pravita Iacobuccijeva in 
                                                 
22 Podrobnejšo razpravo ponuja Jančič (1999, str. 10–47).  



 37 

Hibbard (1999, str. 15), je namreč kontaktno osebje s svojim vedenjem 

pomemben element tovrstnih interakcij, kar nedvomno velja tudi za trgovino 

na drobno. Prav tako je moč trditi, da je trženje, temelječe na odnosih, tesno 

povezano z nekaterimi koncepti teorije družbene menjave, kot sta na primer 

zaupanje in zavezanost (O'Malley in Tynan, 2000, str. 807); tudi na področju 

preučevanja pričujoče doktorske disertacije, saj koncepta zaupanja in 

zavezanosti na trgih končnih porabnikov pridobivata na pomenu ravno z 

uveljavljanjem trženja, temelječega na odnosih (Garbarino in Johnson, 1999, str. 

71). Upoštevaje osrednjo tezo pričujoče doktorske disertacije pa skušam 

pomen in obstoj zaupanja in zavezanosti dokazati tudi na področju trgovine 

na drobno.  

 

Nadalje – družbene menjave vedno vsebujejo elemente notranjega 

(intrinzičnega) pomena23 (Jančič, 1999, str. 33), kar vsekakor velja tudi za 

trženje, temelječe na odnosih, aplicirano na trge končnih porabnikov. Na 

področju literature o trženju, temelječem na odnosih, namreč velja spoznanje 

o tem, da je kakovost odnosov med udeleženci pomembna determinanta 

trajnosti in intenzivnosti odnosa ter s tem posledično tudi trženja, 

temelječega na odnosih (Hennig-Thurau, 2000, str. 61). Ob ponovnem 

upoštevanju osrednje teze pričujoče doktorske disertacije verjamem, da tudi 

na preučevanem področju, tj. na področju trgovine na drobno. Pri tem pa 

menjalna vrednost samega koncepta kakovosti trženjskih odnosov, ki jih ima 

organizacija s svojimi porabniki in obratno, ni preprosto ekonomsko 

določljiva na trgu.  

 

Upoštevaje temeljno izhodišče o tem, da je bistvo delovanja današnjih 

podjetij maksimizacija vrednosti za lastnike (npr. Berman in Evans, 2002, str. 4), 

pa pri razlagi koncepta menjave vseeno ne moremo mimo ekonomske teorije 

menjave, četudi je govora o trženju, temelječem na odnosih. Vrednost za 

lastnike je namreč nedvomno v večini primerov predvsem ekonomska 

kategorija. Dodatno k temu vodi tudi dejstvo, da sredstva menjave v 

sodobnih družbah temeljijo na denarju, za katerega sicer z antropološkega 

vidika velja, da »vodi k anonimnosti menjave in depersonalizaciji družbenih 

odnosov« (Jančič, 1999, str. 33). Skozi različna obdobja se je namreč menjava 

premaknila z ravni neposredne menjave lastnih sposobnosti med dvema 

posameznikoma na raven posredne menjave sposobnosti posameznikov v 

obliki mikrospecializacije njihovega dela z večjimi trženjskimi sistemi. Pri 

tem posredna kompenzacija z velikimi, birokratskimi in hierarhičnimi 

organizacijami temelji predvsem na denarju in ne na neposrednem 

recipročnem posredovanju iskanih sposobnosti z ostalimi posamezniki (Vargo 

                                                 
23 O intrinzični vrednosti govorimo takrat, ko menjalna vrednost ne izhaja s trga (Houston in Gassenheimer, 1987, str. 6). 
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in Lusch, 2004, str. 8). V tem duhu pa gre tako zagotovo prej za ekonomsko kot 

za družbeno menjavo, pri čemer prva temelji predvsem na natančno 

opredeljenih vrednostih, ki nastopajo v procesu menjave, medtem ko druga 

vključuje predvsem neopredeljene vrednosti (Jančič, 1999, str. 33).  

 

Zagotovo bi bilo mogoče diskusijo o pomenu ekonomske in družbene teorije 

menjave na področju trženja, temelječega na odnosih, z vidika trgov končnih 

porabnikov razširiti še s številnimi razmišljanji, ki imajo izhodišča trdneje 

zasidrana bodisi pretežno v eni bodisi pretežno v drugi teoriji. Pri tem bi 

razširjeno in poglobljeno uporabili znanja številnih drugih področij, kot je na 

primer ekonomska, psihološka, antropološka ali pa sociološka znanost, s 

čimer pa bi občutno presegli tudi namen pričujoče disertacije. Zato na tej 

točki na osnovi predstavljenih argumentov omenjeno razpravo zaključujem s 

tem, da paradigmi trženja, temelječi na odnosih, z vidika apliciranosti na 

trge končnih porabnikov pripisujem njeno osnovno izhodišče tako v 

ekonomski kot tudi v družbeni teoriji menjave. 

 

O'Malleyjeva in Tynanova (2000, str. 806) namreč razmišljata o tem, da na 

trgih končnih porabnikov menjava vsebuje tako transakcijske kot na 

odnosih temelječe elemente. Skladna s tem je tudi trženjska praksa, ki kaže, 

da na trgih končnih porabnikov številna podjetja v smislu trženjskega 

delovanja delujejo hibridno – uporabljajo tako elemente transakcijskega 

trženja kot tudi trženja, temelječega na odnosih (Coviello et al., 2002, str. 41)24. 

Omenjeno pa potrjuje tudi raziskava Sorceve in Edwardsove (2004, str. 263), 

ki kaže, da je zaznava odnosov na trgih končnih porabnikov 

večdimenzionalna, saj vsebuje tako konstrukte družbene menjave kot tudi 

transakcijske in kakovostne konstrukte.  

 

Posledično tako trženja ne gre enačiti z golim ekonomskim razmišljanjem, 

saj gre pri tem vsekakor za več kot pa zgolj za prodajo (Webster, 1992, str. 14). 

Vsaka disciplina ima namreč svoje edinstvene vidike, kar posledično 

pomeni, da je treba trženjski in ekonomski vidik razumeti v smislu njune 

komplementarnosti (Houston in Gassenheimer, 1987, str. 17). K temu pa nas vodi 

tudi že predstavljena sprejeta Grönroosova (2001, str. 26) definicija, ki med 

drugim pravi tudi to, da je pri trženju, temelječem na odnosih, pomembno, 

»... da so doseženi cilji tako po ekonomskih kot tudi ostalih kriterijih vseh 

vpletenih strani.«  

 

 

 

                                                 
24 K temu se ponovno vrnemo v kasnejšem razdelku z naslovom Trženjski odnosi s porabniki. 
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2.4.4 Opredelitev trženja, temelječega na odnosih, z vidika osredotočenosti preučevanja  

 
Kot smo videli v razpravi o širšem in ožjem razumevanju trženjskih odnosov, 

je lahko v samem konceptu prisotno poljubno omejeno število odnosov. 

Eksplicitno ponovno poudarjam, da se v celoti strinjam s t. i. širšim 

konceptom razumevanja, ki ga lahko najkrajše opišem kot 

interdisciplinarnega. V prid lažji operacionalizaciji in usmerjenosti doktorske 

disertacije pa se v nadaljevanju omejujem na omejeno število preučevanih 

odnosov. 

 

Tako za tovrstne potrebe uporabljam terminologijo Kandampullyja in 

Duddyja (1999, str. 320–321), ki trženjske odnose delita na primarne in 

sekundarne. Za potrebe dela se osredotočam izključno na primarne 

trženjske odnose, med katere pa z vidika trgovine na drobno podobno kot 

Buttle (1996a, str. 4) štejem odnose z dobavitelji, odnose z zaposlenimi in 

kot organizacijsko bit – odnose s porabniki. Po mnenju Ahmeda in Rafiqa 

(2003, str. 1179) je namreč prav ravnanje z odnosi z dobavitelji in zaposlenimi 

ključnega pomena pri izpolnjevanju trženjskih obljub, ki jih organizacija 

sporoča navzven, tj. porabnikom. Med sekundarne odnose uvrščam odnose z 

ostalimi javnostmi, med katere med drugim sodijo odnosi z investitorji, 

odnosi z državo, odnosi z okoljevarstvenimi organizacijami, odnosi z 

akademsko-raziskovalno sfero, odnosi s konkurenti, odnosi z mediji ter 

ostalo. Z vidika nadaljnjega proučevanja se omejujem na t. i. primarne 

trženjske odnose, ki jih v nadaljevanju preučujem predvsem v luči 

razumevanja trženjskih odnosov v trgovini na drobno (Slika 2.3).  

 

Slika 2.3: Primarni trženjski odnosi v trgovini na drobno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Lasten 
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Omenjeno opravičujem z razmišljanjem Lindgreena in Crawforda (1999, str. 

232), ko pravita, da kljub nekaterim poizkusom udejanjanja trženja, 

temelječega na odnosih, v praksi v zvezi s tem sicer še vedno ne obstaja t. i. 

dobra praksa. Podobno menita tudi Barnes in Howlett (1998) (v Egan, 2000, str. 

379), ko ocenjujeta pomanjkanje splošne konsistentnosti v zvezi s trženjskimi 

odnosi ter pomanjkanje primerov v zvezi z apliciranjem samega koncepta na 

poslovno prakso. Navedeno torej pomeni, da ne obstaja niz nekih pravil, po 

katerih bi bilo treba uravnavati zajeto širino trženjskih odnosov za neko 

specifično področje. Ob tem seveda dopuščam možnost, da zgoraj definirani 

niz primarnih trženjskih odnosov za področje trgovine na drobno postane 

dobra praksa na tem področju v prihodnje. 

 

3 Trženjski odnosi z dobavitelji 
 

Tradicionalni odnos med trgovcem na drobno in dobavitelji lahko označimo 

kot bolj ali manj medsebojno nasprotujočega. Dobaviteljev cilj je prodaja čim 

večjih količin blaga po čim višji ceni, medtem ko cilj trgovcev izhaja iz 

pogajanj o čim nižji nabavni ceni blaga (Berman in Evans, 2001, str. 43). Hatton 

in Mathews (1996, str. 42) pri tem v kontekstu odnosa med dobaviteljem in 

odjemalcem menita, da mora uspešen prodajnik v času vedno večje 

kompleksnosti distribucijske poti neizbežno stremeti k temu, da ustvari 

odnos z odjemalcem.  

 

Davies (1996, str. 21) pravi, da je tradicionalni pristop poudarjal predvsem 

razmišljanje dobavitelja o goli prodaji blaga trgovcu in o prodaji blaga preko 

trgovca, pri čemer pa je bila stična točka edino tista med nabavnikom in 

prodajalcem. Konkurenčna konjuktura pa je pripeljala do razvoja nove 

paradigme na tem področju, ki temelji na povsem preprosti ideji: zagotavljati, 

da je pravi izdelek po pravi ceni na razpolago takrat, ko porabnik obišče 

prodajalno, ob tem, da so zaloge v celotni dobavni verigi na najmanjši možni 

ravni (Berman in Evans, 2001, str. 43). Davies (1996, str. 21) v tej luči govori kar o 

ustvarjanju kvaziorganizacije med trgovcem in dobaviteljem. Tako gre 

pravzaprav za ustvarjanje nekih dodatnih elementov, ki na nek način 

formirajo odnos med dobaviteljem in trgovcem.  

 

Cilj menedžiranja dobavne verige pa ni samo v iskanju učinkovitejših in 

stroškovnih priložnosti, pač pa predvsem v tem, da se ustvarja bolj odzivna 

in fleksibilna drža do porabnika (Peck et al., 1999, str. 169–171). Christopher 

(1997) (v Peck et al., 1999, str. 168) podaja definicijo o menedžiranju dobavne 

verige, v kateri pravi, »da gre za ravnanje z odnosi v smeri navzgor in v smeri 
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navzdol med dobavitelji, distributerji in porabniki s ciljem ustvarjanja višje 

vrednosti za slednjega z nižjimi stroški.« V zvezi z odnosi na tržnih poteh v 

trgovini na drobno Berman in Evans (2001, str. 44) navajata elemente, ki po 

njunem mnenju tvorijo takšne odnose na tržni poti, ki jih je moč označiti za 

uspešne. Njuno idejo predstavlja Slika 3.1. 

 

Če so bile v osemdesetih letih naloge trgovcev na drobno omejene na nabavo 

blaga, pogajanja o njegovi ceni, izboru in uvrščanju na prodajne površine, je 

danes naloga trgovcev v tem, da se hitro odzivajo na potrebe porabnikov. Ti 

vrednotijo hitrost, vrednost in lahek dostop do blaga. Tako imajo vsi večji 

trgovci močne vezi, odnose in partnerstva z dobavitelji (Berman in Evans, 2001, 

str. 43). Ena izmed takšnih praks, ki je usmerjena k odnosu med trgovcem na 

drobno in dobaviteljem, je proces, imenovan upravljanje blagovnih skupin 

(Berman in Evans, 2001, str. 44; Peck et al. 1999, str. 173; Dapiran in Hogarth-Scott, 2003, 

str. 256). 

 

Slika 3.1: Elementi, ki prispevajo k uspešnim odnosom na tržnih poteh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Berman in Evans, 2001, str. 44 
 

Po mnenju Dewsnapijeve ter Hartove (2004, str. 811) ne primanjkuje različnih 

praktičnih prispevkov s področja upravljanja blagovnih skupin. Zato skušam 

v nadaljevanju omenjeni proces osvetliti predvsem z osnovnega vidika 

doktorske disertacije, tj. proučevanja in poudarjanja pomena trženjskih 

odnosov; po mnenju Weitza in Japa (2000, str. 218) je namreč tovrstno 

razumevanje na področju menedžmenta dobavne verige, kamor seveda sodi 

tudi koncept upravljanja blagovnih skupin, premalo poudarjeno. 
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3.1 Upravljanje blagovnih skupin 

 

Upravljanje blagovnih skupin lahko poenostavljeno razumemo kot proces 

poslovanja v trgovini na drobno s ciljem maksimiziranja prodaje in dobička v 

neki blagovni skupini ter ustvarjanja dodane vrednosti za porabnika (Levy in 

Weitz, 2004, str. 365; Dupre in Gruen, 2004, str. 445). ECR Europe25 (2000, str. 4) 

podaja definiciji blagovne skupine in procesa upravljanja blagovnih 

skupin. Za prvo pove, »da gre za upravljanje skupine izdelkov ali storitev, ki 

jih porabnik dojema kot med seboj sorodne in/ali substitutne z vidika 

zadovoljevanja njegovih potreb«, za drugo pa, »da gre za proces upravljanja 

trgovca na drobno/dobavitelja z blagovnimi skupinami v smislu strateških 

poslovnih enot, s ciljem izboljšave poslovnih dosežkov z osredotočenostjo na 

ustvarjanje vrednosti za porabnika.«  

 

V osrčju koncepta upravljanja blagovnih skupin je tako osredotočenost na 

boljše razumevanje porabnikovih potreb kot osnova za strategije, cilje in 

delovne procese trgovcev in njihovih dobaviteljev26. Tovrstno osredotočenje 

zahteva ponovno ovrednotenje številnih poslovnih praks, ki sicer ovirajo 

osredotočenost na porabnikove potrebe in priložnosti v zvezi s tem. Med 

glavnimi napačnimi praksami velja izpostaviti dve: [1] definicija blagovnih 

skupin in [2] upravljanje blagovnih skupin z vidika razdrobljenosti med 

prodajnimi oddelki (ECR Europe, 1997, str. 11).  

 

V zvezi s tem navajam primer, ko na primer trgovec v določenem delu 

trgovine namenja prostor različnemu številu električnih pripomočkov za 

ustno higieno, v drugem gre za električne pripomočke za odstranjevanje 

poraščenosti, v tretjem za različne masažne izdelke ipd. Vse tri skupine 

izdelkov so med seboj seveda fizično ločene. V poročilu ECR Europe (1997, str. 

11–12) je naveden podoben primer s področja izdelkov vsakdanje rabe. V zvezi 

s takšno »tradicionalno« razporeditvijo izdelkov v trgovini je posebej 

poudarjeno, da kupec v trgovini zadovoljuje svoje potrebe. V našem primeru 

bi to pomenilo, da kupec na primer zadovoljuje potrebo po olajšanem 

postopku osebnega užitka in higiene, kar bi pomenilo, da bi morali biti 

tovrstni artikli pozicionirani kot ena blagovna skupina oziroma en oddelek v 

trgovini – oddelek za osebni užitek in higieno na primer. Pomembno je to, 
                                                 
25 ECR (ang. Efficient Conusmer Response) Europe je združenje, katerega cilj je določiti načine ustvarjanja 
okolij in orodij, ki trgovcem in dobaviteljem omogočajo skupno delo pri zagotavljanju izvrstne kakovosti 
izdelkov in storitev za porabnika (ECR Europe, 1997, str. 4).  
26 Podobno razmišljata tudi Kaplan in Norton (1996, str. 63–64), ko v svojem znanem delu o uravnoteženem sistemu 
povezanih kazalcev poudarjata tudi osredotočenost na porabnikove potrebe. Takšno osredotočenje omogoča 
razvitje osnovnih meril v zvezi s kupci, kot so zadovoljstvo, zvestoba, ohranjanje, pridobivanje in 
dobičkonosnost kupcev. Po njunem mnenju se tako organizacije vedno bolj osredotočajo na kupca in njegove 
potrebe. 
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kako porabnik na osnovi svojih potreb definira blagovno skupino, 

podskupino ter manjše segmente in kako sprejema nakupne odločitve v zvezi 

z definiranimi področji (ECR Europe, 1997, str. 37). Uporaba in ločitev blagovnih 

skupin, ki v kupčevi glavi niso povezane, povzroča temeljni spor med tem, po 

kaj kupec pride na trg in kaj prodajalec na trgu dejansko ponuja (ECR Europe, 

1997, str. 11–12). Proces upravljanja blagovnih skupin tako zavrača 

tradicionalno razporeditev izdelkov v trgovini ter se raje osredotoča na 

to, kako porabnik kupuje izdelke znotraj neke blagovne skupine  

(Institute of Grocery Distribution, 2002; Kotzab, 1999 v Dewsnap in Hart, 2004, str. 809) 

(npr. oddelek za osebni užitek in higieno). Definicija pravilno razporejenih 

blagovnih skupin je tako ključnega pomena (Hutchins, 1997, str. 179). 

 

Upravljanje blagovnih skupin gre zavoljo tega pravzaprav razumeti kot 

spremembo organizacijske strukture, kar po mnenju Hutchinsa (ibid.) 

povzroča dodatne stroške; to je morda lahko tudi eden od vzrokov 

nezadostne podpore s strani vrhnjega menedžmenta. Med ostale ovire za 

uvedbo procesa upravljanja blagovnih skupin pa sodijo še dostop do 

primerne tehnologije, priprava izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za 

potrebe pravilnega razumevanja upravljanja blagovnih skupin, same potrebe 

zaposlenih, dvom v zvezi s koristmi uvedbe ter čas, ki je potreben za nastale 

spremembe (ibid.).  
 

V zvezi z ovirami za uvedbo procesa upravljanja blagovnih skupin Gnau 

(1994) (v Hutchins, 1997, str. 180) ocenjuje, da kar 75 % izziva za premostitev 

ovir odpade na razvoj kompetenc in sposobnosti zaposlenih, da bi razumeli 

omenjeno, preostalih 25 % pa na informacije in informacijsko tehnologijo. 

Sicer je med koristi uvedbe procesa upravljanja blagovnih skupin moč šteti 

izboljšan prihodek, povečano dobičkonosnost, povečan tržni delež, bolj 

obvladljivo raven zalog, ustvarjanje poslovnih odnosov, večjo sposobnost 

delodajalca, da pritegne in zadrži bolje usposobljene kadre preko 

izboljšanega kariernega sistema, izboljšano razumevanje porabnika ter 

povečano zvestobo kupcev (Dewsnap in Hart, 2004, str. 810; Dupre in Gruen, 2004, 

str. 453, ECR Europe, 1997, str. 25–26). 

 

Sledi prikaz komponent modela upravljanja blagovnih skupin. V osnovi 

model ločuje izbrane komponente na t. i. bistvene in podporne. Med 

bistvene se uvrščata komponenti strategija in poslovni proces, med podporne 

pa meritev učinkov, informacijska tehnologija, organizacijske zmožnosti ter 

sodelovalni trgovsko-partnerski odnosi (ECR Europe, 1997, str. 19). 
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3.2 Model upravljanja blagovnih skupin 

 
ECR Europe navaja evropskim razmeram prilagojen model upravljanja 

blagovnih skupin (glej Sliko 3.2). Sicer obstaja tudi ameriški model, vendar 

med njima ni bistvenih razlik (ECR Europe, 1997, str. 18, Coca-Cola Retailing 

Research Group Europe, 1994 v Kotzab, 1999, str. 369–370). Zgodovina nastanka 

evropskega modela sega v začetek devetdesetih let, ko so večji evropski 

trgovci na drobno in proizvajalci ustanovili združenje ECR. Cilj združenja je 

bil razviti evropskim razmeram prilagojen ECR-model. Tako je bil marca 

1997 na drugem kongresu ECR Europe predstavljen model s Slike 3.2, ki so 

ga pomagala sooblikovati tudi številna svetovalna podjetja (Kotzab, 1999, str. 

370).  

 

Slika 3.2: Šest komponent procesa upravljanja blagovnih skupin 

 
 
 
 
 
 
Vir: ECR Europe, 1997, str. 18 

 

Ob tem velja dodati, da poročilo britanske Konkurenčne komisije27 (2000) (v 

Dapiran in Hogarth-Scott, 2003, str. 258) navaja prepričanje, da v zvezi s procesom 

upravljanja blagovnih skupin ne obstaja neka enotna praksa, ker ima sicer 

vsak trgovec svoj pristop. Whitworth (1996) (v Hutchins, 1997, str. 178) meni 

podobno, ko pravi, da je samo razumevanje procesa upravljanja blagovnih 

skupin med trgovci različno, Hutchins (1997, str. 179) pa gre pri tem celo tako 

daleč, da pravi, da je bolje, da se nek model enotne prakse sploh ne oblikuje. 

Tako lahko razumemo predstavljeni model bolj v smislu neke normativne 

reference, ki se ji v praksi velja približevati.  

 

V nadaljevanju se izogibam podrobnejši razlagi posameznih komponent, saj 

to presega okvir pričujočega dela; obravnavam jih zgolj predstavitveno. Večjo 

pozornost pa namenjam razlagi tiste podporne komponente modela, ki 

poudarja odnose med dobaviteljem in trgovcem. Njena vloga je definirati 

vodila za ravnanje z odnosi, ki usmerjajo sodelovalno delo trgovca in 

dobavitelja v procesu upravljanja blagovnih skupin.  

 

 

                                                 
27 ang. Competition Commission 
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3.2.1 Komponenta sodelovalnih trgovsko-partnerskih odnosov v procesu upravljanja blagovnih 
skupin 

 
Za poslovne odnose je značilno, da so [1] nadaljevalni, [2] kompleksni, [3] 

simetrični ter [4] neformalni. Karakteristiko nadaljevalnosti je moč ponazoriti 

s tem, da gre pri vzpostavljenih poslovnih odnosih ponavadi za dalj časa 

trajajoče poslovanje med stranema, saj so tako posamične transakcije kot 

tudi samo poslovanje ponovljivi dogodki, običajno tudi skozi več let. Pri tem 

gre za visoko kompleksnost odnosa, saj je vanj ponavadi na eni strani 

vpleteno večje število ljudi, na drugi pa tudi večje število izdelkov. Ker gre pri 

tem ponavadi za uravnotežene resurse na obeh straneh, so takšni odnosi 

bolj simetrični, sčasoma pa zaradi izkušenj in zaupanja tudi vse bolj 

neformalni. Pri tem v odnosu prihaja do potreb po prilagajanju, sodelovanju 

in nasprotovanju, osebni interakciji ter sčasoma v bolj pomembnih odnosih 

tudi do rutinizacije samega odnosa (Håkansson in Snehota, 1995, str. 7–10).  

 

Preneseno na področje preučevanja doktorske disertacije je tradicionalni 

odnos med dobaviteljem in trgovcem po ECR Europe (1997, str. 108) moč 

označiti kot medsebojno nasprotujočega si. V nasprotju s tem proces 

upravljanja blagovnih skupin zahteva dolgoročno zavezanost obeh 

partnerjev. Šlo naj bi torej za strateški odnos. Evropski prostor se na tem 

področju v primerjavi z ameriškim še vedno bolj nagiba k medsebojno 

nasprotujočim si odnosom, medtem ko so ameriški odnosi bolj partnerski. 

Pri tem je pri izboljšavi medsebojnih odnosov ključnega pomena vloga 

vrhnjega menedžmenta. Izziv je v vzpostavitvi odprtih in zaupanja vrednih 

odnosov, ki tako trgovcu kot tudi dobavitelju omogočajo poslovno zmago in 

ustvarjanje višje vrednosti za kupca. Proces upravljanja blagovnih skupin 

lahko označimo kot proces, ki ima pri tem ključno vlogo (ECR Europe, 1997, str. 

109). Podobno menita tudi Dewsnapijeva in Hartova (2004, str. 809), ki pravita, 

da proces upravljanja blagovnih skupin trgovcu in dobavitelju ponuja 

partnerstvo, Dapiran in Hogart-Scottova (2003, str. 258) pa v tem kontekstu 

govorita o mehanizmu za kreiranje sodelovanja med vpletenima stranema. 

Gre torej za to, da tak odnos med vpletenima stranema ustvarja aktivnostne 

povezave, povezanost virov ali pa vezi med vpletenimi subjekti (Håkansson in 

Snehota, 1995, str. 42).  

 

Proces upravljanja blagovnih skupin tako predstavlja metodo za ravnanje s 

kompleksnimi spremembami, ki se pojavljajo pri potrebah porabnikov in 

njihovih nakupnih navadah. Ob upoštevanju omenjenega je potreben večji 

napor s strani trgovcev na drobno in njihovih dobaviteljev v smeri boljšega 

razumevanja potreb porabnikov in njihovega učinkovitejšega načina 
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zadovoljevanja. Številni trgovci in dobavitelji imajo tako povečan interes za 

razumevanje sestave baze zvestih kupcev in definiranje njihovega nakupnega 

vedenja (ECR Europe, 1997, str. 11). V ozadju predstavljenega pa se skriva 

intenziven odnos med dobaviteljem in trgovcem na drobno.  

 

Pozicija trgovca na drobno namreč v primerjavi z ostalimi členi v dobavni 

verigi omogoča mnogo intimnejši odnos s porabnikom v t. i. »trenutkih 

resnice«, kar intuitivno daje priložnost za kreiranje boljše storitve z vidika 

porabnika (Egan, 2000, str. 380) ter kreiranje diadnega trženjskega odnosa (De 

Wulf, Odekerken-Schröder in Iacobucci, 2001, str. 33). Gre torej za pozicijo v dobavni 

verigi, ki povezuje porabnike in proizvajalce (Levy in Weitz, 2004, str. 6) – trgovec 

torej deluje kot nekakšen vmesnik (Feinberg et al., 2002, str. 471). V zvezi s tem 

pa je sodelovanje med dobaviteljem in trgovcem na drobno seveda nujno 

potrebno. Dewsnapova in Hartova (2004, str. 816) vidita sodelovanje v 

kontekstu upravljanja blagovnih skupin v tem, da naj bi trgovec na drobno z 

dobaviteljem delil transakcijske podatke o nakupih, dobavitelj pa naj bi s 

trgovcem delil poglobljeno znanje o porabniku. Trgovci namreč z uvedbo 

programov zvestobe kupcev pridobivajo velike količine informacij, kar je 

seveda pomembno tudi za dobavitelje (Dapiran in Hogarth-Scott, 2003, str. 257; 

O'Keeffe in Feame, 2002, str. 300). V zvezi s tem O'Keeffe in Feame (2002, str. 300) 

dodajata, da gre pravzaprav za sposobnost trgovca in dobavitelja, da 

»vgradita« tovrstne informacije o kupcu v sam izdelek. 

 

Podobno stališče v zvezi z delitvijo informacij med vpletenima stranema 

zavzema tudi ECR Europe, ko za tovrstne potrebe v enem izmed zadnjih 

priporočil na področju upravljanja blagovnih skupin uvaja nov termin, tj. 

vzajemno ravnanje z odnosi s porabniki (ECR Europe's Guide to Collaborative 

Consumer Relationship Management, 2003, str. 6). Definicija omenjenega je sledeča: 

»vzajemno ravnanje z odnosi s porabniki je povezana strategija učinkovitega 

odzivanja porabniku, ki trgovcu na drobno in proizvajalcu omogoča skupno 

prepoznavanje in vrednotenje porabnikovih/kupčevih individualnih potreb ter 

prilagajanje ponudbe.«  

 

Osnovno idejo predstavljenega je mogoče razumeti kot izziv združevanja 

odnosa med proizvajalci in trgovci. Naloga proizvajalca je, da najde 

dobičkonosne izdelke in storitve, ki kupcem prinašajo dodano vrednost, 

naloga trgovca pa je razumeti povpraševanje s strani kupca. Združevanje 

omenjenih znanj z obeh strani ustvarja ponudbo trgovca, ki kar najbolje 

zadovoljuje potrebe ciljnega segmenta na kar se le da dobičkonosen način 

(ECR Europe's Guide to Collaborative Consumer Relationship Management, 2003, str. 12). 

Povzeto po Håkanssonu in Snehoti (1995, str. 36) gre torej za to, da so 
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aktivnosti, resursi in subjekti, opredeljeni kot vložek obeh strani v odnos, ne 

samo seštevek, pač pa presežek tega vložka.  

 

V zvezi z odnosom med dobaviteljem in trgovcem v kontekstu upravljanja 

blagovnih skupin tako ECR Europe (1997, str. 113) podaja Model dobrih 

praks sodelovalnega upravljanja blagovnih skupin (glej Sliko 3.3). Tudi ta 

model je mogoče razumeti predvsem v kontekstu normativne reference. Poleg 

omenjenega namreč obstajata še dva modela, od katerih eden prikazuje 

nesodelovalni odnos, drugi pa je neka vmesna možnost med sodelovalnim in 

nesodelovalnim odnosom (ECR Europe, 1997, str. 112–113). Prvi po mnenju 

avtorjev ne zagotavlja dolgoročne uspešnosti, drugega pa je bolje pojmovati 

kot neko vmesno pot k prehodu v smeri sodelovalnih odnosov.  

 

Slika 3.3: Model dobrih praks sodelovalnega upravljanja blagovnih skupin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: ECR Europe, 1997, str. 113 
 

Tudi sicer je v literaturi najti pričevanja, ki implicitno podpirajo model s 

Slike 3.3. V tej luči je mogoče zaznati predvsem dvom o obstoju t. i. 

ekskluzivnega odnosa med dobaviteljem in trgovcem, ki ga na primer 

predpostavlja »vmesni« model; nekateri avtorji (npr. Varadarajan in Cunningham, 

2000, str. 276; Dubre in Gruen, 2004, str. 455) skušajo namreč ekskluzivni odnos 

prikazati kar v smislu dobesednega pojmovanja, kar pa je v praksi sicer zelo 

težko izvedljivo28. Poleg omenjenega pa svoje k različnosti pogledov 

                                                 
28 Amine in Cadinatova (2003, str. 486–497) na primer ponujata zanimive ugotovitve o številu različnih izdelkov v 
prodajalni, ki vplivajo na zaznavo porabnika v zvezi s tem, kako dobro (slabo) je neka trgovina založena. 
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prispevajo tudi Moore, Birtwistlova in Burt (2004, str. 749–769) ter Dapiran in 

Hogarth-Scottova (2003, str. 256–267), ko se sprašujejo o uporabi (zlorabi) moči 

v odnosu med trgovcem in dobaviteljem. Dapiran in Hogarth-Scottova (ibid.) 

ugotovitve vseeno zaključujeta v normativnem pristopu, ko pravita, da naj bo 

v primeru, ko je možno doseči boljše odnose in minimizirati konflikte med 

partnerji, proces upravljanja blagovnih skupin podprt kot menedžerska 

praksa. V luči omenjene razprave se nagibam k stališčem Weitza in Japa 

(2000, str. 219), ki ekskluzivni odnos pojmujeta mehkeje, saj o njem govorita 

tudi v primeru, ko partnerja sodelujeta z ostalimi29. Avtorja se tako bolj 

nagibata v smeri modela, ki ga predstavljam v nadaljevanju.  

 

Kot prikazuje model, gre pri tovrstni obliki odnosa za delitev procesa 

odločanja med obe vpleteni strani, ki delujeta kot enakovredna partnerja. 

Tak odnos je označen z zaupanjem in skupnimi cilji. Trgovec in dobavitelj v 

konstruktivnem dialogu tesno sodelujeta skozi vseh osem korakov, kar tvori 

kooperativen odnos. Ta odnos je potrebna osnova za popolno uresničenje 

sinergije med znanjem obeh vpletenih strani. Trgovec mora biti odprt za 

predloge dobavitelja, dobavitelj pa mora trgovcu pomagati pri razumevanju 

procesa o tem, kako ob posamičnem nakupu iztržiti več, kako povečati 

kupčevo zvestobo trgovcu in kako povečati donos na sredstva, vložena v 

podobo in urejenost trgovine. Izbira pravega partnerja je pri tem ključnega 

pomena. Sposobnost, zavezanost, odnos ter znanje o trgu in porabniku 

morajo biti glavni kriteriji izbora, prav tako pa je pomembno, da se odgovori 

na morebitna vprašanja v zvezi s potencialnim povečanjem in gotovostjo 

realiziranega dobička ter pošteno delitvijo. Tako zasnovan in razumljen 

model v procesu upravljanja blagovnih skupin zagotavlja obema vpletenima 

stranema največje koristi (ECR Europe, 1997, str. 113–114; Berman in Evans, 2001, 

str. 476–477; Guen in Shah, 2000; Harris in McPartland, 1993; Institute of Grocery 

Distribution, 2002 v Dewsnap in Hart, 2004, str 817–818, Weitz in Jap, 2000, str. 227). 

Poleg omenjenega pa se morata obe vpleteni strani zavedati dejstva, da je v 

primeru, ko je to potrebno, za dopolnitev znanj o neki blagovni skupini 

primerno povabiti tudi kakšnega tretjega dobavitelja (ECR Europe, 1997, str. 

114). Nenazadnje, kot ugotavljata Håkansson in Snehota (1995, str. 20), je 

poslovni odnos med dvema stranema pogosto lahko odvisen tudi od odnosov, 

ki se odvijajo med ostalimi udeleženci. 

 
                                                                                                                                                         
Generalna ugotovitev je, da na celotno zaznavo o založenosti trgovine vplivajo predvsem tiste blagovne skupine, 
kjer so pričakovanja o variabilnosti ponudbe visoka. To pomeni, da ima trgovec priložnost zmanjšanja enot 
različnih izdelkov (in s tem povezanih stroškov) v tistih blagovnih skupinah, kjer so tovrstna pričakovanja 
manjša. Ekskluzivni odnos pa naj bi pomenil, da partnerja ne sodelujeta z drugimi. Preneseno na upravljanje 
blagovnih skupin bi omenjeno pomenilo, da trgovec za določeno blagovno skupino sodeluje zgolj z enim 
dobaviteljem, pri čemer se seveda intuitivno pojavi vprašanje o primerni založenosti prodajalne. 
29 Trgovec poleg blaga »ekskluzivnega partnerja« prodaja tudi blago njegovih konkurentov. 
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Z vidika spektra vrst odnosov (glej Sliko 3.4) tako lahko ugotovimo, da se 

predstavljeni normativni odnos, kot ga narekuje proces upravljanja 

blagovnih skupin, uvršča v del t. i. sodelovalnih menjav. Za tovrstno obliko 

sodelovanja je – kot je že bilo ugotovljeno za proces upravljanja blagovnih 

skupin – značilna zelo tesna informacijska, socialna in operativna povezava, 

ki jo poudarjajo še medsebojna zavezanost30 in zaupanje med partnerjema 

ter zasledovanje dolgoročnih koristi obeh vpletenih strani (Day, 2000, str. 24). 

Pomen zavezanosti in zaupanja med partnerjema na tržni poti poudarjata 

tudi Weitz in Jap (2000, str. 239), ko ugotavljata, da se v praksi za 

zagotavljanje kontinuitete odnosa namesto avtoritativnih kontrolnih 

mehanizmov ali pa vertikalnih povezav vedno bolj poudarjajo norme in 

stališča v odnosu, kot sta na primer zavezanost in zaupanje. Pričujoče 

poglavje, ki skuša osvetliti pomen odnosov med trgovcem in dobaviteljem, 

zaključujem s tem, ko povzemam Hutta in Speha (2001, str. 88) ter Buttla 

(1996, str. 1), ki pravijo, da je vzpostavljen trajajoči odnos zelo težko zamenljiv 

in posnemljiv s strani konkurence, kar zagotavlja pomembno in dolgoročno 

konkurenčno prednost obema v odnos povezanima stranema.  

 

Slika 3.4: Spekter odnosov 

 
 

 

 

 

 

 

Vir: Day, 2000, str. 25 

                                                 
30 Zavezanost k odnosu označuje prepričanje partnerja, da je nadaljevanje odnosa zanj tako pomembno, da je za 
njegovo ohranjanje pripravljen vložiti maksimalen trud; zavezan partner torej verjame v to, da je trajajoč odnos z 
drugo stranjo vreden truda, da traja nedoločen čas (Morgan in Hunt, 1994, str. 23). Omenjena definicija zavezanosti v 
kontekstu medorganizacijskega trženja sicer velja za eno izmed širše citiranih in uporabljenih na tem področju 
(Kelly, 2004, str. 637). V tej luči je treba omeniti Kellyjeve (2004, str. 646–648) ugotovitve na področju zavezanosti v 
medorganizacijskem odnosu, kjer ugotavlja, da je na zavezanost potrebno gledati kot na sestav treh različnih 
komponent – kalkulativne (avtor na področju medorganizacijskega trženja kalkulativno zavezanost poimenuje 
kot pogojevalno, v disertaciji pa uporabljam izraz kalkulativna zavezanost), čustvene in normativne 
zavezanosti. O pogojevalni zavezanosti je moč govoriti takrat, ko je partner na nek način vezan k nadaljevanju 
odnosa. V primeru želje po izstopu ga čaka finančni strošek. Tovrstno zavezanost je na primer mogoče doseči s 
skupnimi investicijskimi vložki. Poudarjanje odzivnosti, prilagodljivosti in osebnih odnosov je strategija, ki 
govori v prid čustveni zavezanosti. Gre pravzaprav za delo vodij ključnih kupcev, kjer skušajo vzgojiti tovrstno 
zavezanost s svojimi večjimi strankami. Normativna zavezanost pa je praksa zavedne demonstracije skupnih 
vrednot, kot so na primer poštenost, zvestoba in transparentnost poslovanja, pri obeh strani v poslovnih praksah 
in poslovni politiki. Kelly (2004, str. 648) s tem ugotavlja, da njegov model treh komponent bolje pojasnjuje 
fenomen zavezanosti v luči medorganizacijskega trženja kot pa eno- ali pa dvo-dimenzionalni modeli, kar je 
pomembno predvsem z vidika ravnanja in operacionalizacije odnosov. Sicer je koncept zavezanosti v luči 
končnih porabnikov podrobneje predstavljen v posebnem poglavju.  
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Tako se v nadaljevanju strinjam z Johnsonom (1999, str. 260) ter Duprenom in 

Gruenom (2004, str. 453), ko pravijo, da odnos med trgovcem in dobaviteljem v 

procesu upravljanja blagovnih skupin zagotavlja vzdržljivo konkurenčno 

prednost v smislu zagotavljanja pravih izdelkov ob pravem trenutku s ciljem 

zadovoljevanja hitro spreminjajočih se porabnikovih potreb.  

 

3.2.2 Ostale komponente v modelu upravljanja blagovnih skupin 

 
Med komponente, ki jih z vidika doktorske disertacije po ECR Europe (1997, 

str. 19–25 in 42–43) obravnavam zgolj predstavitveno, sodijo kot že rečeno 

strategija, poslovni proces, mere učinkov, informacijska tehnologija ter 

organizacijske zmožnosti.  

 

• Strategija opisuje strateške povezave med poslanstvom organizacije, 

njenimi cilji, strategijami in upravljanjem blagovnih skupin kot strateških 

enot, ki so v kontekstu udejanjanja upravljanja blagovnih skupin nujne 

tako z vidika trgovca kot tudi z vidika dobavitelja. Omenjena komponenta 

predstavlja osnovno zahtevo za proces, ne glede na samo 

operacionalizacijo v okolju. Tako trgovec kot dobavitelj si morata na tej 

ravni odgovoriti na vprašanja o organizacijskih ciljih, poslanstvu, osnovah 

konkurenčnega pozicioniranja, ciljnih kupcih, strategijah glede cen, 

asortimenta, tržnega komuniciranja in storitev za kupca, o dobavi 

izdelkov ter seveda tudi o tem, kakšen je trenutni odnos med obema 

stranema. 

 

• Poslovni proces, kot ga predvideva proces upravljanja blagovnih skupin, 

vodi trgovca in dobavitelja korak za korakom skozi skupno sodelovanje 

pri razvoju, udejanjanju in spremljanju poslovnega načrta. Poslovni 

proces je sestavljen iz osmih faz, ki so predstavljene na Sliki 3.3. V fazi 

definicije blagovne skupine je pomembno, da se določijo tisti artikli, ki 

sestavljajo blagovno skupino. Kot rečeno, je pomembno, da so določeni z 

vidika porabnikov. Pri vlogi blagovne skupine je na osnovi primerjav 

med blagovnimi skupinami upoštevajoč kupca, trg in trgovca, treba 

razviti in dodeliti vlogo, ki naj bi jo imela neka blagovna skupina. Govora 

je o vlogi destinacijske blagovne skupine, s katero skuša trgovec v očeh 

kupca postati prvi ponudnik, preferenčne blagovne skupine, s katero 

skuša trgovec v očeh kupca odigrati vlogo prednostnega ponudnika, 

občasne/sezonske blagovne skupine, s katero skuša trgovec postati v 

očeh kupca pomembnejši ponudnik ter pripravne blagovne skupine, s 

katero želi biti trgovec v očeh kupca pozicioniran kot ponudnik za 
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vsakdanje nakupe. Tretja faza je ocena blagovne skupine, v kateri se z 

upoštevanjem informacij o kupcu, trgu, trgovcu ter dobavitelju izvede 

analiza podskupin, segmentov ipd. V fazi merjenja učinka je treba razviti 

mere učinka in cilje. Faza strategije blagovne skupine določa trženjske 

in dobavne strategije o blagovni skupini, ki ji omogočajo, da doseže 

predpisano vlogo ter ciljne učinke. V zvezi s taktikami blagovne 

skupine je treba določiti optimalni asortiment, cene, predstavitev na 

policah in predstavitvene taktike, kar zagotavlja izvedbo strategije 

blagovne skupine. Pri udejanjanju načrta se izvaja poslovni načrt 

blagovne skupine s specifičnim načrtom in seznamom odgovornosti. Faza 

pregleda blagovne skupine pa predstavlja merjenje, nadzor in 

modifikacijo celotnega poslovnega procesa v določenih časovnih periodah. 

 

• Kot prva izmed podpornih komponent je predstavljena komponenta mer 

učinka, ki zagotavlja sposobnost merjenja rezultatov procesa upravljanja 

blagovnih skupin tako na strani trgovca kot na strani dobavitelja v luči 

skupno definiranih ciljev na ravni posamične blagovne skupine. 

 

• Sledi ji komponenta organizacijskih zmožnosti, katere namen je 

postaviti takšno organizacijsko strukturo z jasno definiranimi vlogami 

delovnih obveznosti in merami učinkov, ki zagotavlja uspešno in 

učinkovito udejanjanje procesa upravljanja blagovnih skupin. 

 

• Podobna je tudi vloga komponente informacijske tehnologije. Njena 

vloga je vzpostaviti sistem, baze podatkov in analitična orodja, ki 

podpirajo tako proces upravljanja blagovnih skupin kot tudi razvoj, 

udejanjanje in nadzor uspešnosti poslovnih načrtov blagovnih skupin. 

 

S predstavitvenim pregledom ostalih komponent v modelu upravljanja 

blagovnih skupin zaključujem poglavje o trženjskih odnosih z dobavitelji in 

nadaljujem s podrobnim preučevanjem trženjskih odnosov z zaposlenimi.  

 

4 Trženjski odnosi z zaposlenimi 
 

Namen pričujočega razdelka je poudariti zavedanje pomena ustvarjanja 

odnosov z zaposlenimi s posrednim ciljem vplivanja na odnose s porabniki in 

dobavitelji. Lahko bi tudi rekli, da so ustvarjeni odnosi z zaposlenimi eden od 

mehanizmov za ravnanje z ostalimi vrstami odnosov. Nickels in Woodova 

(1997, str. 46) tako na primer menita, da je pred ustvarjanjem strategije o 

trženjskih odnosih za zunanje deležnike (med katere seveda sodijo tudi 
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porabniki in dobavitelji) treba najprej imeti strategijo, ki služi kreiranju 

odnosov znotraj organizacije. Podobno meni tudi Grönroos (2001, str. 330), ki 

se osredotoča na trženjski odnos s porabnikom in pravi, da se brez dobre in 

kakovostne funkcionalnosti notranjih odnosov ne morejo uspešno razvijati 

niti odnosi s porabnikom. 

 

To verjetno še toliko bolj velja z vidika apliciranja našega preučevanja na 

področje trgovine na drobno, saj je interakcija, ki poteka med prodajnim 

osebjem in porabniki, mnogokrat najpomembnejši trenutek resnice, ki bodisi 

potrjuje bodisi ruši trgovčeve trženjske napore. Podobno menita tudi 

Wongova in Sohal (2002, str. 35), ki pravita, da zaposleni igrajo 

najpomembnejšo vlogo pri izkušnji s storitvijo. Grönroos (1981) (v Rafiq in 

Ahmed, 2000, str. 451) v zvezi s tem ugotavlja, da interakcija med prodajnim 

osebjem in kupcem ne le vpliva na sam nakup ter kasneje tudi na ponovne 

nakupe, ampak – kar je pomembnejše – predstavlja pravo trženjsko 

priložnost za organizacijo. Podobno meni tudi Berry (2000, str. 161), ki pravi, 

da se verjetnost ponovnega nakupa povečuje z uspešnostjo izvedbe izvajalcev 

storitve. V nadaljevanju sledi obširna obravnava s področja ustvarjanja in 

ravnanja z odnosi z zaposlenimi. 

 

4.1 Notranje trženje 

 

Metoda, ki se najpogosteje omenja v zvezi z ustvarjanjem odnosov z 

zaposlenimi, je notranje trženje. Njen osnovni namen je osredotočanje na 

zaposlene v povezavi z uspešno izvedbo storitve za kupca (Broady-Preston in 

Steel, 2002, str. 294). Že v uvodnem delu velja poudariti, da so številni avtorji 
(npr. Ahmed in Rafiq, 2002, str. 3; Rafiq in Ahmed, 2000, str. 449–500; Ballantyne, 2000, 

str. 274 in 2003 str. 1242; Papasolomou-Doukakis in Kitchen, 2004, str. 421; Peck et al., 

1999, str. 323; Lings, 2000, str. 28) enotnega mnenja, ko pravijo, da ne obstaja 

neka enoznačna definicija, ki bi natančneje in operativno pojasnjevala 

omenjeni koncept. Kang, James in Alexandris (2002, str. 278 in 280) tako 

ponujajo prikaz nekaterih definicij notranjega trženja, kar prikazuje Tabela 

4.1; vanjo je dodana tudi Jančičeva (1990, str. 132) definicija. V zvezi s tem 

povedo, da gre za pomemben pristop pri vzgajanju storitveno naravnane in 

na porabnika osredotočene organizacijske kulture. 

 

Sicer začetno razmišljanje o notranjem trženju sega v začetek osemdesetih, 

ko so Berry et al. prvi predlagali koncept notranjega trženja kot rešitev za 

problem zagotavljanja stalne visoke kakovosti izvajanja storitev (Rafiq in 

Ahmed, 2000, str. 449). V povezavi z zametki notranjega trženja se poleg Berryja 

pogosto omenja tudi Grönroos (npr. Berry, 2000, str. 161; Frost in Kumar, 2000, str. 
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359; Kang, James in Alexandris, 2002, str. 279), ki je poleg Gummesona avtor 

povezovanja notranjega trženja s trženjem, temelječim na odnosih (Frost in 

Kumar, 2000, str. 359).  

 

Tabela 4.1: Prikaz definicij notranjega trženja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Kang, James in Alexandris, 2002, str. 280 ter Jančič, 1990, str. 132 
 

Kljub četrt stoletja dolgi zgodovini razvoja pa sam koncept v svetu 

menedžmenta še ne uživa vsesplošne prepoznavnosti in razumevanja (Ahmed 

in Rafiq, 2002, str. IX; Sargeant in Asif, 1998, str. 77), čeprav lahko na notranje 

trženje gledamo tudi kot na podaljšano roko komunikacije in odnosa do 

zaposlenih s strani menedžmenta (Davis, 2001, str. 130). Glavni razlog za 

takšno stanje je po mnenju Ahmeda in Rafiqa (2002, str. IX) v tem, da je bil 

sam koncept ves čas naprednejši od obdobja, v katerem je obstajal. V 

nadaljevanju je navkljub že predstavljenim definicijam prikazan pomen 

notranjega trženja z različnih vidikov, s čimer skušam kar najbolje osvetliti 

razumevanje in pomen omenjenega v odnosu do trženja, temelječega na 

odnosih. 
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4.2 Konceptualna opredelitev notranjega trženja 

 

Termin notranje trženje je prvenstveno izpeljan iz pojmovanja t. i. notranjega 

trga zaposlenih in potreb tržnikov po tem, da najprej na strani zaposlenih 

zagotovijo razumevanje trženjskih programov, ki so namenjeni porabniku 

(Grönroos, 2001, str. 332)31. Strategija notranjega trženja namreč usmerja 

aktivnosti znotraj organizacije s podobnim ciljem kot »zunanja« trženjska 

strategija; slednja pomaga tržnikom doseči porabnika zunaj organizacije, 

prva pa je s tem, ko uravnava sodelovanje med posamezniki, oddelki in 

enotami znotraj neke organizacije, usmerjena k doseganju t. i. notranjih 

kupcev (Bowen, 1996 v Nickels in Wood, 1997, str. 46). 

 

Pri tem je seveda pomembna moč trženjske funkcije znotraj neke 

organizacije, ki mora biti dovolj izrazita, da z usmerjenostjo k porabniku 

vpliva tudi na ostale oddelke (Flipo, 1986, str. 6). Kotler (1972, str. 50) na primer v 

zvezi s tem v enem izmed svojih zgodnejših prispevkov ugotavlja, da trženje 

tako običajno sproža odziv z neprisilnimi elementi – lahko bi torej rekli, da 

tudi s svojo izrazitostjo. Strategija notranjega trženja mora tako poleg že 

omenjenega med t. i. »občasnimi izvajalci trženja« ustvarjati navdih, 

konsistentno vedenje in spoštovanje do splošne trženjske strategije. 

Nenazadnje notranje trženje izraža moč »tržnikov, zaposlenih za polni delovni 

čas«, ki jo uporabljajo pri vplivanju na »občasne izvajalce trženja« za dosego 

ciljev zunanje trženjske strategije, nasprotno pa ravno vpliv slednjih na 

prispevek k ciljem zunanje strategije izraža moč prvih (Flipo, 1986, str. 8 in 13). 

 

Poudarki notranjega trženja so sicer močneje prisotni na področju trženja 

storitev (Berry, 2000, str. 161), sama ideja pa se razširja tudi na ostala področja 

(Peck et al., 1999, str. 312; Rafiq in Ahmed, 2000, str. 453). Kot smo že ugotovili, je 

sama storitev nemalokrat posledica izvedbe s strani zaposlenih (Berry, 2000, 

str. 161). Storitev je zato lahko kakovostna samo toliko, kolikor kakovostna je 

njena izvedba oziroma delo ljudi, ki jo izvajajo. Če torej ljudje, ki izvajajo 

storitev, ne dosežejo kupčevih pričakovanj, potem jih ne doseže niti storitev 

(Berry in Parasuraman, 1991, str. 151 in 171). Podobno razmišlja tudi Judd (2003, 

str. 1302), ko pravi, da so lahko zaposleni v organizaciji močan element 

razlikovanja organizacije od konkurentov s ciljem ustvarjanja konkurenčne 

prednosti in vrednosti za kupca. Foster in Cadogan (2000, str. 186) pa s tem, 

ko menita, da je ravno odnos, ki nastaja med prodajnim osebjem in kupcem, 

ključnega pomena pri celotni učinkovitosti trženjskih odnosov neke 

organizacije, poudarjata pomen »občasnih izvajalcev trženja« v samem 

                                                 
31 »Najboljše organizacije porabijo enak delež časa za izvajanje trženja zaposlenim kot za izvajanje trženja 

porabnikom« (Crosby in Johnson, 2007, str. 26).  
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konceptu trženjskih odnosov. Zato je ključnega pomena, da se organizacija 

omenjenega zaveda; če hoče biti uspešna pri izvajanju trženja storitev, mora 

biti uspešna tudi pri izvajanju notranjega trženja32, saj je to orodje za 

privabljanje, razvoj, motivacijo in zadržanje33 kvalificiranih zaposlenih s 

pomočjo potreb zadovoljujočih delovnih mest (Berry in Parasuraman, 1991, str. 

151 in 171). 

 

S skrbnim izborom kadrov, osredotočenostjo na njihove zgodnje zaposlitvene 

izkušnje, realno predstavitvijo delovnega mesta in organizacije, prenosom 

pristojnosti na podrejene, poudarjanjem pomena zaposlenih pri ustvarjanju 

zadovoljstva porabnikov in finančnem uspehu organizacije, s spremljanjem 

njihovih dosežkov in dajanjem povratnih informacij, integriranjem 

posameznikov v najboljše delovne sredine, plačilom po učinku in 

osredotočanjem na kakovost že v samem jedru storitve uspešne organizacije 

privabljajo ciljno osredotočene zaposlene, ki se skladajo s svojim delovnim 

okoljem. Posledično se tako ustvarja večje zadovoljstvo v delovnem okolju, 

kar zadržuje tiste zaposlene, ki so sposobni negovanja odnosov s porabniki 

(Schlesinger in Heskett, 1991, str. 26–28). Dejansko gre torej za »proces ustvarjanja 

odličnih poslovnih rezultatov preko zadovoljevanja potreb zaposlenih v procesu 

menjave med njimi in organizacijo« (Jančič, 1990, str. 132). 

 

4.2.1 Razvoj koncepta notranjega trženja 

 
Sam koncept oziroma ideja notranjega trženja ni pravzaprav nič novega 

(Sargeant in Asif, 1998, str. 67) – tisto, kar je novo, je poudarjanje trženjskega 

pristopa (Varey in Lewis, 1999, str. 926). Sicer je mogoče povzeti, da je notranje 

trženje doživelo tri razvojne stopnje, pri čemer pa je takšno pojmovanje 

notranjega trženja, kot ga opisujeta Berry in Parasuraman (1991, str. 151 in 

171), po mnenju Ahmeda in Rafiqa (2002, str. 4–9) prva stopnja v razvoju 

                                                 
32 V zvezi z notranjim trženjem je sicer mogoče omeniti nekatere naslednje aktivnosti: usposabljanje zaposlenih, 
podpora zaposlenim s strani menedžmenta, ustvarjanje notranjega dialoga in množična komunikacija z 
zaposlenimi, ravnanje s človeškimi viri pojmovano kot aktivno trženjsko orodje za dosego ciljev notranjega 
trženja, vključevanje zaposlenih v proces trženjskega komuniciranja, razvoj sistemov in tehnološke podpore za 
učinkovitejše izvajanje delovnih procesov, pomoč kontaktnemu osebju v stresnih situacijah s porabniki, uporaba 
metod trženjskega raziskovanja za potrebe notranjega trženja, strateško nagrajevanje, primerno delovno okolje, 
medfunkcijska koordinacija, razvoj sistemov spodbujanja, ustrezne operativno procesne spremembe ... (Grönroos, 

2001, str. 340–344 ter Ahmed, Rafiq in Saad, 2003, str. 1223). Grönroos (2001, str. 340) pri tem dodaja, da sicer obstajajo 
številne aktivnosti, ki jih je mogoče označiti kot aktivnosti notranjega trženja. Kot takšne je moč označiti vse 
tiste, ki imajo vpliv na notranje odnose ter na povečanje osredotočenosti zaposlenih na porabnika in storitveno 
usmerjenost.  
33 Berry (2000, str. 162) ter Peckova et al. (1999, str. 314) na primer ugotavljajo, da imajo zaposleni, ki so v 
organizaciji dlje časa, več znanja o sami naravi poslovanja in več priložnosti za razvitje zaupanja in domačnosti s 
porabnikom, so boljši v razvijanju odnosa z njim, bolje razumejo njegove potrebe in se bolje znajdejo v 
situacijah z nezadovoljnimi kupci. Ahmad in Buttle (2002, str. 158) pri tem opozarjata, da je zadržanje zaposlenih 
per se lahko kontraproduktivno, če se sposobnosti in izkušnje zadržanih ne ujemajo s strategijo organizacije. 
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koncepta. Zanjo je značilna predpostavka, da so za organizacijo – če želi 

imeti zadovoljne kupce – potrebni zadovoljni zaposleni. Zaposlene pa je 

mogoče zadovoljiti tako, da so delovna mesta oblikovana kar najbolj v skladu 

z njihovimi potrebami.  

 

Z vidika organizacij gre torej za izjemno kompleksno situacijo, v kateri 

imamo na eni strani zahtevne porabnike, ki jim morajo ustreči 

zaposleni, na drugi strani pa zaposlene, ki imajo visoka pričakovanja v 

zvezi z delovnim mestom kot virom samoaktualizacije in osebnega 

razvoja. Delovno mesto, oblikovano v skladu s paradigmo notranjega 

trženja, je namreč po Jančiču (1990, str. 136) »... tudi članstvo v »zmagoviti« 

ekipi, je občutek pomembnosti zaposlenega za organizacijo, je ustvarjalnost in 

samokontrola, je delo, ki izpolnjuje človeka.« 

 

Kot vidimo iz Berryjeve definicije v Tabeli 4.1, je torej poudarek na tem, da je 

potrebe zaposlenih moč zadovoljiti z delovnimi mesti, ki naj bi v očeh 

zaposlenih dejansko predstavljala neke vrste izdelek. Težava s takšnim 

pojmovanjem notranjega trženja – s čimer se seveda strinjam – je po mnenju 

Ahmeda in Rafiqa (2002, str. 5) v tem, [1] da »izdelek«, ki je prodan zaposlenim, 

z njihove strani ni nujno zaželen in lahko predstavlja celo negativno 

koristnost, [2] zaposleni nimajo vedno svobodne možnosti izbire »izdelka«, [3] 

zaradi pogodbene narave zaposlenosti so lahko zaposleni tudi prisiljeni v 

izbiro »izdelka«, ki ga dejansko morda sploh ne želijo, [4] finančni stroški 

zadovoljnih zaposlenih so lahko zelo visoki in [5] nenazadnje, pojmovanje 

zaposlenih kot kupcev poraja vprašanje o tem, ali nimajo nemara potrebe 

zunanjih kupcev prednosti pred potrebami zaposlenih. 

 

Jančič (1999, str.62–63) sicer pri tem predlaga opustitev izdelčnega pojmovanja 

delovnega mesta in namesto tega raje predlaga storitveno pojmovanje. Vsaka 

organizacija, četudi ni storitvena, je namreč neločljivo storitveno naravnana. 

Pri tem pa je potrebno razumevanje, da tudi zaposleni izbirajo med 

najboljšimi ponudbami zaposlovalcev – podobno, kot to počnejo porabniki pri 

izbiri izdelkov in storitev. Zato je treba zaposlene razumeti kot notranje 

porabnike z določenimi potrebami, željami in zahtevami. Tako pojmovan naj 

bi bil tudi splet notranjega trženja, ki ga sestavlja naslednjih sedem 

elementov (Jančič, 1990, str. 137): ustrezno delovno mesto in ugled podjetja, 

ustrezno plačilo in dodatne ugodnosti, bližina kraja zaposlitve, ustrezni 

sodelavci in nadrejeni, ustrezne delovne razmere, možnost osebnega razvoja 

in napredovanja ter ustrezno interno komuniciranje. 
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Drugo stopnjo označuje razmišljanje Grönroosa (Ahmed in Rafiq, 2002, str. 6). 

Izhodišče ideje je, da morajo biti tisti zaposleni, ki so v dejanskem stiku s 

porabnikom v okviru interakcijskega trženja, prodajno in porabniško 

naravnani. Predstavljeno stališče prikazuje Georgeeva in Grönroosova 

definicija (Tabela 4.1). Glavna razlika med Berryjevim in Grönroosovim 

pojmovanjem je v tem, da pri slednjem zaposleni niso pojmovani kot kupci. 

Grönroosovo pojmovanje se tako osredotoča predvsem na orientiranost 

zaposlenih h kupcu, kar je doseženo s procesom vplivanja na zaposlene in ne 

s procesom zadovoljevanja njihovih potreb, kot je to v Berryjevem primeru 

(Ahmed in Rafiq, 2002, str. 6–7).  

 

Tretja stopnja pa je zaznamovana s spoznanjem številnih avtorjev, da lahko 

notranje trženje predstavlja orodje za udejanjanje poslovnih strategij. Winter 

(1985) (v Ahmed in Rafiq, 2002, str. 7) kot eden od prvih avtorjev poudarja 

omenjeno vlogo kot: »povezovanje, izobraževanje in motiviranje zaposlenih v 

smeri institucionalnih ciljev procesov, s čimer zaposleni ne razumevajo in 

prepoznavajo samo vrednosti programa, pač pa tudi svoje mesto znotraj tega.« 

Poudarek je torej na medfunkcijski koordinaciji in izvedbi. 

 

V splošnem pa si vsi trije pristopi delijo podobno osnovo – če obstaja cilj 

učinkovitejšega udejanjanja strategij, potem obstajata potrebi po presežku 

medfunkcijskih sporov in boljši notranji komunikaciji. Notranje trženje je 

tako pojmovano kot mehanizem za zmanjševanje medoddelčnih in 

medfunkcijskih trenj (Ahmed in Rafiq, 2002, str. 7–9).  

 

V zvezi s tovrstnim pojmovanjem notranjega trženja nekateri avtorji (Kang, 

James in Alexandris, 2002; Frost in Kumar, 2000 ter Marshall, Baker in Finn, 1998) 
uvajajo pojem notranje kakovosti storitev. Skupni imenovalec tovrstnega 

razmišljanja je, da mora opravljeno delo, ki je razporejeno med različnimi 

oddelki znotraj neke organizacije, kakovostno zadovoljevati potrebe in 

zahteve vseh vpletenih v verigi. Tako Marshall, Baker in Finn (1998, str. 387–

388) za potrebe nabavne službe identificirajo sedem dimenzij (dimenzija 

uslužnosti, prijaznosti in pomembnosti, dimenzija dostave vrednosti, 

dimenzija reševanja problema, dimenzija procesa naročanja, dimenzija 

natančnosti, dimenzija menedžiranja dobave ter dimenzija »brez 

presenečenj«), Kang, James in Alexandris (2002) ter Frost in Kumar (2000) pa 

se pri svojem delu opirajo na znani model SERVQUAL34, ki je sicer namenjen 

merjenju kakovosti storitev za končnega kupca. Z ustrezno adaptacijo ga 

skušajo prirediti za potrebe merjenja notranje kakovosti, pri tem pa prihajajo 

do podobnih zaključkov kot izvirna študija. Kang, James in Alexandris (2002, 

                                                 
34 Več o SERVQUAL-u v posebnem poglavju. 
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str. 288) tako ugotavljajo, da sta pri notranji kakovosti najpomembnejši 

dimenziji zanesljivost in odzivnost, Frost in Kumar (2000, str. 374) pa podobno 

ugotavljata, da je najpomembnejša dimenzija odzivnost. Sicer je po mnenju 

Peckove et al. (1999, str. 316) notranja kakovost pomembna tudi z vidika 

izboljšave odnosov s končnimi kupci. 

 

Notranje trženje pa je pojmovano tudi kot orodje za preseganje upora proti 

spremembam (Ahmed in Rafiq, 2002, str. 7–9). Uvajanje sprememb v 

organizacijah je namreč po mnenju Druckerja (1992, str. 406) obvezno, če želijo 

organizacije v času vedno večjih zahtev s strani porabnikov na eni strani ter 

vedno večjega zavedanja o pravicah zaposlenih na drugi učinkoviteje 

konkurirati na trgu. Ahmed in Rafiq (2002, str. 9–10) kot odgovor na različne 

faze razvoja notranjega trženja ponujata definicijo, ki po njunem mnenju 

združuje njuno ter Grönroosovo pojmovanje omenjenega; pravita, da je 

»notranje trženje načrtovan trud, ki uporablja pristope, podobne trženjskim, 

usmerjene k motivaciji zaposlenih za udejanjanje in integracijo organizacijskih 

strategij na način usmerjenosti h kupcu.« Po njunem mnenju je tako 

odpravljena Grönroosova pomanjkljivost, ki naj bi bila v tem, da ne poudarja 

medfunkcijske koordinacije.  

 

S tem pogledom se ne strinjam, saj Grönroos (2001, str. 334) v enem izmed 

svojih spoznanj pove, da koncept notranjega trženja določa, da »je notranji trg 

zaposlenih v smeri storitvene naravnanosti in osredotočenosti na porabnika 

najbolje motiviran z aktivnim, k cilju usmerjenim pristopom, pri čemer so 

interno uporabljene številne aktivnosti in procesi na aktiven, trženju podoben 

način. Tako se notranji odnosi med ljudmi z različnih oddelkov in procesov 

(zaposleni, ki imajo stik s porabnikom, zaposleni, ki opravljajo podporne 

funkcije, vodje skupin, nadzorniki in menedžerji) kar najbolje razvijajo in 

usmerjajo v smeri storitveno naravnanega menedžmenta in udejanjanja 

zunanjih odnosov s porabniki ter ostalimi deležniki.«  

 

Tudi sicer se zdi v okviru pričujoče doktorske disertacije omenjeno 

pojmovanje ustreznejše, saj eksplicitno omenja tudi odnose z ostalimi 

deležniki. Grönroos tako dovolj holistično konceptualizira področje 

notranjega trženja, pri čemer mu res ne gre očitati pomanjkljivega omenjanja 

sodelovanja med t. i. »občasnimi izvajalci trženja« in »tržniki, zaposlenimi za 

polni delovni čas«. Tudi Frost in Kumar (2000, str. 359) na primer iz 

Grönroosovih opredelitev razbirata vlogo sodelovanja med različnimi ravnmi 

zaposlenih v organizaciji. Tako se v nadaljevanju navkljub nekoliko različnim 

pogledom med avtorji zavzemam za Grönroosovo opredelitev, ki jo skušam po 

potrebi dopolniti tudi s pogledi in razumevanji ostalih avtorjev. 
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4.2.2 Povezava notranjega trženja s trženjem, temelječim na odnosih 

 
Grönroos (2001, str. 333) implicitno nakaže povezavo notranjega trženja s 

trženjem, temelječim na odnosih s tem, ko pove, da »... stiki z zaposlenimi v 

storitvah bodisi ustvarjajo bodisi rušijo odnose s porabniki.« Podobno stališče 

zavzema tudi Berry (2000, str. 163), saj na omenjeno gleda z vidika cilja in 

sredstev za dosego cilja. Pravi, da morajo organizacije ustvariti odnos z 

neporabniškimi skupinami (sredstvo za dosego cilja), da bi lahko ustvarile 

odnos s porabniki (cilj); pri tem pojmuje notranje trženje kot eno izmed 

takšnih sredstev.  

 

Ballantyne (2000, str. 275) se pri povezavi notranjega trženja s trženjem, 

temelječim na odnosih, opira na Christopherja et al. (1991), ki poleg 

nekaterih drugih avtorjev trženje, temelječe na odnosih, pojmujejo v smislu 

širšega razumevanja35, kar pomeni da koncept širijo tudi na druge sestavine, 

med katere uvrščamo seveda tudi skupino zaposlenih. Peckova et al. (1999, 

str. 5 in 22) dopolnjujejo Christopherja et al., zato je prav, da se na tem mestu 

izpostavi tudi njihovo stališče v zvezi z obravnavano tematiko. Relativno 

poenostavljeno menijo, »da notranje trženje kreira, razvija in vzdržuje notranjo 

storitveno kulturo in orientacijo, kar organizaciji pomaga pri doseganju svojih 

ciljev. Takšna kultura ima ključni vpliv na to, kako storitveno naravnani in na 

porabnika osredotočeni so zaposleni36.« Razvoj in vzdrževanje h kupcu 

usmerjene organizacijske kulture pa je po njihovem mnenju ključna 

determinanta dolgoročnega uspeha na področju trženja, temelječega na 

odnosih. Ahmed in Rafiq (2002, str. 45) vidita podobno kot Grönroos v trženju, 

temelječem na odnosih, poudarek na interakciji s kupcem in storitvah zanj37. 

Zato menita, da strategija trženja, temelječega na odnosih, temelji na 

stališčih, zavezanosti in izvedbi zaposlenih, kar posledično pomeni, da je 

uspeh trženja, temelječega na odnosih, soodvisen s programom notranjega 

trženja. 

 

S povzetkom povezav nekaterih avtorjev lahko zavzamem stališče do 

obravnavane tematike. Tako kot ostali avtorji vidim glavno povezavo med 

notranjim trženjem in trženjem, temelječim na odnosih – če pri tem 

uporabim kar Berryjev izraz – v luči sredstva za dosego cilja. Ob tem je 

seveda treba dodati, da notranje trženje kot sredstvo ni edino (Iverson in 

                                                 
35 Omenjena tematika je bila podrobneje razdelana v posebnem poglavju 2.4.2 Širše in ožje razumevanje trženja, 
temelječega na odnosih. 
36 Na tem mestu velja poudariti, da je pomembno preseči razumevanje notranjega trženja zgolj v duhu izvajanja 
novega načina izkoriščanja zaposlenih v obliki mehkega pritiska (Jančič, 1999, str. 63). 
37 V tem pogledu sta si enotna tudi s Shethom in Sisodijem (2003, str. 142), ko v članku z naslovom Prihodnost 
trženja razpravljata o zasuku usmerjenosti od trgov k porabniku in o zasuku od transakcij k interakcijam.  
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McLeod, 1996, str. 42), je pa zagotovo eno izmed pomembnejših, če že ne 

najpomembnejše, predvsem v trenutkih, ko je potreben premik trženjske 

paradigme poslovanja v organizacijah od transakcijskega trženja k trženju, 

temelječemu na odnosih. Ker pri notranjem trženju že ves čas poudarjamo 

zaposlene in na nek način tudi ravnanje z njimi, se nemara povsem 

upravičeno poraja tudi vprašanje o tem, kakšna je pri tem vloga formalne 

poslovne funkcije ravnanja s človeškimi viri. Na to vprašanje odgovarjam v 

naslednjem razdelku.  

 

4.2.3 Povezava notranjega trženja s funkcijo ravnanja s človeškimi viri in ostalimi področji 

 
Notranje trženje ne sme biti samo v rokah tržnikov, ker bi bilo sicer to v 

nasprotju s samim konceptom trženja, temelječega na odnosih (Ballantyne, 

2003, str. 1243; Peck et al., 1999, str. 323). Podobno menita tudi Ahmed in Rafiq 

(2002, str. 62), ko pravita, da notranje trženje ne sme biti v domeni zgolj ene 

poslovne funkcije v organizaciji. Predstavljena stališča tako nakazujejo, da 

mora biti notranje trženje povezano z različnimi funkcijami v podjetju, od 

katerih se verjetno zdi intuitivno najbližja ravno funkcija ravnanja s 

človeškimi viri. Palmer (1998, str. 178) na primer pravi, da se trženjski 

menedžerji v storitvenem sektorju vse bolj zavedajo dejstva, da trženjski 

načrti ne morejo biti izolirani od načrtov s področja ravnanja s človeškimi 

viri, Peckova et al. (1999, str. 319) pa se sprašujejo, ali naj bo notranje trženje 

del trženjske funkcije ali del funkcije ravnanja s človeškimi viri. 

 

V zvezi s tem se opredeljuje Grönroos (2001, str. 334), ki povzema nekatere 

avtorje in pravi, da funkcije ravnanja s človeškimi viri ne gre enačiti z 

notranjim trženjem. Po njegovem mnenju namreč prva zagotavlja orodja, ki 

jih je moč uporabiti v okviru notranjega trženja, druga pa zagotavlja 

usmeritve glede tega, kako naj bodo ponujena orodja uporabljena. V okviru 

usmeritev je mišljen trženjski pristop38, kar Ahmed in Rafiq (2002, str. 10) 

razumeta v smislu Grönroosovega pojmovanja notranjega trženja. Sicer pa je 

potreben nadaljnji razvoj konstruktov notranjega trženja, da bi ga bilo 

mogoče bolje ločiti od podobnih konstruktov ravnanja s človeškimi viri 

(Caruana in Calleya, 1998, str. 113). Predstavljeno razumevanje notranjega trženja 

in ravnanja s človeškimi viri lahko tako označimo kot komplementarno, saj 

je v omenjenem mogoče čutiti predvsem poudarek na medfunkcijskem 

sodelovanju in ne tekmovanju. Kljub temu pa meja med predmetoma 

razprave ni jasno in enoznačno določena.  
                                                 
38 Prispevek uvajanja trženjskega pristopa na področje ravnanja s človeškimi viri ponujata tudi Vesel in 
Žabkarjeva (2004, str. 27–38), ki preučujeta potrebe po usposabljanju in izobraževanju zaposlenih na slovenskem 
trgu seminarjev in delavnic. 
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Po eni izmed definicij (Milkovich in Boudreau, 1997, str. 2) je namreč ravnanje s 

človeškimi viri »serija povezanih odločitev, ki formirajo zaposlitveni odnos; 

njihova kakovost neposredno prispeva k sposobnosti organizacije in 

zaposlenih, da dosežejo svoje cilje«. Če predstavljeno definicijo primerjamo z 

ostalimi, ki so bile omenjene v razdelku o odnosih z zaposlenimi v povezavi z 

notranjim trženjem, potem vidimo, da gre na marsikaterem področju za 

medsebojno prekrivanje. To na primer potrjuje tudi Bateson (1991) (v Caruana 

in Calleya, 1998, str. 109), ko pravi, da predstavlja notranje trženje elemente 

dobrega ravnanja s človeškimi viri. Podobno menijo tudi Ahmed, Rafiq in 

Saad (2003, str. 1222), ko povzemajo elemente notranjega trženja številnih 

avtorjev, kot so komuniciranje, usposabljanje, izobraževanje in informiranje, 

motiviranje in razvoj, pridobivanje, zaposlovanje in obdržanje zaposlenih; za 

omenjene elemente sicer pravijo, da tradicionalno pripadajo funkciji 

ravnanja s človeškimi viri. Kot ugotavlja Varey (1995, str. 46), pa nekateri 

avtorji notranje trženje povezujejo tudi z ostalimi področji, kot so na primer 

organizacijski razvoj, menedžment kakovosti ter menedžment sprememb. 

Omenjenemu razmišljanju se pridružuje tudi Palmer (1998, str. 179–180), ko 

trženjski funkciji in funkciji ravnanja s človeškimi viri v kontekstu 

notranjega trženja dodaja še tretjo, tj. organizacijo poslovanja. 

 

Pričujoči razdelek zaključujem s povzemanjem Grönroosovih (2001, str. 333) 

besed o notranjem trženju in povezavi z ostalimi funkcijami. Pravi, da tako 

vrhnji menedžment kot seveda tudi trženje in oddelek za ravnanje s 

človeškimi viri prispevajo k uspešnemu udejanjanju notranjega trženja. To 

pa lahko storijo samo v sodelovanju z vsemi ostalimi oddelki, kjer so 

zaposleni »občasni izvajalci trženja«. Notranje trženje tako funkcionira kot 

holistično menedžiran proces, ki integrira različne funkcije v organizaciji s 

ciljem, da zaposleni na vseh ravneh organizacije razumejo in pojmujejo 

dejavnost organizacije v luči osredotočenosti na porabnika ter da so vsi 

zaposleni pripravljeni in motivirani k storitveni naravnanosti (ibid). Gre torej 

za način razmišljanja, za filozofijo menedžiranja, ki po mnenju Vareya in 

Lewisove (1999, str. 940) v »kontekstu notranjih odnosov predstavlja integrativni 

proces sistema za vzgajanje pozitivnih medsebojnih odnosov v razvojni smeri 

kooperativnega ozračja in dosežkov.« 
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4.2.4 Vloga in pomen prenašanja pristojnosti na podrejene 

 
Prenos pristojnosti na podrejene39 pri tem velja za ključno komponento 

notranjega trženja (Papasolomou-Doukakis in Kitchen, 2004, str. 428; Ahmed in Rafiq, 

2002, str. 70; Nickels in Wood, 1997, str. 46). Klimo prenosa pristojnosti na 

podrejene je moč kreirati na ravni vrhnjega menedžmenta in jo prenesti na 

vse ravni organizacije. Številni tržniki se tako premikajo od tradicionalnih 

organizacijskih struktur, kjer zaposleni sledijo navodilom menedžmenta, k 

obrnjenim, ravno nasprotnim organizacijskim strukturam, v katerih imajo 

zaposleni pooblastila za odločanje, menedžment pa jih pri tem podpira 

(Nickels in Wood, 1997, str. 46–47). Tovrstni obrat prikazuje Slika 4.1. 

 

Slika 4.1: Tradicionalna organizacijska struktura (levo) in t. i. obrnjena organizacijska      
strukura (desno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Nickels in Wood, 1997, str. 47 
 

Glavni namen prenosa pristojnosti na podrejene je izboljšanje učinka 

kontaktnega in podpornega osebja, saj lahko to v primeru pravilnega in 

korektnega izvajanja omenjene organizacijske ureditve občutno prispeva k 

zadovoljstvu zaposlenih, kar ima za posledico boljši stik s porabniki v t. i. 

»trenutkih resnice« (Grönroos, 2001, str. 346). Gre torej za zasledovanje dveh 

ciljev – izboljšanja motivacije in produktivnosti zaposlenih ter posledično 

izboljšanja storitve za kupca (Ahmed in Rafiq, 2002, str. 72). Peckova et al. (1999, 

str. 322) ločijo več vrst prenosa pristojnosti na podrejene – od popolne, pri 

kateri imajo zaposleni popolno moč, da naredijo vse, kar je v prid 

zadovoljstvu kupca, do milejših oblik, kjer lahko zaposleni pomagajo zgolj z 

namigi, vse ostale odločitve pa ostajajo v rokah nadrejenih.  

                                                 
39 Po Daftu in Marcicu (2001, str. 241) je prenos pristojnosti na podrejene pojmovan kot  »delegiranje pooblastil za 

odločanje, svobode, znanja, neodvisnosti in sposobnosti podrejenim«. 
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Pomembnejši razlog, ki govori v prid potrebi po uvajanju prenosa pristojnosti 

na podrejene, je značilnost simultanosti proizvodnje in porabe storitev 

(Ahmed in Rafiq, 2002, str. 70), kar po Palmerju (1998, str. 12) poimenujemo 

neločljivost. Zavedati se je namreč treba dejstva, da ima lahko – aplicirano 

na trgovino na drobno – prodajno osebje zaradi tega nemalokrat kopico 

težav, saj se v prodajalni vsakodnevno srečuje z zelo različnimi kupci, ki 

imajo zelo različen nakupovalni slog. Zato je določena vrsta prostosti lahko 

občutno pomagalo k temu, da lahko tudi prodajno osebje svoje reakcije in 

dejanja prilagaja različnim slogom kupcev. Nenazadnje, zadovoljstvo kupcev 

(tako notranjih kot zunanjih) je verjetno pomembnejše kot pa dosledno 

upoštevanje togih pravil (Papasolomou-Doukakis in Kitchen, 2004, str. 441). Prav 

tako pa je treba upoštevati spoznanje Bitnerjeve, Boomsa in Mohra (1997, str. 

150) o tem, da je kontaktno osebje ključni vir informacij o kupcih40. S 

prenosom pristojnosti se tako lahko glede na novo definirano vlogo 

kontaktnega osebja tovrstni vir informacij okrepi. 

 

Pri tem se je seveda treba zavedati neizbežnega dejstva, da omenjena 

organizacijska ureditev ni primerna za vse vrste delovnih mest ter za vse 

zaposlene (Ahmed in Rafiq, 2002, str. 70; Berry in Parasuraman, 1991, str. 165), kar gre 

razumeti tudi kot nalogo menedžmenta, da oceni primernost omenjenega 

glede na konkretne okoliščine. V nekaterih primerih je pri uvajanju tovrstne 

kulture v podjetju občutiti strah pri srednji ravni menedžmenta, ki se čuti 

ogroženega, spet v drugih pa so zaposleni enostavno nepripravljeni sprejeti 

nove odgovornosti, za katere raje menijo, da morajo biti v pristojnosti 

nadrejenih (Peck et al. 1999, str. 322; Grönroos, 2001, str. 348).  

 

Zaradi dodatnih odgovornosti zaposlenih je tako pomembno, da so le-ti 

deležni pravilnega usposabljanja (Rafiq in Ahmed, 2000, str. 457); usposabljanje 

je namreč »načrtovan sistem učenja, ki ima namen s posredovanim znanjem 

ali veščinami spremeniti stališča in/ali vedenje zaposlenega, kar naj se 

odraža v maksimizaciji osebnega potenciala in tako posledično tudi delovnih 

učinkih zaposlenega« (Al-Khayyat in Elgamal, 1997, str. 88). Grönroos (2001, str. 347) 

meni podobno, ko pravi, da prenos pristojnosti na podrejene ne more uspeti, 

če zaposleni niso deležni podpore s strani menedžmenta, če ne dobijo 

podpore v obliki znanj ter podpore v obliki tehnične pomoči. Tudi Ahmed, 

Rafiq in Saad (2003, str. 1229) prenos pristojnosti na podrejene tesno 

povezujejo s spodbujanjem s strani menedžmenta. 

                                                 
40 Avtorji (Bitner, Booms in Bohm, 1997, str. 164) sicer opozarjajo, da je treba s strani kontaktnega osebja posredovane 
informacije razumeti z določeno mero previdnosti, saj gre včasih za netočne ocene o pričakovanjih in 
zadovoljstvu kupca. 
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Pri prenosu pristojnosti na podrejene, kjer gre v splošnem za negovanje 

odnosa med menedžmentom in zaposlenimi, ki temelji na zaupanju (Khan, 

1997 v Grönroos, 2001, str. 346), gre torej v glavnem za to, da se zaposlenim 

ponudi večja svoboda v »trenutkih resnice« izvajanja procesa storitev. Kot 

namreč pravi Carlzon (1997, str. 4), so običajno na najnižji ravni organizacijske 

strukture zaposleni ljudje, ki imajo dnevno stik s porabniki in vedo največ o 

tovrstnih operativnih procesih, ironično pa so ponavadi brez pristojnosti, da 

bi se lahko odzvali na številne enkratne okoliščine. Pri tem pa je seveda 

pomembno – kar bi morda znalo izzveneti celo nekoliko paradoksalno –, da 

mora biti prenos pristojnosti na podrejene do določene mere uravnan in 

nadzorovan skozi določene aktivnosti, kot je na primer usposabljanje, saj je 

lahko pri prenosu pristojnosti prisotna drugačna interpretacija s strani 

vodstva in tistih zaposlenih, ki jih omenjeno tudi zadeva. 

 

Razdelek o notranjem trženju zaključujem z izpostavitvijo Grönroosove (2001, 

str. 332) svobodomiselne drže o tem, ko pravi, da je poimenovanje notranje 

trženje morda celo neustrezno. Ljudje, ki jih omenjeno tudi prvenstveno 

zadeva, torej t. i. »občasni izvajalci trženja«, so namreč lahko izrazito 

nenaklonjeni konceptom, ki vsebujejo besedo trženje.  

 

Tako je seveda v domeni vsake organizacije, da izbere svoji lastni 

organizacijski kulturi ustrezno poimenovanje koncepta, predstavljenega v 

pričujočem razdelku. Podobno seveda velja tudi za pot udejanjanja 

omenjenega, saj je vsaka organizacija skupek posebnosti, ki poslovne cilje 

dosega na sebi lasten način. Vsekakor pa z vidika trgovine na drobno 

konceptu notranjega trženja v luči trženjskih odnosov z zaposlenimi, 

podobno kot konceptu upravljanja blagovnih skupin v luči trženjskih 

odnosov z dobavitelji, pripisujem pomembno mesto pri ustvarjanju, 

oblikovanju, vzdrževanju – in kadar je potrebno, tudi prekinitvi odnosov 

s porabniki. Sledi podrobna razprava z usmeritvijo prav na to področje, tj. 

na področje trženjskih odnosov s porabniki.  

 

5 Trženjski odnosi s porabniki 
 

Trženje, temelječe na odnosih, je mogoče označiti kot filozofijo poslovanja ali 

pa strateško orientacijo, ki se raje kot na privabljanje novih osredotoča na 

zadržanje in izboljšanje odnosa z obstoječimi kupci (Zeithaml in Bitner, 1996, str. 

171). Yau et al. (2000, str. 1112) dokaj poenostavljeno in neposredno povedo, da 

je gonilna sila trženja, temelječega na odnosih, vzpostavitev dolgoročnega 

odnosa s kupcem in s tem posledično ustvarjanja ponavljajočih se nakupov. 
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Logika omenjenega se namreč skriva v tem, da je ceneje obdržati zvestega 

kupca kot pa pridobiti novega, ki ne zaznava posebnih razlik med različnimi 

ponudniki in je cenovno bolj občutljiv (Hutt in Speh, 2001, str. 88). V raziskavah 

nekaterih panog je bilo namreč ugotovljeno, da je pridobiti novega kupca 

pet- do desetkrat dražje kot zadržati obstoječega (npr. Gummesson, 1999, str. 

183; Rosenberg in Czeipel, 1984 v Buttle, 1996a, str. 5; Heskett et al., 1990 v Kandampully 

in Duddy, 1999, str. 318; Berry, 2000, str. 152), nekateri pa govorijo tudi o širšem 

intervalu, tj. med dva- in dvajsetkrat (Goodman et al., 2000 v Pickton in Broderick, 

2005, str. 268). Prihranki se skrivajo v nižjih stroških, saj odpadejo stroški 

pridobivanja novih kupcev, hkrati pa se obstoječi naučijo določenih 

posebnosti in zahtev pri uporabi storitev ter tako povzročajo manj težav in 

postavljajo manj vprašanj ponudniku41 (Zeithaml in Bitner, 1996, str. 175–176). 

Buttle (1996a, str. 5) ob tem dodaja, da je faktor razlike sicer odvisen od 

podjetja in panoge, vseeno pa se strinja s tem, da je pridobivanje novih 

kupcev drago opravilo. Prav tako ne gre prezreti dejstva, da je vzpostavljeni 

trajajoči odnos zelo težko zamenljiv in posnemljiv s strani konkurence, kar 

organizaciji zagotavlja pomembno in dolgoročno konkurenčno prednost (Hutt 

in Speh, 2001, str. 88; Buttle, 1996a, str. 1; Sharma et al. v Wong in Sohal, 2002, str. 35; 

Kandampully in Duddy, 1999, str. 316; Roberts, Varki in Brodie, 2003, str. 169), kar je 

pomembno zlasti v času, ko tudi stalni razvoj ne zagotavlja več vzdržljive 

konkurenčne prednosti (Grönross, 2004, str. 100).  

 

Poleg predstavljenega pa je vzpostavljen odnos z vidika organizacije koristen 

tudi zaradi ostalih razlogov. Nekatere študije namreč kažejo na to, da kupci, 

s katerimi ima organizacija vzpostavljen trženjski odnos, zapravijo več. 

Pozitivna ustna priporočila so prav tako posledica vzpostavljenega odnosa, 

saj naj bi tak kupec opravljal brezplačno oglaševanje v krogu svojih 

poznanih. Posredna korist pa naj bi bila tudi v zadržanju zaposlenih, saj naj 

bi ti raje delali v organizaciji, ki ima stabilno bazo kupcev, kar za zaposlene 

pomeni, da se namesto na iskanje vedno novih in novih kupcev raje 

osredotočajo na vzgajanje odnosov z obstoječimi kupci (Zeithaml in Bitner, 1996, 

str. 175–176; Berry in Parasuraman, 1991, str. 133–134; Reichheld, 1996 v Roberts, Varki 

in Brodie, 2003, str 180; Reichheld in Sasser, 1992, str. 250).  

 

                                                 
41 Reinartz in Kumar (2000, str. 17–35) sicer v svoji študiji kritizirata pomanjkanje tovrstnih empiričnih raziskav in s 
svojo dokazujeta ravno nasprotno; da torej stroški poslovanja z dolgoročnimi kupci niso nižji od stroškov 
poslovanja s kratkoročnimi kupci. Prav tako nasprotujeta ideji o tem, da je dolgoročne kupce mogoče povezati s 
povečano potrošnjo in nižjo cenovno občutljivostjo. Ideja, ki nasprotuje temu, da je poslovanje z dolgoročno 
usmerjenimi kupci cenejše, je v tem, da so tovrstni kupci ponavadi zahtevnejši, saj pričakujejo določeno 
povrnitev za svojo zvestobo (Reinartz in Kumar, 2002, str. 88–89). V tej smeri razmišlja tudi Zeithamlova (2000, str. 79), 
ki velikim kupcem pripisuje zahtevnost pri strežbi na eni strani ter zahtevnost pri spuščanju cen na drugi, kar ima 
za posledico manjšo dobičkonosnost v primerjavi z ostalimi skupinami kupcev.  
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Trženje, temelječe na odnosih, pa naj bi prinašalo koristi tudi za kupca, od 

katerih velja izpostaviti tiste42, ki so v povezavi z olajšanjem in 

poenostavitvijo procesa odločanja in izbire pri nakupu. Gre torej za 

zmanjševanje alternativ ponudbe, kjer vzpostavljeni odnos s ponudnikom 

kupcu omogoča večjo učinkovitost v procesu sprejemanja odločitev, 

zmanjšanje procesiranja informacij, doseganje višje kognitivne konsistence v 

procesu odločanja ter zmanjševanje zaznanega tveganja v povezavi s 

prihodnjimi nakupi (Zeithamel in Bitner, 1996, str. 173–174; Sheth in Parvatiyar, 

2000b, str. 171–197; Geyskens et al. 1998, Napolitano, 1997, Sengupta et al., 1997, 

Sharma, 1997a v Foster in Cadogan, 2000, str. 185; Grönroos, 2001, str. 36). Peterson 

(1995) (v Reinartz in Kumar, 2000, str. 32) ob tem dodaja, da sicer obstajajo tudi 

kupci, ki imajo rajši večjo izbiro, podobnega mnenja pa je tudi Kahn (1995) (v 

Pressey in Mathews, 2000, str. 281), ki pravi, da porabnik išče alternative zaradi 

notranjih potreb po variabilnosti per se – bodisi zaradi zadovoljitve določenih 

atributov bodisi zaradi želje po dodatni stimulaciji.  

 

Nedvomno je želja po večjem številu možnih alternativ z vidika kupca 

odvisna od posamične panoge, v povezavi s tem pa seveda tudi primernost 

posameznih panog za uvedbo trženja, temelječega na odnosih. Bolj obsežno 

tovrstne pogoje predstavljajo Christy, Oliver in Penn (1996, str. 180 in 181); 

visoka vpletenost kupca, tveganje kupca v zvezi z nakupom, njegova 

pripravljenost plačati več za proizvod višje kakovosti, povečana želja po 

izvedbi po meri, posebne psihološke oblike navezanosti, želja po 

usposabljanju ter potreba po določeni stopnji za kvalifikacijo v odnos so 

kriteriji, ki naj bi povečevali primernost panoge za trženje, temelječe na 

odnosih.  

 

Z vidika samega proizvoda oziroma storitve pa so kriteriji naslednji: potreba 

po rednem vzdrževanju, visoka frekvenca nakupovanja, zmožnost 

diferenciacije in izvedbe po meri ter prisotnost visokih izstopnih stroškov. V 

realnosti so sicer le redko izpolnjeni vsi pogoji, zato je omenjeno treba 

razumeti v luči »več je bolje«, tj. več pogojev je izpolnjenih, večja je 

primernost panoge za uvedbo trženja, temelječega na odnosih. Na osnovi 

tega tako posamične panoge odražajo različne stopnje t. i. »odnosne 

prijaznosti« (Christy, Oliver in Penn, 1996, str. 185).   
 

 

 
 
                                                 
42 Sicer Gwinner, Gremler in Bitnerjeva (1998, str. 108) na področju trženja storitev empirično potrjujejo tri vrste 
koristi za kupca, ki naj bi izhajale iz njegovega odnosa z izvajalcem storitve: zaupanje, socialne koristi ter koristi 
posebne pozornosti. 
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Omenjeni način razmišljanja tako posredno kaže, da torej ni vsak kupec 

pripravljen na vzpostavitev trženjskih odnosov z neko organizacijo (Buckinx in 

Van den Poel, 2005, str. 253; Grönroos, 2001, str. 35 in 2004, str. 110; Szmigin in Bourne, 

1998, str. 544; Bendapudi in Berry, 1997, str. 16), čeprav naj bi bili sicer v splošnem 

številni kupci že od nekdaj zainteresirani za to (Berry, 2000, str. 168; Sheth in 

Parvatiyar, 2000b, str. 196; Nickels in Wood, 1997, str. 7). Pri tem se seveda odpira 

vprašanje, povezano s samo trženjsko strategijo – ali naj bo torej prilagojena 

kupcem, ki so pripravljeni na trženjski odnos ali obratno. Jančič in 

Žabkarjeva (2002, str. 665) v tem primeru uporabljata termin shizotrženjske 

usmerjenosti, s katerim želita menedžment odvrniti od hkratnega 

uresničevanja obeh strategij, torej transakcijske strategije in strategije, 

temelječe na trženjskih odnosih, čeprav Jančič (1999, str. 139) priznava, da je 

tudi tovrstna taktika »... ogromen korak naprej od še včerajšnje zgolj 

enosmerne akcijske perspektive.«  

 

V tem pogledu, ki je po svoje lahko podoben tudi ortodoksnemu razmišljanju 

Porterja v primeru uresničevanja generičnih strategij43, se z avtorjema ne 

strinjam in se bolj nagibam k razmišljanju, ki ga Berry (2000, str. 150) v 

soavtorstvu z ostalimi (Berry in Gresham, 1986, str. 43; Berry in Parasuraman, 1991, 

str. 132) razlaga s tem, ko pravi, da je pridobivanje kupcev, torej transakcijsko 

oziroma ofenzivno trženje, zgolj vmesni korak v procesu trženja – bistvo pa 

je v vzpostavitvi trženjskih odnosov. Kot namreč predvideva Gummesson 

(1999, str. 255), transakcijsko trženje v prihodnje ne bo izginilo, saj bo potreba 

po privabljanju kupcev vedno obstajala – zmanjšal se bo le pomen omenjene 

trženjske prakse iz prevladujočega v podpornega, s tem pa tudi njena 

manipulativna moč, ki izhaja iz tega.   

 

Podobno razmišljajo tudi Walsheva, Gilmore in Carson (2004, str. 468–469), ko 

ugotavljajo, da sicer organizacije v praksi uporabljajo obe trženjski praksi. 

Dodajajo, da je v zadnjem času v porastu spoznanje, da lahko v praksi obe 

trženjski usmeritvi delujeta vzporedno. V tej luči pa razmišljajo tudi 

Lindgreen, Palmer in Vanhammejeva (2004, str. 686), ki tovrstno prakso 

poimenujejo z izrazom pluralistično trženje in jo enačijo s podobnimi 

ugotovitvami raziskave Brodieja et al. (1997) (ibid.). Brodie et al. (1997, str. 402) 

v svoji raziskavi namreč prav tako ugotavljajo, da v praksi obstaja simultana 

uporaba obeh trženjskih praks, kar je pomembno zlasti z vidika 
                                                 
43 Porter (1985, str. 16–17) meni, da je najslabša možna izbira takšne generične strategije, ki podjetja ne usmerja niti 
v stroškovno prvenstvo niti v diferenciacijo, tj. da podjetje izbere neko vmesno možnost. Sam poimenuje to 
možnost »obtičanje v sredini« (ang. »stuck in the middle«). Besanko, Dranove in Shanley (2000, str. 423) pa so 
nasprotnega mnenja, saj ugotavljajo, da so konkurenčne prednosti nekega podjetja le redko v celoti ustvarjene 
zgolj z eno izmed predlaganih strategij. Zato zagovarjajo uporabo obeh generičnih strategij, ki jih v primerjavi s 
Porterjem tudi poimenujejo nekoliko drugače – strategija stroškovnih koristi in strategija prednosti koristi. 
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menedžmenta, ki mora omenjene pristope tudi razumeti in znati z njimi 

ravnati. Pels et al. (2000) (v Gilbert in Sumner, str. 250) pa na primer potrjujejo 

omenjeno prakso – recimo ji simultana uporaba obeh trženjskih praks – 

ravno za področje trgovine na drobno v Veliki Britaniji.  

 

S tem torej ne želim zmanjševati pomena transakcijskega trženja v luči 

pridobivanja novih kupcev – tudi Brodie et al. (1997, str. 402) menijo, da se 

razvoj trženja, temelječega na odnosih, ne sme uveljavljati na račun 

transakcijskega trženja – se pa strinjam z Reinartzem in Kumarjem (2003, str. 

93), ko pravita, da bo transakcijsko trženje v prihodnosti postalo vprašljivo. 

Še posebej, če bo v okviru trženjske funkcije imelo dominantno vlogo. Kot 

namreč ugotavljajo Reinartz, Thomas in Kumar (2005, str. 75 in 77), ima v 

primeru odločanja o porabi sredstev za pridobivanje oziroma zadržanje 

kupcev neoptimalna razdelitev izdatkov za zadržanje kupcev večji vpliv na 

dolgoročno dobičkonosnost kupcev kot pa neoptimalna razdelitev izdatkov za 

pridobivanje kupcev. Poleg tega pa mora biti poslovanje v storitvenem 

sektorju, kamor seveda uvrščamo tudi trgovino na drobno, po mnenju 

Reichhelda in Sasserja (1992, str. 250) usmerjeno predvsem k trženjskim 

odnosom in ne zgolj k posamičnim transakcijam. Zadržanje kupcev je 

namreč v primerih, ko je kupec dovzeten za odnos z neko organizacijo, 

pomembnejše kot pa pridobivanje novih (Pitta, Franzak, Laric, 2003, str. 621). 

Omenjeno skušam aplicirati predvsem na trgovino na drobno. 

 

Dunne in Lusch (1999, str. 420) ter Berman in Evans (2001, str. 20) namreč 

pravijo, da bodo uspešni trgovci v prihodnje tisti, ki bodo sledili načelom 

trženja, temelječega na odnosih. Današnji trgovci namreč ponujajo podobne 

izdelke, pri tem medsebojno posnemajo konkurenčne cenovne taktike, 

uporabljajo skupne tržne poti in dosegajo podobne standarde postrežbe 

kupca. Zato seveda ne preseneča Jančičeva (1999, str. 132) splošna ugotovitev, 

da je današnja trženjska praksa pogosto zaznana zgolj kot oblika 

sofisticirane prodaje. Priložnost, ki tako ostaja, je trženje, temelječe na 

odnosih (De Wulf, Odekerken-Schröder, Iacobucci, 2001, str. 45–46). Pri tem pa v 

razpravi o omenjenem nekateri (npr. Dunne in Lusch 1999, str. 420; Berman in 

Evans, 2001, str. 20) za to področje uporabljajo tudi posebej razvit termin, tj. 

trgovanje, temelječe na odnosih. Sam termin je sicer že dokaj star, saj ga 

Berry in Gresham (1986, str. 47) omenjata v enem izmed svojih starejših 

člankov. V zvezi s tem podajata tudi definicijo, ki je seveda podobna definiciji 

trženja, temelječega na odnosih. Pravita, da trgovanje, temelječe na odnosih, 

pomeni »privabljanje, vzdrževanje in gradnjo odnosov s klienti« (Berry in 

Gresham, 1986, str. 43).  
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Zaradi podobnosti med definicijama in zaradi enakega vodila ne vidim 

bistvenega pomena v razlikovanju med predstavljenima terminoma, zato se v 

nadaljevanju pričujočega dela ne oddaljujem od že ustaljene uporabe 

termina trženje, temelječe na odnosih.  

 

Dokaz, da se trgovci na drobno vse bolj zavedajo pomena trženja, temelječega 

na odnosih, pa je razvoj in udejanjanje t. i. programov zvestobe kupcev 

(Dowling in Uncles, 1997 v Foster in Cadogan, 2000, str. 185). Podobno na primer za 

trge Velike Britanije ugotavljata Pressey in Mathews (1998) (v Gilbert in Sumner, 

2004, str. 242 ter Egan, 2000, str. 380), Vesel (2002, str. 1) pa s tem, ko pove, da 

»porast ponudbe številnih programov zvestobe kupcev na slovenskem trgu 

priča o dejstvu, da tudi na tem koncu Evrope trgovci mislijo resno«, označuje 

podobno smer razvoja tudi v Sloveniji. Tudi sicer naj bi bilo ravno področje 

trgovine na drobno tisto, ki je na trgih končnih porabnikov najbolj 

zainteresirano za razvoj trženjskih strategij, temelječih na odnosih (Egan, 

2000, str. 380). Pri tem se je seveda treba zavedati tudi tega, da na področju 

trgovine na drobno programi zvestobe kupcev niso edino sredstvo za 

ustvarjanje odnosa s kupci – za ustvarjanje in razvoj odnosov je namreč 

možnih več strategij (Mcllroy in Barnett, 2000, str. 348; De Wulf, Odekerken-Schröder, 

Iacobucci, 2001, str. 33; Uncles, Dowling, Hammond, 2003, str. 294) – so pa, zaradi 

tehnološkega razvoja, verjetno eno izmed pripravnejših orodij, ki zahteva 

predvsem napor v obliki tehnične izvedbe. 

 

Grönroos (2001, str. 32) v zvezi s predstavljenim pove, da organizacija sicer 

lahko izvaja prikrojeno neposredno pošto, članstva v programih zvestobe in 

podobno, a če je kupec pri tem deležen počasnega izvajanja storitve, priča 

nezainteresiranemu osebju, počasnemu odzivanju na elektronsko pošto in 

telefonske klice ali pa slabemu ravnanju ob pritožbah, potem to zagotovo ni 

trženje, temelječe na odnosih. Odnos se namreč lahko razvije samo takrat, 

ko so vsi oziroma vsaj večina pomembnih stikov in interakcij s kupcem 

orientirani v luči trženjskih odnosov; pri tem pa se je treba zavedati tudi 

dejstva, da je kupec tisti, ki odloča o tem, ali se je odnos sploh razvil, in ne 

organizacija (Grönroos, 2001, str. 33). Če namreč manjka filozofsko bistvo 

trženja, temelječega na odnosih44, je na omenjene instrumente moč gledati 

                                                 
44 V tej luči se O'Malleyeva in Tynanova (2000, str. 810) kritično sprašujeta, ali so tržniki do danes kljub 
siceršnjemu razumevanju terminologije o trženjskih odnosih sprejeli tudi samo filozofijo paradigme. Kot namreč 
ugotavlja Palmer (1998, str. 107), je moč trženje, temelječe na odnosih, klasificirati v tri ravni: [1] taktična raven, 
kjer gre za uporabo trženja, temelječega na odnosih, pretežno za potrebe pospeševanja prodaje, kamor na primer 
lahko uvrstimo kratkoročno usmerjene programe zvestobe kupcev; [2] strateška raven predstavlja trženje, 
temelječe na odnosih, kot proces »vezave« kupca preko pravnih, ekonomskih, tehnoloških, geografskih in 
časovnih vezi; [3] filozofska raven pa gre v osrčje samega trženja, saj namesto osredotočenja trženjske strategije 
na življenjski cikel proizvoda poudarja osredotočenost na življenjski cikel odnosa s porabnikom. Pri tem s ciljem 
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zgolj kot na dodatne elemente trženjskega spleta (Grönroos, 1996 v Boedeker, 

1997, str. 255) oziroma na ravnanje s stiki in ne z odnosi s porabniki (Jančič, 

1999, str. 138).  

 

Pomembno je torej dejstvo, da se zaposleni poistovetijo z novim konceptom 

delovanja, saj to od njih terja drugačen način opravljanja dela, prav tako pa 

je pomembno, da pri tem zaupajo trgovinskemu menedžmentu (Sedej, 2005, 

str. 474). Potrebni so torej takšna kultura, organizacijska struktura, zaposleni 

in delovni procesi, ki omogočajo funkcionalnost organizacije na osnovi 

trženja, temelječega na odnosih, za to pa je potrebno časovno razumevanje 

odnosa med organizacijo in kupcem, razumevanje kupčevih potreb, 

razumevanje pojavnih oblik interakcij in razumevanje dobičkonosti (Colgate in 

Stewart, 1998, str. 465). Gre torej za sposobnost empatičnega vživljanja v 

potrebe drugega, upoštevanja njegove enakovrednosti, medsebojnega 

zaupanja in prilagajanja ter seveda izpolnjevanja obljub (Jančič, 1999, str. 133). 

 

V pričujočem razdelku bomo torej podrobno spoznavali področje trženjskih 

odnosov med porabnikom in organizacijo, tj. trgovcem na drobno. Po 

Gummessonu (1999, str. 25) bomo torej pozornost posvečali t. i. klasičnemu 

diadnemu odnosu, ki se uvršča v kontekst med nekoga, ki na eni strani 

nekaj prodaja, ter nekoga, ki na drugi strani nekaj kupuje; tovrstni odnos 

namreč predstavlja izvir trženjskih odnosov (ibid.).  

 

Omenjeno področje bo podrobno razdelano z vidika ciljev, določnih 

konstruktov ter instrumentov, od katerih pa z lastno trženjsko raziskavo 

največ pozornosti namenjam prav določnim konstruktom. S tem želim na 

področju trgovine na drobno prispevati k nadaljnjemu razvoju trženja, 

temelječega na odnosih; omenjena praksa bo namreč na področju trgov 

končnih porabnikov v prihodnosti v porastu (Sheth in Parvatiyar, 2000b, str. 196). 

Pri tem se najprej lotevamo spoznavanja instrumentov, saj se bomo tako 

preko njihovega preučevanja z uporabo terminologije intuitivno seznanili 

tudi s cilji in določnimi konstrukti, katerih podrobno preučevanje sledi. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
dobičkonosnega načina zadovoljevanja potreb z vidika življenjskega cikla posamičnih segmentov porabnikov 
vpleta vse zaposlene v organizaciji.  
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5.1 Ravnanje s trženjskimi odnosi s porabniki v trgovini na drobno 

 
Ko je govora o instrumentih za ravnanje s trženjskimi odnosi s porabniki, ki 

jih poleg področja trgovine na drobno lahko apliciramo tudi na ostala 

področja, je treba omeniti t. i. sistem za ravnanje z odnosi s porabniki45, 

bolj poznan pod kratico CRM46. Fraza ravnanje z odnosi s porabniki je 

namreč v današnjem času zelo priljubljen in razširjen termin (Berry in Linoff, 

2000, str. 14), ki sicer vsebinsko izhaja s področja trženja, temelječega na 

odnosih (Light, 2001 v Bull, 2003, str. 593), semantika termina pa s področja 

informacijske dejavnosti (Xu et al., 2002, 442). Zato je v tej luči pomembno, da 

se v okviru pričujočega dela omeji in definira njegov doseg. 

 

Definicij ravnanja z odnosi s porabniki je namreč mnogo (Bull, 2003, str. 592), 

hkrati pa gre v tem primeru za pojav, ko omenjena zadeva različnim ljudem 

pomeni različne stvari (McKie, 2000 v Bull, 2003, str. 593). Med številnimi 

definicijami povzemimo opredelitev po Davenportu et al., (2001) (v Zeng, Wen in 

Yen, 2003, str. 39): »Sistem za ravnanje z odnosi s porabniki se nanaša na vsa 

orodja, tehnologijo in postopke za poslovodenje, izboljševanje in pospeševanje 

prodaje, podpore in sorodnih interakcij s porabniki, potencialnimi porabniki in 

poslovnimi partnerji v okviru neke organizacije«. S tem pravzaprav skušam 

omejiti razumevanje sistema za ravnanje z odnosi s porabniki na tehnološko 

rešitev (Chen in Popovich, 2003, str. 672), ki v osnovi predstavlja informacijski 

sistem (Bull, 2003, str. 592), ki povezuje službe v stiku s kupcem (npr. 

prodajna služba, trženje, služba za storitve za kupca) in službe, ki niso v 

neposrednem stiku s kupcem (npr. finance, logistika, služba za ravnanje s 

človeškimi viri, služba za organizacijo) preko t. i. »stičnih točk« med 

kupcem in organizacijo (npr. internet, elektronska pošta, prodajna služba, 

neposredno trženje, klicni centri, prodajno okolje) (Fickel, 1999 v Chen in 

Popovich, 2003, str. 672).  

 

Strinjam se sicer z razmišljanjem Chenove in Popovicheve (2003, str. 672), ki 

pravita, da je uspešnost izvajanja sistema za ravnanje z odnosi s porabniki v 

neki organizaciji odvisna od uspešne integracije poslovnih procesov, 

tehnologije in ljudi, kar morda zahteva širše pojmovanje definicije, kot pa je 

zgolj omejevanje na tehnologijo, kar sicer priporočata tudi avtorici sami. 

Vendar vseeno vztrajam pri stališču, da gre v osnovi vendarle za »udejanjanje 

načel trženja, temelječega na odnosih, pri čemer sta v uporabi strategija in 

tehnologija aplikacije sistema za ravnanje z odnosi s porabniki« (ibid.), katerih 
                                                 
45 Kot smo že poudarili, niso vsi porabniki zainteresirani za diadni odnos. V skladu s tem nekateri avtorji 
(Woodcock et al., 2000 v Pickton in Broderick, 2005, str. 268) predlagajo uporabo termina ravnanje s porabniki, pri čemer 
ravno zaradi predstavljenega vzroka izpuščajo besedo odnos.  
46 ang. Customer Relationship Management 
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končni cilj so seveda izboljšani odnosi s porabnikom (Feinberg et al., 2002, str. 

471). Pri tem sta bili že večkrat poudarjeni kompleksnost in potrebni miselni 

zasuk za to, da neka organizacija spremeni način poslovanja v smer 

ustvarjanja trženjskih odnosov. Zato verjetno ni potrebno, da bi pomensko in 

vsebinsko razširjali področje sistema za ravnanje z odnosi s porabniki bolj, 

kot pa je to dejansko potrebno za področje preučevanja, obravnavano v 

pričujočem delu. Tako torej sistem za ravnanje z odnosi s porabniki 

pojmujem kot sistem, ki s pomočjo informacijske tehnologije služi 

udejanjanju načel trženja, temelječega na odnosih.  

 

Kot takšen pa nas sistem v luči našega preučevanja ne zanima, saj menim, 

da gre v tem primeru predvsem za sistemska vprašanja, povezana z 

informacijsko tehnologijo, kar pa občutno presega okvir pričujoče doktorske 

disertacije. Zato se v nadaljevanju za potrebe konsistentnega preučevanja 

instrumentov za ravnanje s trženjskimi odnosi s porabniki v trgovini na 

drobno usmerjam na vsebinsko področje samega pojava, sistemsko-

informacijska vprašanja pa puščam ob strani. Je pa seveda res, da brez 

uspešne informacijske izvedbe sistema za ravnanje z odnosi s porabniki ni 

moč doseči želenih vsebinskih in poslovnih ciljev. Nenazadnje ravno 

napredek v informacijski tehnologiji omogoča, da so danes aplikacije za 

ravnanje z odnosi s porabniki lažje dosegljive, bolj mogoče in zmogljivejše 

(Berry, 2000, str. 167)47.  

 

V luči preučevanja instrumentov za ravnanje z diadnimi trženjskimi odnosi 

se tako usmerjam na področje komunikacije, ki pa je z vidika 

osredotočenosti dela ustrezno omejeno. Grönroos (2004, str. 102), Singh (2003, 

str. 41) ter Parvatiyar in Sheth (2000, str. 22) namreč menijo, da je 

komunikacija eden od ključnih procesov trženja, temelječega na odnosih. 

Grönroos (2004, str. 102) pomen in vlogo komunikacije sicer pojmuje zelo 

široko, kar je v skladu s t. i. konceptom integriranih tržnih komunikacij, 

ki v svoji definiciji sporoča, da gre za »proces menedžiranja integracij vseh 

aktivnosti tržnega komuniciranja med vsemi relevantnimi točkami javnosti z 

namenom doseganja večje skladnosti blagovne znamke« (Pickton in Broderick, 

2005, str. 26). Pomen komunikacije v odnosih sicer izpostavljata tudi Duck in 

Pittman (1994, str. 679), ko s sociološkega vidika preučujeta področje 

družbenih in medosebnih odnosov. Pravita, da je prav komunikacija med 

dvema stranema tista, ki ustvarja zavedanje o samem odnosu in ga tako na 

nek način tudi ustvarja. Podobno razmišljata tudi Duncan in Moriartyjeva 

(1998, str. 3), ko pravita, da ni odnosa brez komunikacije. 

                                                 
47 CRM predstavlja ključno prioriteto na področju trgovine na drobno (Cap Gemini Ernst & Young, 2002, str. 12). 
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Glede na omenjeno definicijo gre torej za to, da je treba vključevati in 

združevati raznovrstne medije in komunikacijski trud s ciljem ustvarjanja 

konsistentnega sporočila. Grönroos (2004, str. 99–113) pri tem ne zanemarja 

pomena tradicionalnih medijev, ki jih je moč povezati s transakcijskim 

trženjem, s čimer se seveda strinjam. Predstavljena sta bila namreč že 

pomen in vloga transakcijskega trženja v luči gradnje diadnih odnosov. 

Poudarja pa pomen dvosmerne komunikacije, ki naj bi bila tudi sicer 

končni cilj komuniciranja (Grönroos, 2004, str. 105); v luči tradicionalnih 

medijev je možnost udejanjanja dvosmerne komunikacije zaradi nenehnega 

razvoja tehnologije tudi sicer vedno bolj mogoča (Pickton in Broderick, 2005, str. 

9). Pri tem je potrebno ločevanje med asimetrično in simetrično dvosmerno 

komunikacijo.  

 

Asimetrična dvosmerna komunikacija je komunikacija, ki med pošiljateljem 

in sprejemnikom nastane z manjšim ali pa večjim zamikom pri pošiljanju 

povratne informacije (primer trženjskih raziskav), v primeru simetrične 

komunikacije pa tovrstnega zamika ni. Gre torej za neposredni dialog med 

pošiljateljem in dotično javnostjo (ibid.), kar naj bi bil cilj diadnega odnosa 

(Grönroos, 2001, str. 278).  

 

Vloga in pomen integriranih tržnih komunikacij v duhu trženja, temelječega 

na odnosih, je torej jasna. Pickton in Broderickova (2005, str. 9) jo pojmujeta 

tako, da je trženje, temelječe na odnosih, strateška naloga tistih, ki se 

ukvarjajo z integriranim tržnim komuniciranjem, medtem ko Schultz et al. 

(1992) (v Grönroos, 2004, str. 102) v zvezi s tem povedo naslednje: »Če smo 

zavezani k dvosmerni komunikaciji, se trudimo dobiti povratno informacijo s 

strani tistih, h katerim je program integriranih tržnih komunikacij usmerjen ... 

Tako sprejemamo komunikacijske potrebe porabnikov ali potencialnih 

porabnikov ter tako začenjamo ponovni krog. To je trženje, temelječe na 

odnosih, v svoji najboljši različici.« »Če torej želimo, da je trženje, temelječe na 

odnosih, uspešno, potem je potrebna integracija vseh trženjskih sporočil za 

podporo, ustvarjanje, vzdrževanje in razvoj odnosa s porabnikom (in ostalimi 

deležniki)« (Grönroos, 2004, str. 102). 

 

Z vidika preučevanja se tako zdi uporabna klasifikacija trženjskih sporočil, 

kot jo predlagata Duncan in Moriarty (1997) (v Grönroos, 2004, str. 105). Delita 

jih na [1] načrtovana trženjska sporočila, sporočila, povezana z [2] izdelki in 

[3] storitvami ter [4] nenačrtovana sporočila. Sporočila, povezana z izdelki in 

storitvami, so dejansko »trenutki resnice«, s katerimi se porabnik sooči preko 

odziva na načrtovana in nenačrtovana sporočila. Gre torej za proces 

interakcije med porabnikom in organizacijo, ki na eni strani izhaja iz 
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samega izdelka (njegovih značilnosti, dizajna, funkcionalnosti, uporabnosti 

ipd.), na drugi pa iz storitvenega procesa, ki mu je bil kupec priča – torej 

videz, vedenje in drža zaposlenih, ki so bili v stiku s kupcem, funkcionalnost 

samega sistema, okolje, v katerem se interakcija odvija ipd. (Grönroos, 2001, 

str. 266). Interakcija tako poteka [1] med ljudmi, [2] med ljudmi in tehnologijo 

ter [3] med samo organizacijo in porabnikom (Grönroos, 2004, str. 104); kot je že 

bilo omenjeno, pa v kontekstu interakcije med ljudmi le-ta ne poteka samo 

med prodajnim osebjem in porabnikom, marveč tudi med porabniki samimi 

(Gummesson, 1999, str. 51).  

 

Če zanemarimo druge kupce, v tem procesu interakcije sodelujejo tako 

»tržniki s polnim delovnim časom« kot tudi »občasni izvajalci trženja«. Kako 

pomembno je pravilno razumevanje in ravnanje s tovrstnimi interakcijami, 

pa je že bilo predstavljeno v razdelku o notranjem trženju. Zato se v 

nadaljevanju posvečam preučevanju načrtovanih in nenačrtovanih 

komunikacij.  

 

V luči preučevanja načrtovanih komunikacij se izogibam tradicionalnim 

medijem, saj to bolj kot ne sodi pod okrilje transakcijskega trženja, kar pa ni 

predmet preučevanja pričujočega dela. S tem sicer – kot je bilo že večkrat 

poudarjeno – ne želim zanemariti pomena transakcijskega trženja – 

nenazadnje je pomen omenjenega predstavljen tudi v kontekstu razumevanja 

integriranih tržnih komunikacij, ki so močno povezane s trženjem, 

temelječim na odnosih –, se pa za dosego večje transparentnosti in 

osredotočenosti na samo jedro preučevanja izogibam nepotrebno širokemu 

zajetju snovi. V nadaljevanju se zato razprava razširja na podrobnejšo 

seznanitev s konceptom neposrednega trženja, ki predstavlja t. i. 

komunikacijo ena-na-ena; prav slednja pa je močno povezana s konceptom 

trženja, temelječega na odnosih (Pickton in Broderick, 2005, str. 9). V povezavi s 

konceptom neposrednega trženja in trženja, temelječega na odnosih, pa z 

vidika osredotočenosti pričujoče disertacije na področje trgovine na drobno v 

tem duhu obravnavam tudi pomen programa zvestobe kupcev. 

 

Zatem sledi tudi podrobno preučevanje nenačrtovane komunikacije. Če je 

namreč proces načrtovane tržne komunikacije v procesu interakcije podprt s 

kreiranimi sporočili, povezanimi z izdelki in storitvami – torej v »trenutku 

resnice« –, potem je pričakovati pojav naklonjene nenačrtovane komunikacije 

v obliki pozitivnih ustnih priporočil (Grönroos, 2001, str. 281).  
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5.1.1 Neposredno trženje 

 
Neposredno trženje lahko v okviru trženjskega spleta pojmujemo kot del 

tržnega komuniciranja (Kotler, 1998, str. 98), ki predstavlja dvosmerni način 

komunikacije, s pomočjo katere tržnik ustvarja neposredno interakcijo s 

kupci s ciljem izmenjave informacij in ustvarjanja prodaje. Omenjena 

trženjska praksa velja za izjemno močan instrument gradnje in vzdrževanja 

odnosov s kupci (npr. Nickels in Wood, 1997, str. 509; Kotler, 1998, str. 770; Bird, 2002, 

str. 16). Podobno razmišljata tudi Robertsova in Berger (1999, str. 8), ko v zvezi 

z neposrednim trženjem navajata naslednje generične cilje: [1] prodajo 

izdelkov ali storitev, [2] nabiranje in [3] kvalificiranje potencialnih strank ter 

[4] vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov s kupci. Zaradi možnosti osebne 

naslovljenosti neposredno trženje povečuje vtis tesnega odnosa (Gummesson, 

1999, str. 28), njegove uporabe pa se poslužujejo tudi trgovci na drobno (Kotler, 

1998, str. 655). Sicer lahko govorimo o trženjski praksi, za katero v splošnem 

velja, da je v porastu (npr. Kotler, 1998, str. 654; Evans, Patterson in O'Malley, 2001, 

str. 17; Schoenbachler et al., 1997, str. 6; Bird, 2002, str. 7), kot orodje komunikacije 

pa postaja vedno bolj pomembno tudi na področju trgovine na drobno 

(Palmer, 1998, str. 284). Neposredno trženje pa lahko razumemo tudi kot 

alternativno tržno pot sistemu s fizičnimi prodajnimi lokacijami (Feinberg in 

Eastlick, 1997, str. 256). Sam porast izhaja iz naslednjih dejavnikov (Roberts in 

Berger, 1999, str. 8; Bird, 2002, str. 24): 

 

• Fragmentacija trgov in medijev, ki je posledica številnih segmentov 

porabnikov. 

• Naraščajoči stroški dosega kupcev preko tradicionalnih poti, kot so 

množični mediji in fizična prodaja. 

• Naraščajoča dostopnost in zmanjševanje stroškov informacijske 

tehnologije, kar povzroča velike premike v trženjski praksi. 

• Možnost personifikacije. 

 

Berman in Evans (2001, str. 180) ponujata za področje trgovine na drobno 

naslednjo definicijo neposrednega trženja, iz česar že lahko sklepamo o 

vsebinskem področju omenjenega koncepta: »... je interakcijski sistem v 

trgovini na drobno, ki uporablja enega ali več oglaševalskih medijev s ciljem 

povzročitve merljivega odziva in/ali transakcije kjerkoli, kar mora biti 

zabeleženo v bazi podatkov.« Tisto, kar je torej pri predstavljeni definiciji 

ključno, je poudarek na merljivem odnosu – ravno to je namreč ključni 

element razlikovanja v primerjavi s tradicionalnim oglaševanjem (Evans, 

O'Malley, Patterson, 1995, str. 16). 
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Sam koncept tako [1] olajšuje ciljano komunikacijo s kupcem, [2] omogoča 

personifikacijo, [3] spodbuja potencialnega kupca k takojšnji reakciji, [4] 

omogoča, da so trženjske strategije manj vidne za konkurente, in je [5] 

merljiv, kar zagotavlja stopnjo odgovornosti za trženjske izdatke, kar sicer v 

primeru tradicionalnega trženja ni mogoče (Roberts in Berger, 1999, str. 4). Bird 

(2002, str. 25) vidi prednost neposrednega trženja tudi v [6] nadzoru – tako v 

smislu vsebine kot v smislu časovnega termina izvajanja akcije. S tem pa je 

povezana tudi možnost [7] predhodnega testiranja (Pickton in Broderick, 2005, str. 

632).  

 

Poleg omenjenih prednosti lahko omenimo tudi prednost v smislu [8] višje 

kakovosti storitve, ki jo Bird (2002, str. 25) sicer aplicira zgolj na neposredno 

pošto, kar pa je vseeno smiselno posplošiti na celoten koncept neposrednega 

trženja. Višjo kakovost storitve tako razume v tem, da v primeru 

kompleksnih informacij neposredna pošta omogoča strukturirano in lažje 

berljivo formo, zaradi v splošnem vedno večje kompleksnosti izdelkov in 

storitev včasih sporoča več, kot pa prodajno osebje, preko omenjene metode 

pa lahko v primeru izdelkov ali storitev, ki sprožajo nelagodje in 

sramežljivost, kupcu tudi lažje ustrežemo. Neposredno trženje je uporabljeno 

tudi za [9] navzkrižno prodajo in prodajo izdelkov ali storitev višjega ranga ter 

za [10] ustvarjanje pogostosti nakupov. S spodbujanjem kupca k odzivu in 

vpletenostjo v dialog pa skuša preko redne komunikacije [11] prispevati tudi 

k ustvarjanju zvestobe kupcev (Merisavo in Raulas, 2004, str. 499). 

 

Ker v splošnem sicer v poslovanju prevladuje kratkoročni način razmišljanja, 

mnogi koncept neposrednega trženja pojmujejo zgolj v smislu takojšnje 

prodaje, tj. v luči 9. in 10. značilnosti iz prejšnjega odstavka. Gre torej za 

enačenje s konceptom pospeševanja prodaje, ki praktično lahko uporablja 

enaka sredstva kot neposredno trženje; pomembna razlika je v tem, da je 

slednje dolgoročno orientirano, kar pomeni, da uporablja vodila življenjske 

vrednosti kupca48 (Bird, 2002, str. 17 in 20). Dinamika enačenja neposrednega 

trženja s konceptom pospeševanja prodaje prvega pomika ob bok 

transakcijskemu trženju. Te vrste komunikacija je v najboljšem primeru 

informacija, v najslabšem pa šum (Gummesson, 1999, str. 27). V tem primeru 

gre za poizkus potiskanja izdelkov h kupcu, pri čemer je spregledana 

                                                 
48 Življenjska vrednost kupca je termin, ki označuje pričakovani prispevek kupca k dobičku trgovca na drobno v 
celotnem obdobju njegovega diadnega odnosa s trgovcem (Levy in Weitz, 2004, str. 345); gre za diskontirano vrednost 
čistih dobičkov v prihodnosti (Berger in Nasr, 1998 v Piersma in Jonker, 2004, str. 176). S tovrstnim pristopom je glede na 
vrednost moč določiti privlačnost različnih ciljnih segmentov. V tej luči gre torej za »naravno« povezanost med 
neposrednim trženjem in trženjem, temelječim na odnosih (Tapp, 1998, O’Malley et al., 1999 v Pickton in Broderick, 2005, 

str. 622). Koncept življenjske vrednosti kupca je v primeru neposrednega trženja ključnega pomena, saj ponuja 
odgovor na vprašanje o tem, pri katerih kupcih je vredno vlagati v odnos in pri katerih ne (Roberts in Berger, 1999, str. 

192).  
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dvosmerna komunikacija, ki je sicer ključnega pomena v konceptu trženja, 

temelječega na odnosih (Sisodia in Wolfe, 2000, str. 544).  

 

Strinjam se tako z Jančičem in Žabkarjevo (2002, str. 662), da lahko v takšnem 

primeru neposredno trženje daje vtis vsiljive prodaje. Zato je pomembno, da 

se način uporabe neposrednega trženja v smislu hladnega iskanja 

potencialnih kupcev spremeni v smeri odziva na kupčeve zahteve, kar bo 

bolje za vse vpletene strani (Evans, O'Malley in Patterson, 1995, str. 20). Omenjeno 

bi pravzaprav moralo postati cilj sodobne prakse neposrednega trženja. 

Slednje namreč deluje tako, da ob prvem nakupu zajame podatke kupca, na 

osnovi česar je v nadaljevanju možna gradnja diadnega odnosa v smislu 

diferenciranega trženja s ciljem ustvarjanja ponovnih nakupov (Pickton in 

Broderick, 2005, str. 622). To pomeni, da kupec dobiva manj nezaželenih 

informacij o produktih in storitvah, za katere ne kaže posebnega zanimanja, 

in obratno – več informacij prejme o produktih in storitvah, za katere kaže 

zanimanje. Kupce je tako mogoče segmentirati bolj učinkovito in se tako 

prilagajati njihovim zahtevam in potrebam (Schoenbachler et al., 1997, str. 8). 

»Dobički se spremenijo, ko spremeniš staro nesegmentirano promocijo v novo, 

prirejeno posameznim segmentom, ki je bolj smiselna in zadovoljujoča za 

vsakega posameznega kupca« (Shaver, 1996, str. 175).  

 

Koncept neposrednega trženja – kot smo spoznali – igra vlogo instrumenta 

pri gradnji odnosov in je v primeru množičnih trgov, kot smo jim priča tudi v 

trgovini na drobno, brez dvoma močno odvisen od informacijske tehnologije. 

Coviello, Brodie in Munro (1997, str. 512) ugotavljajo, da je komunikacija s 

kupcem, ki jo skušamo ustvariti na tak način – torej s pomočjo informacijske 

tehnologije –, v splošnem asimetrična, kar pomeni, da gre za navidezno 

interakcijo (Jančič in Žabkar, 2002, str. 666), ki tvori navidezni osebni odnos 

(Gummesson, 1999, str. 27) – kar pa je vseeno učinkovito (ibid.). Grönroos (2001, 

str. 50) pri tem opozarja, da je v takšnih trenutkih obvladovanje te t. i. 

»virtualne interakcije« ključnega pomena, saj so posledice njenega 

neobvladovanja hujše kot pa v primeru neobvladovanja osebne interakcije.  

 

V zvezi s t. i. navidezno interakcijo sta sicer Sisodia in Wolfe (2000, str. 555) 

nasprotnega mnenja, saj pravita, da je za potrebe dolgoročnih, pristnih in 

produktivnih odnosov potreben premik od avtomatiziranih in informacijsko 

obarvanih gradenj odnosov – tj. od tehnične kompetentnosti k humanistični 

kompetentnosti. Resnica je verjetno nekje vmes, saj je porabnik v odnosu z 

organizacijo ponavadi izpostavljen različnim oblikam komunikacije, kot je na 

primer osebna komunikacija ter komunikacija preko telefona, informacijskih 

kioskov in interneta, kar pomeni, da se lahko odnos s porabnikom ustvarja 
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na vsaki od omenjenih točk, oziroma bolj verjetno, s kombinacijo vseh (Lang 

in Colgate, 2003, str. 30).  

 

V zvezi s komunikacijo pa se seveda intuitivno zastavlja tudi vprašanje o 

tem, kako pogosta naj bo. Bird (2002, str. 29) podaja dokaj preprost odgovor in 

pravi, da je to odvisno od tega, kakšen odnos ima neka organizacija s 

kupcem. V podobni smeri razmišlja tudi Leuthesser (1997, str. 252), ko pravi, 

da naj bo komunikacija s kupcem pogostejša v začetni fazi ustvarjanja 

odnosa, ko se torej oblikuje zaznava samega odnosa. Sicer pa jasnejši 

odgovor ponujajo sofisticirane statistične metode49, s katerimi na osnovi 

preteklih nakupnih vzorcev ocenjujemo prihodnji prispevek posamičnega 

kupca (Levy in Weitz, 2004, str. 346).  

 

V splošnem sicer prevladuje prepričanje, da kupci cenijo, če ponudnik 

pokaže, da jih obravnava kot zveste odjemalce, in z njimi neposredno 

komunicira (Postma, 2001, str. 29); komunikacija je namreč v mnogih primerih 

dodana vrednost (Bird, 2002, str. 40). Tako na primer Howard-Brownova (1998, 

str. 256) ugotavlja, da si kupci želijo komunikacije v obliki neposredne pošte s 

strani tistih organizacij, s katerimi poslujejo, in da ima tovrstna 

komunikacija tudi vpliv na nakupno odločitev. Do podobnih ugotovitev v 

zvezi z neposredno pošto prihajajo tudi De Wulf, Odekerken-Shröderjeva in 

Iacobuccijeva (2001, str. 43 in 46), ki v različnih državah (Združene države 

Amerike, Nizozemska in Belgija) ugotavljajo vpliv neposredne pošte na 

zaznan vložek v odnos s strani trgovca50. V evropskih državah je tako s 

strani kupcev zaznava pozitivna in statistično značilna, v Združenih državah 

Amerike pa tovrstna zaznava ni statistično značilna. Omenjeno pojasnjujejo 

z vzrokom zasičenosti, saj naj bi ameriški porabnik prejemal neprimerno 

večjo količino neposredne pošte kot pa nizozemski in belgijski.  

 

V zvezi z zaznavanjem neposredne komunikacije pa je ugotovitev Pageove in 

Ludingove (2003, str. 158) ravno nasprotna. Za področje bančnega poslovanja s 

prebivalstvom ugotavljata, da imajo porabniki negativna stališča do 

tovrstnega načina komuniciranja. Tako dojemajo telefonsko trženje, 

                                                 
49 Verhoef et al. (2002, str. 475 in 478–479) na nizozemskem trgu ugotavljajo razširjenost naslednjih metod: 
kontingenca, metoda nedavnosti, pogostosti in vrednosti nakupa, linearna regresija, metoda razvrščanja v 
skupine, faktorska analiza, diskriminantna analiza, logit-probit analiza, metoda nevroloških mrež ter metoda 
genetičnih algoritmov. Pri tem ugotavljajo tudi to, da sicer v splošnem prednjačijo »preproste hevristične 
metode«, kot je na primer komunikacija zgolj s tistimi kupci, ki so kupili določen proizvod ali pa na primer 
ustrezajo nekemu vnaprej določenemu kriteriju. Razlog za takšno stanje je po njihovem mnenju v tem, da se 
neposredno trženje razvija šele v zadnjem času, s čimer je povezano tudi pomanjkanje tovrstnega znanja v okviru 
učnih načrtov poslovnih šol. 
50 Kupec naj bi se tako čutil dolžnega in stremel k temu, da se oddolži za trženjsko »prijaznost« (Kang in Ridgway, 

1996 v De Wulf, Odekerken-Schröder in Iacobucci, 2001, str. 34). 
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neposredno pošto in elektronsko pošto kot nadležno in kot vdor v zasebnost; 

od omenjenih je najbolj negativno prav stališče do telefonskega trženja. Res 

je torej, da imajo kupci lahko tudi drugačne zaznave v zvezi z neposrednim 

trženjem – kar tržniki pojmujejo kot intimno (Treacy in Wieserma, 1993 v 

O'Malley in Tynan, 2000, str. 808), porabniki dojemajo kot vsiljivo (O'Malley in 

Tynan, 2000, str. 808). Menim, da je to tudi posledica dejstva, da se številne 

organizacije bolj ukvarjajo s povečevanjem podatkovnih baz o svojih kupcih, 

kot pa z gradnjo odnosov, kar pomeni, da so spregledale potrebo po 

kupčevem privoljenju v tovrstni način komunikacije (ibid.).  

 

Neposredno trženje sicer vsebuje številne metode, ki omogočajo neposredno 

komunikacijo s porabnikom (Nickels in Wood, 1997, str. 555)51, pri čemer pa gre v 

prihodnje zaradi tehnološkega razvoja pričakovati tudi razvoj novih metod 

(Feinberg in Eastlick, 1997, str. 257). Z vidika osredotočenosti razprave na 

področje panoge trgovine na drobno velja izpostaviti tudi to, da številni 

trgovci uporabljajo metodo neposrednega trženja kot dopolnilo 

konvencionalnim tržnim potem (Rosenbloom, 2004, str. 477), saj predstavlja 

alternativno nakupovalno možnost (Feinberg in Eastlick, 1997, str. 256). Takšna 

aplikacija metode je v skladu z mnenjem Reardona in McCorkleja (2002, str. 

184), ko ugotavljata, da je porabnik nagnjen k izmenični uporabi različnih 

tržnih poti. Tako je po njunem mnenju uspeh v rokah tistih trgovcev, ki bodo 

porabnikom ponudili več oblik komuniciranja in distribucije52. Ponudba 

različnih oblik tržnih poti pa je za trgovca pomembna tudi zaradi ustvarjanja 

večjega zadovoljstva kupcev, ki se kaže kot posledica uspešnejšega 

zadovoljevanja vse kompleksnejših potreb kupcev (Wallace, Giese in Johnson, 

2004, str. 258).  

 

Trgovci na drobno imajo pri tem v primerjavi z ostalimi izvajalci 

neposrednega trženja, kot so proizvajalci, druga storitvena podjetja ter 

nepridobitne organizacije (Kotler, 1998, str. 655), v primeru uspešno 

udejanjenega in upravljanega programa zvestobe kupcev določeno 

prednost, predstavljeno v nadaljevanju. 

 

 

 

                                                 
51 Glede na številčnost metod neposrednega trženja sicer na tem področju prihaja do prave terminološke zmede 
(Roberts in Berger, 1999, str. 2; Bird, 2002, str. 16; Page in Luding, 2003, str. 147). Več o tem npr. v Vesel (2007, str. A75–A80). 
52 Tovrstni primer je lahko spletna stran trgovca. Porabnik danes enostavno pričakuje spletni dostop do ponudbe 
trgovca. Če tega ne najde v ponudbi klasičnih trgovcev, bo to poiskal pri specializiranih spletnih trgovcih. Ob 
tem pri slednjih seveda obstaja tudi potencial ustvarjanja potrošnje (Feinberg et al., 2002, str. 479). 
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5.1.2 Pomen programa zvestobe kupcev z vidika koncepta neposrednega trženja 

 

Program zvestobe kupcev je po Rayerju (1996) (v Wright in Sparks, 1999, str. 430) 

»mehanizem za identificiranje in nagrajevanje zvestih kupcev«. Osnovni 

programi delujejo po principu nagrajevanja s točkami glede na vsakokratno 

vrednost nakupa blaga ali storitev, ki se sprotno pripisujejo. Ponavadi je 

program zvestobe kupcev podprt s kartico zvestobe, ki jo kupec predloži na 

plačilnem mestu, s čimer omogoči pripis vrednosti nakupa in/ali na novo 

pridobljenih točk (Wright in Sparks, 1999, str. 430)53. Kupec je nato na osnovi 

višine vrednosti nakupov upravičen do finančnih in nefinančnih nagrad, kot 

so popusti, bonusi ali dodatne storitve54 (Stauss, Schmidt in Schoeler, 2005, str. 

230). Gre torej za trženjski program, ki je zasnovan tako, da preko različnih 

spodbud gradi zvestobo kupcev (Yi in Jeon, 2003, str. 230).  

 

Program zvestobe kupcev je diskriminatoren, kar pomeni, da nagrajuje zgolj 

pogoste in zveste kupce; omenjeno ga ločuje od ostalih trženjskih pristopov, 

ki nagrajujejo vsakega kupca, ki se je pripravljen odzvati na ponudbo (Vesel in 

Žabkar, 2003, str. 44). Cilj programa zvestobe kupcev je v vzpostavitvi 

trajajočega odnosa med kupcem in trgovcem (Uncles, 1994 v Wright in Sparks, 

1999, str. 430). Sicer se kljub razširjenosti programov zvestobe kupcev (npr. 

Rowley, 2000, str. 391; Wood, 2003, str. 639; Smith et al., 2004, str. 201) pojavljajo tudi 

skeptiki, ki niso povsem prepričani, da je njihov obstoj smiseln (Rowley, 2005, 

str. 196).  

 

Tako jih na primer Passingham (1996) (v Szmigin in Bourne, 1998, str. 549) 

poimenuje le kot »bolj sofisticirano obliko zniževanja cen«, McGoldrick in 

Andre (1997) (v Pressey in Mathews, 2000, str. 280) pa le »kot nekaj več, kot drage, 

kratkoročne taktike«. Najdlje gre pri tem verjetno Egan (2000, str. 381), ko 

programom zvestobe kupcev britanskih trgovcev pripisuje povzročanje 

visokih trgovskih marž, ki so potrebne za to, da lahko vzdržujejo drag način 

funkcioniranja omenjenega sistema55. Prav tako avtorji nimajo enotnega 

                                                 
53 Nekatere kartice pri tem za shranjevanje informacij uporabljajo naprednejšo tehnologijo mikročipov, nekatere 
so po funkcionalnosti podobne kreditnim karticam, ki delujejo s pomočjo magnetnega zapisa, najmanj 
tehnološko napredne pa so tiste, ki predstavljajo zgolj identifikacijski dokument, ki potrjuje članstvo imetnika v 
programu zvestobe kupcev (Hart et al., 1999, str. 547). V prihodnosti je zavoljo tehnološkega razvoja tudi na tem 
področju pričakovati nove in kreativne pristope (Capizzi in Ferguson, 2005, str. 73). 
54 V tej luči so zanimive ugotovitve Smitha et al. (2004, str. 199), ki ugotavljajo, da se prodajalci do imetnikov 
kartic ne vedejo prav nič drugače kot do neimetnikov. Omenjeno je po eni strani sicer v neskladju s samim 
konceptom trženja, temelječega na odnosih, po drugi strani pa je to morda konkurenčna priložnost za tiste 
trgovce, ki bi znali omenjeno v očeh kupca v obliki dodane vrednosti storitev tudi uspešno udejanjiti.  
55 Gre torej za očitek o neracionalnosti, ki pa je po mnenju Banasiewicza (2005, str. 332) posledica dveh med seboj 
povezanih dejavnikov – pomanjkanja dobro definiranih in robustnih ogrodij v smislu načrtovanja programov 
zvestobe kupcev ter neprimerne podatkovno-analitične podpore. Navkljub težavam, ki spremljajo programe 
zvestobe kupcev, pa je pričakovati, da bodo tudi v prihodnje orodje tržnikov. Eden od razlogov je efekt »tudi 
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mnenja o tem, komu pravzaprav bolj koristijo omenjeni programi zvestobe 

kupcev. Tako Szmiginova in Bourne (1998, str. 549 in 551) menita, da je korist 

večja za trgovce (prihranki pri provizijah financiranja v primeru, da ima 

kartica tudi funkcijo plačilne, gradnja podatkovnih baz in navzkrižna 

prodaja preko neposrednega trženja), medtem ko je Kahn (1998) (v Egan, 2000, 

str. 381) ravno nasprotnega mnenja; da je torej korist večja za kupca, saj je 

pravzaprav iskalec dobrih priložnosti, ki ga motivirajo ugodnosti in nagrade 

(ang. »get something for nothing«) (Wright in Sparks, 1999, str. 431). V luči 

predstavljenih nasprotij je tako zanimiva raziskava Noordhoffove, Pauwelsa 

in Odekerken-Schröderjeve (2004, str. 361), ko ugotavljajo, da se učinek 

programa zvestobe kupcev na samo zvestobo kupcev zmanjšuje v času in s 

številom konkurence. Na primerjanih trgih, tj. na Nizozemskem in v 

Singapurju, je bil tako učinek manjši na prvem trgu, saj je tam ponudba 

programov zvestobe kupcev v primerjavi s singapurskim trgom mnogo bolj 

razširjena in časovno dlje trajajoča.   

 

Ne glede na delno neusklajenost v zvezi z nekaterimi vprašanji, povezanimi s 

programi zvestobe kupcev, pa se je treba zavedati njihovega obstoja, saj je na 

področju trgovine na drobno po mnenju Vesela in Žabkarjeve (2003, str. 41) 

koncept poznavanja kupca in njegovih nakupnih navad udejanjen prav s 

pomočjo programov zvestobe kupcev, kar je pomembno pri razvoju, 

vzdrževanju in – kadar je potrebno – tudi prekinitvi odnosov s kupci. 

Podobno menijo tudi Uncles, Dowling in Hammond (2003, str. 307), ki pravijo, 

da program zvestobe kupcev omogoča boljši vpogled v vedenje porabnikov, 

Noordhoffova, Pauwels in Odekerken-Shröderjeva (2004, str. 355) pa program 

zvestobe kupcev poimenujejo kot primarni vmesnik med podatkovno bazo 

in kupci. Podobno menita tudi Graeff in Harmonova (2002, str. 303 in 309), ko 

primerjata trženjske raziskave s konceptom programov zvestobe kupcev; 

pravita, da je v primeru prvih možna zgolj meritev nakupnih namer in 

stališč, medtem ko je v primeru slednjega mogoča meritev dejanskega 

nakupnega vedenja56. Kupci se pri tem omenjenega mnogokrat sploh ne 

zavedajo, saj so osredotočeni predvsem na koristi, ki izhajajo iz programov 

zvestobe kupcev. Z omenjenim se strinjajo tudi Noordhoffova, Pauwels in 

Odekerken-Shröderjeva (2004, str. 355), ki pravijo, da je z vidika kupca 

program zvestobe kupcev predvsem orodje, ki ustvarja dodatne nagrade in 

ugodnosti. Zavedanje o zbiranju informacij je sicer močnejše pri mlajši 
                                                                                                                                                         
jaz«, ki organizacije po eni strani sili k udejanjanju omenjenega, po drugi pa otežuje njihovo ukinitev (Uncles, 

Dowling in Hammmond, 2003, str. 311; Palmer, 1998, str. 116). Gre torej za pojav zapornikove dileme, ki predstavlja 
izhodiščno razmišljanje teorije iger. Teorija iger »menedžerjem omogoča, da sistematično predstavijo in 

analizirajo izide poslovnih odločitev ter določijo najboljše strategije za doseganje zastavljenih ciljev« (Prašnikar in 

Debeljak, 1998, str. 414). 
56 Pogosto namreč prihaja do pojava, ko kupci ne storijo tistega, kar pravijo, da bodo (D`Aveni, 2007, str. 113), zato 
je bolj kot to, kar pravijo, da bodo storili, pomembno to, kar dejansko storijo (Clayton-Smith, 1996, str. 37).  
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generaciji, ki pa ugodnosti, ki izhajajo iz programov zvestobe kupcev, 

pojmujejo predvsem v smislu plačevanja za pridobitev informacij (Graeff in 

Harmon, 2002, str. 314). Omenjeno je sicer dobro, saj je po mnenju Pitte, 

Franzaka in Larica (2003, str. 618) porabniku treba v zameno za pridobljene 

informacije tudi nekaj ponuditi. 

  

Ker torej sam koncept programov zvestobe kupcev prispeva k diadnim 

odnosom – definira namreč sredstva za ustvarjanje odnosov (Kumar in Shah, 

2004, str. 328) –, poleg tega pa omogoča tudi spremljanje nakupnega vedenja 

oziroma merljivega odziva kupca, je tako povezan tudi s konceptom 

neposrednega trženja; hkrati povečuje tudi njegovo učinkovitost (Uncles, 

Dowling in Hammond, 2003, str. 307). Podobno menita tudi Pickton in 

Broderickova (2005, str. 625), ko pravita, da ob primerni uporabi program 

zvestobe kupcev postane integralni sistem neposrednega trženja – deluje 

kot sredstvo pridobivanja podatkov o nakupnih transakcijah. Omenjene 

podatke je mogoče uporabljati za potrebe neposrednega trženja, prilagajanja 

ponudbe posebnim kupčevim zahtevam (Rowley, 2000, str. 390 in 2005, str. 195) in 

nenazadnje tudi za potrebe učinkovitejšega upravljanja blagovnih skupin 

(Byrom, 2001, str. 337). Program zvestobe kupcev tako daje priložnost za 

komunikacijo s kupcem (Uncles, Dowling in Hammond, 2003, str. 310; Kumar in 

Shah, 2004, str. 328).  

 

In ravno v tem imajo trgovci na drobno, ki imajo uspešno udejanjen in razvit 

program zvestobe kupcev, določeno prednost, saj imajo tako lasten sistem za 

natančno spremljanje dejanskih nakupnih vzorcev v okviru lastne prodajne 

mreže oziroma mreže partnerjev programa zvestobe. Če torej na program 

zvestobe kupcev gledamo kot na realni vložek, ki gradi bazo podatkov o 

nakupih, potem je omenjeno seveda treba povezati z metodami neposrednega 

trženja, preko katerih je moč pridobljene podatke tudi koristiti. In to kljub 

dejstvu, da obstaja tako v praksi kot tudi na akademskem področju malo 

dokazov o tem, da bi uporaba tovrstnih baz podatkov postala osrednje 

težišče upravljanja programov zvestobe kupcev (Byrom, 2001, str. 333), kar je 

sicer v nasprotju z visoko vrednostjo, ki jo imajo baze podatkov o kupcih in 

potencialnih kupcih za potrebe kratkoročnega in dolgoročnega razvoja 

trženjskih odnosov (Wood, 2003, str. 638). 

 

5.1.3 Ustna priporočila 

 
Koncept ustnih priporočil ima na področju trženja, temelječega na odnosih, 

pomembno vlogo, ki jo prikazuje Slika 2.2 na strani 33; ustna priporočila so 

namreč po Peckovi et al. (1999, str. 7 in 23) sestavni del Modela šestih trgov in 
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so lahko odločilen element pri ustvarjanju odnosa med organizacijo in 

porabniki. Kot ugotavljajo Ennewejeva, Banerjee in Li (2000, str. 79), pa je vpliv 

lahko tudi obraten – dobri odnosi s strankami so lahko eden od 

pomembnejših dejavnikov, ki prispevajo k pozitivnemu ustnemu priporočilu. 

Podobno ugotavljata tudi Gremler in Brown (1999, str. 280–281), ki odkrivata 

pozitivno povezavo med trajanjem odnosa in številom ustvarjenih pozitivnih 

ustnih priporočil.  

 

Viri ustnih priporočil sicer lahko izhajajo tako iz skupin porabnikov kot tudi 

iz drugih skupin (Peck et al., 1999, str. 221; Pickton in Broderick, 2005, str. 109); v 

nadaljevanju se razprava usmerja na tiste, ki izhajajo iz skupin porabnikov 

in so povezani z izkušnjami z organizacijami, izdelki ali pa storitvami. 

 

Komunikacijo v konceptu ustnega priporočila tako lahko označimo za 

medosebni proces, v katerem porabnik, ki ima običajno določeno izkušnjo z 

organizacijo, njenim izdelkom ali storitvijo, nekomu drugemu pripoveduje in 

podaja oceno o tem, posredovano sporočilo pa je pri tem dojeto kot 

nepristransko (Nickels in Wood, 1997, str. 513). Pri tem povečana uporaba 

elektronske oblike komunikacije še dodatno povečuje pomen razumevanja 

koncepta priporočil (Christiansen in Tax, 2000, str. 187). Internet namreč prvič v 

zgodovini človeštva omogoča, da lahko posamezniki dostopno izrazijo misli, 

osebna mnenja in reakcije globalni skupnosti uporabnikov interneta 

(Dellarocas, 2003, str. 1407). Kot ugotavlja Buttle (1998, str. 243), gre torej za pojav 

virtualnih ustnih priporočil, ki delujejo enako kot tista, ki se vršijo »od ust do 

ust«.  

 

Sicer so v zvezi s povezovanjem interneta in koncepta ustnih priporočil 

mnenja o upravičenosti tovrstnega početja deljena (Phelps et al., 2004, str. 333), 

saj nekateri avtorji (npr. Dellarocas, 2003, str. 1410) vidijo določene razlike med 

»tehnološko« in »tradicionalno« različico, ki jih seveda nikakor ne gre prezreti; 

gre za razlike v smislu [1] obsega, [2] nadzora in [3] minljivih identitet. Vendar 

internet vseeno pojmujem kot nov medij, ki se resda razlikuje od neposredne 

komunikacije, vendar je njegova moč pri posredovanju priporočil enako 

pomembna – zaradi večjega obsega morda celo bolj. Na tem mestu se zdi 

morda celo primerna uvedba posebnega termina, tj. elektronska priporočila 

(npr. Hennig-Thurau in Walsh, 2004, str. 51; Phelps et al., 2004, str. 333). Podobno 

razmišljata tudi Christiansen in Tax (2000, str. 187), ki »tradicionalni« različici 

posredovanja ustnih priporočil pripisujeta naravo diadnosti, z razvojem 

interneta pa dopuščata tudi ostale strukture sodelovanja v procesu širjenja 

priporočil.  
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V konceptu elektronskih priporočil je sicer treba omeniti t. i. virusno obliko 

oglaševanja, ki jo lahko razumemo kot »oglaševanje preko elektronske pošte, 

ki spodbuja prejemnike k nadaljnjemu pošiljanju prejetih elektronskih sporočil 

tistim osebam, za katere menijo, da vsebina ustreza njihovemu zanimanju« 

(Pickton in Broderick, 2005, str. 155). Virusna oblika oglaševanja je pomembna 

zaradi povsem preprostega razloga – medosebna komunikacija preko 

elektronske pošte danes postaja običajen način komuniciranja (Phelps et al., 

2004, str. 335). Tako se morajo organizacije in seveda tudi trgovci na drobno 

zavedati pomena predstavljenega dejstva in skušati identificirati tiste 

porabnike, ki jim tak način komunikacije ustreza, saj lahko preko tovrstne 

oblike komunikacije umeščajo tudi svoja trženjska sporočila. Vendar pa, kot 

ugotavljajo Phelps et al. (2005, str. 345), predstavljeni mehanizem še zdaleč ni 

maksimalno izkoriščen.  

 

Prav tako je pomembno omeniti t. i. virtualne mnenjske diskusije oziroma 

porabniške portale, ki omogočajo izražanje in spremljanje mnenj, izkušenj 

ipd. v zvezi s številnimi izdelki, storitvami in organizacijami. Zaradi 

nepoznavanja avtorjev objavljenih informacij je tako vpliv virtualnih 

mnenjskih diskusij sicer treba razumeti bolj v smislu potrebnega, ne pa tudi 

zadostnega pogoja za spremembo porabnikovega vedenja, vendar se je 

vseeno treba zavedati dejstva, da lahko porabniki, ki prebirajo tovrstne 

diskusije z namenom pridobitve objavljenih informacij, zaradi tega 

prilagodijo svoje nakupno vedenje. Podobno velja za porabnike, ki tovrstne 

informacije prebirajo zgolj zaradi druženja – pričakovati je, da bodo 

prilagodili svoje nakupno vedenje v skladu z virtualno referenčno skupino57. 

Ob tem virtualne mnenjske diskusije predstavljajo tudi priložnost za 

organizacije, saj omogočajo spremljanje govorice porabnikov58, kar pa v 

primeru osebne komunikacije ni mogoče. Sistematično spremljanje pomaga 

identificirati šibke točke, kar lahko prispeva k izboljšanju kakovosti izdelkov 

ali storitev. Prav tako pa se je seveda treba zavedati tudi nevarnosti, ki jih 

tovrstni način komunikacije predstavlja – negativne informacije so lahko 

izjemno hitro posredovane neskončnemu številu porabnikov (Hennig-Thurau in 

Walsh, 2004, str. 51 in 65–66).  

 

Model, ki pojasnjuje izvor vpliva ustnih priporočil na nakupno vedenje 

porabnikov, je t. i. model dostopnosti in določljivosti59 (Bone, 1995, str. 213; 

                                                 
57 Referenčna skupina predstavlja skupino ljudi, s katero je posameznik povezan tako, da se njegovo vedenje 
potencialno spreminja v skladu z vedenjem ostalih v skupini (Pickton in Broderick, 2005, str. 76). 
58 Nekatere organizacije se zavedajo pomena omenjenega in v skladu s tem spremljajo prenos porabnikovih 
priporočil, ki se vrši preko interneta (Christiansen in Tax, 2000, str. 187). Spremljanje priporočil preko interneta, 
predvsem negativnih, priporočajo tudi Laczniak, Decarlo in Ramaswami (2001, str. 70). 
59 ang. accessibility-diagnosticity model  
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Mangold, Miller in Brockway, 1999, str. 74). V modelu se predpostavlja, da je vpliv 

neke informacije odvisen od tega, kako [1] dostopna in kako [2] določljiva je z 

vidika posameznika – lažje ko je dostopna ter bolj ko je določljiva, večji je 

njen vpliv (Feldman in Lynch, 1988 v Bone, 1995, str. 213). O visoki stopnji 

dostopnosti govorimo, ko je informacija v spominu posameznika lahko 

dostopna, o visoki stopnji določljivosti pa, ko informacija porabniku omogoča 

kategoriziranje izdelkov (npr. izdelek visoke kakovosti in izdelek nizke 

kakovosti) (Bone, 1995, str. 213). Bone (1995, str. 213) ter Mangold, Miller in 

Brockway (1999, str. 74) na osnovi ugotovitev Herr et al. (1991) ustnim 

priporočilom pripisujejo visoko stopnjo dostopnosti, saj je vpliv takšnih 

informacij na porabnikovo presojo o izdelkih zaradi intenzivnosti močnejši, 

kot pa je na primer vpliv informacij, posredovanih preko tiskanih medijev. 

Prav tako ustnim priporočilom pripisujejo tudi visoko stopnjo določljivosti, 

saj so tovrstne informacije v primerjavi s klasičnim oglaševanjem ponavadi 

dojete kot bolj nepristranske in zaupanja vredne.  

 

Na podlagi ustnega priporočila tako porabniki mnogokrat sprejmejo odločitev 

v zvezi z nakupom (Sundaram in Webster, 1999, str. 664) in s tem omilijo tveganje 

(Buttle, 1998, str. 250). Kot ugotavljajo Mangold, Miller in Brockway (1999, str. 

80), je glavni dejavnik, ki vpliva na prenos ustnih priporočil, povezan z 

izraženo željo po informacijah s strani prejemnikov. V tej luči se pomen 

ustnih priporočil kaže zlasti v primerih, ko je porabnik relativno slabo 

seznanjen s kategorijo izdelkov, torej v primeru novih ali pa tehnično 

zahtevnejših izdelkov (Solomon, Bamossy in Askegaard, 2002, str. 320). Nekateri 

avtorji pa pogostejšo uporabo ustnih priporočil povezujejo tudi s storitvami 

(Mangold, Miller in Brockway, 1999, str. 73) – Murrayjeva (1991, str. 18) tako 

ugotavlja, da je uporaba ustnih priporočil bolj razširjena na področju storitev 

kot pa na področju fizičnih dobrin – še posebej na področju t. i. 

profesionalnih storitev, kjer je klasično oglaševanje bodisi neobičajno bodisi 

neučinkovito (Reingen in Kernan, 1986 v Money, 2004, str. 297). Poleg omenjenega 

dejavnika pa na prenos ustnih priporočil pomembneje vplivata tudi pojav 

naključne komunikacije ter visoka stopnja zadovoljstva oziroma 

nezadovoljstva s strani pošiljatelja (Mangold, Miller in Brockway, 1999, str. 80). V 

splošnem sicer velja, da je pomen ustnih priporočil večji v primeru, ko gre za 

bolj tvegane nakupe in nakupe z višjo stopnjo vpletenosti (Hogan, Lemon, Libai, 

2004, str. 272). 

 

Koncept ustnih priporočil tako velja za zelo močan medij, s katerim pa je zelo 

težko ravnati, saj se lahko pojavi kjerkoli in kadarkoli (Pickton in Broderick, 

2005, str. 109; Christiansen in Tax, 2000, str. 194–195). Kljub temu se v praksi 

pojavljajo mehanizmi, ki vseeno skušajo posredno uravnavati ali pa vsaj 
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vplivati na moč ustnih priporočil – v splošnem gre tako na eni strani za 

najrazličnejše prakse, ki določajo in predpisujejo postopke ravnanja v 

primeru kupčevega nezadovoljstva (npr. Richins, 1983, str. 76; Blodgett, Granbois in 

Walters, 1993, str. 423), na drugi strani pa za uvajanje mehanizmov, ki 

zadovoljnemu kupcu olajšujejo in spodbujajo posredovanje dobre izkušnje 

(npr. Christiansen in Tax, 2000, str. 195; Gremler in Brown, 1999, str. 284). V primerjavi 

z oglaševanjem je v smislu preučevanja koncept ustnih priporočil sicer 

deležen mnogo manjše pozornosti – verjetno tudi zaradi neformalnosti 

samega pojava (Money, 2004, str. 297).  

 

Podobno je tudi s praktičnega vidika obvladovanja omenjenega fenomena - 

navkljub dejstvu, da je s predstavljenimi mehanizmi mogoče vplivati na 

pogostost in smer ustnih priporočil (Buttle, 1998, str. 243), je z vidika 

organizacij zelo malo sistematičnih dokazov o ravnanju s tovrstnim 

konceptom (Ennew, Banerjee, Li, 2000, str. 78). Z vidika trgovine na drobno sta 

seveda pomembna oba vidika – tako tisti, ki je usmerjen k pridobivanju 

novih kupcev, kot drugi, ki stremi k zadržanju obstoječih; vendar je slednji 

morda celo bolj kritičen, saj se večina pritožb v zvezi z izdelki ponavadi zgrne 

prav na trgovca in le redko na proizvajalca (Richins, 1983, str. 69; Koefoed-Nielsen 

v Morrell, 2007, str. 25).  

 

Sicer raziskovalci ugotavljajo, da lahko koncept ustnih priporočil bolj vpliva 

na vedenje porabnikov kot pa ostali, trženjsko nadzorovani viri; vpliv se kaže 

na zaznavanju, pričakovanjih, stališčih, nameravanem vedenju ter 

dejanskem vedenju porabnika (Buttle, 1998, str. 241 in 242), prav tako pa vpliva 

tudi na njegov spomin in presojo (Grewal, Cline in Davies, 2003, str. 189). Celo več, 

vpliv mnenj ostalih je lahko včasih močnejši kot že obstoječe zaznave 

posameznika (Solomon, Bamossy in Askegaard, 2002, str. 318). Moč vpliva izhaja 

zlasti iz dejstva, da gre ponavadi za verodostojen vir informacij (Grewal, Cline in 

Davies, 2003, str. 188; Derbaix in Vanhamme, 2003, str. 100).  

 

Ko namreč govorimo o ustnih priporočilih, po mnenju Goulda (1995, str. 16) 

govorimo o najbolj ciljno usmerjeni obliki trženja. Velja namreč, da se večina 

ljudi druži s sebi podobnimi, torej z ljudmi, s katerimi imajo veliko 

skupnega. Družbene vezi predstavljajo moč porabnikovega odnosa do ljudi, 

ki ga obkrožajo, sam odnos pa vpliva na informacijski tok med njimi (Brown in 

Reingen, 1987 v Bone, 1992, str. 579), s čimer so seveda povezana tudi ustna 

priporočila (Arndt, 1967 v Sheth in Parvatiyar, 2000b, str. 184). Gummeson (1999, str. 

118) omenjeno področje obravnava v luči t. i. osebnih in socialnih povezav v 

kontekstu megaodnosov, ki predstavljajo raven nad trženjskimi odnosi, 

torej družbo v splošnem.  
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Če ima torej podjetje kupca, ki širi govorice sebi podobnim, torej ljudem s 

podobnim okusom, finančnimi zmožnostmi, željami in potrebami, potem je 

treba upoštevati dejstvo, da bo njegovo stališče najverjetneje zavzelo 

pomembno vlogo pri namembni osebi. Navsezadnje stališčem in mnenjem 

svojih bližnjih običajno pripisujemo večji pomen (Vesel, 2002, str. 14).  

 

Na tem mestu velja tako omeniti pomen t. i. mnenjskih voditeljev in 

trženjskih poznavalcev. Oba termina lahko sicer poenostavljeno razumemo 

tako, da govorita o ljudeh, ki posedujejo najrazličnejše informacije o izdelkih 

in storitvah, se pa kljub temu med seboj rahlo ločujeta. Pomen mnenjskega 

voditelja60 lahko tako razumemo predvsem v smislu posedovanja specifičnih 

znanj o nekem izdelku ali storitvi, torej kot neke vrste strokovnjaka (Solomon, 

Bamossy in Askegaard, 2002, str. 323–325), medtem ko lahko trženjskega 

poznavalca obravnavamo predvsem kot poznavalca dobrih nakupnih 

priložnosti, torej kje je kakšno stvar mogoče kupiti, kakšne so najnovejše 

blagovne znamke, kakšne so zadnje prodajne akcije ipd. (Pickton in Broderick, 

2005, str. 110); Buttle (1998, str. 249) za slednje pove, da je njihov namen 

predvsem v druženju in ne toliko v posredovanju specifičnih znanj. Mnenja 

obojih pa seveda preko ustnih priporočil vplivajo na nakupno vedenje 

porabnikov (Nickels in Wood, 1997, str. 174; Pickton in Broderick, 2005, str. 110). Zato 

so ustna priporočila zelo pomembna – tako v pozitivnem kot tudi v 

negativnem smislu.  

 

5.1.3.1 Pozitivna ustna priporočila 

 

Pozitivna ustna priporočila so v glavnem povezana z zadovoljstvom in 

zvestobo kupcev (Ennew, Banerjee in Li, 2000, str. 76). Intuitivno povezavo je 

mogoče razviti v pozitivni medsebojni povezavi, tj. bolj zvest in bolj 

zadovoljen kot je kupec, večja je verjetnost, da svoja občutenja sporoči 

ostalim. Fullerton (2005b, str. 101) omenjeno pojasnjuje s konceptom čustvene 

zavezanosti – pravi, da je razlaga za takšno vedenje kupcev v tem, da tisti, ki 

se čutijo čustveno zavezane, verjamejo v organizacijo in ji hočejo s svojimi 

priporočili na nek način pomagati, da uspe.  

 

Povezavo med zvestobo in pozitivnimi ustnimi priporočili pa omenjajo Berry 

in Parasuraman (1991, str. 133–134) ter Peckova et al. (1999, str. 45); prva 

poimenujeta obstoječe kupce, ki širijo pozitivna ustna priporočila, kot prave 

                                                 
60 Sociologi prihajajo do spoznanj, da se v praksi dejansko le redko pojavljajo mnenjski voditelji, ki bi imeli 
neko splošno znanje o vsem. Tako gre v tem primeru ločevati med enovrstnimi in mnogovrstnimi mnenjskimi 
voditelji; prvi imajo znanja predvsem na nekem ozkem področju, medtem ko drugi posedujejo znanja z mnogih a 
ne vseh področij (Merton, 1957 v Solomon, Bamossy in Askegaard, 2002, str. 324).  
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kupce, medtem ko Peckova et al. (ibid.) uvajajo koncept t. i. Lestvice zvestobe 

trženja, temelječega na odnosih, ki je prikazana na Sliki 5.1. Stopnja 

zvestobe zagovornika naj bi bila tista, ki označuje kupca, ki aktivno 

ustvarja priporočila. Omenjeno povezavo sta empirično preizkusila Gremler 

in Brown (1999, str. 280–281) ter pri tem ugotovila, da bolj zvesti kupci 

dejansko ustvarijo več pozitivnih ustnih priporočil.  

 

Slika 5.1: Lestvica zvestobe trženja, temelječega na odnosih 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Peck et al., 1999, str. 45 

 

Prav tako pa številni avtorji odkrivajo povezavo med zadovoljstvom in željo po 

priporočanju (Hartline in Jones, 1996; Parasuraman et al., 1988; Selnes, 1993; Shemwell 

et al., 1998, Söderlund, 1998; Yi, 1990 v Ennew, Banerjee in Li, 2000, str. 79), kar 

nakazuje potrebo po tem, da mora menedžment zadovoljnim kupcem 

omogočiti, da stopijo v stik s potencialnimi kupci (Buttle, 1998, str. 243). Kot 

ugotavljata Christiansen in Tax (2000, str. 195), je pri tem pomembno, da 

zadovoljen kupec čim prej vzpostavi komunikacijo, saj je intenziteta 

komunikacije ustnega priporočila povezana z nedavnostjo dogodka – torej 

bližje ko je trenutek komunikacije pozitivnemu dogodku, bolj intenzivna bo 

komunikacija ustnega priporočila.  

 

V zvezi s povezavo med zadovoljstvom in ustnimi priporočili je sicer moč 

govoriti o tem, da je ta povezava asimetrična – na različnih ravneh 

(ne)zadovoljstva tako najdemo različno intenzivnost širjenja ustnih 

priporočil. Tako na primer Hart et al. (1990) (v Ennew, Banerjee in Li, 2000, str. 76) 

ugotavljajo, da so slabe izkušnje posredovane dvakrat pogosteje kot pa 

dobre. V tem duhu tako lahko nezadovoljstvo povežemo z negativnimi 

ustnimi priporočili.  
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5.1.3.2 Negativna ustna priporočila 

 

Kot ugotavlja ena od raziskav, na katero se na primer sklicujejo Buttle (1998, 

str. 242) ter Mangold, Miller in Brockway (1999, str. 73), nezadovoljen kupec o 

svoji izkušnji obvesti v povprečju devet ljudi, kar je res približno dvakrat več, 

kot pa znaša povprečno komuniciranje dobre izkušnje. Knauer (1992) (v 

Mangold, Bitner in Brockway, 1999, str. 73) namreč ugotavlja, da zadovoljen kupec 

svojo zgodbo v povprečju zaupa petim ljudem, do podobnih ugotovitev pa sta 

prišla tudi Gremler in Brown (1999, str. 279), ko sta na področju bančnih in 

zobozdravstvenih storitev prišla do povprečnih številk 5,55 in 5,49 za vsako 

od omenjenih področij. 

  

Sicer teoretiki v zadnjem času prihajajo do spoznanj, da lahko nezadovoljen 

kupec poleg [1] izražanja nezadovoljstva v obliki negativnih ustnih priporočil 

v krogu svoje socialne mreže izbere tudi [2] možnost izražanja nezadovoljstva 

neposredno organizaciji61, kjer se je slaba izkušnja pripetila, [3] prekinitev 

odnosa s takšno organizacijo (Buttle, 1998, str. 248) [4] ali pa se pritoži na 

kakšno uradno institucijo (Singh, 1988 v Buttle, str. 248). V primeru trajnejših in 

vrednejših dobrin gre prej pričakovati izbiro prvih dveh možnosti kot ostalih 

(Wartkins in Liu, 1996 v Buttle, str. 248). Priložnost za trgovca na drobno se v 

primeru kakovostnega sistema za ravnanje s pritožbami skriva v drugi 

izmed možnosti. Številni trgovci se namreč zavedajo dejstva, da pritožbe 

predstavljajo priložnost za odpravo težav, povezanih z izdelkom ali storitvijo 

(Blodgett, Hill in Tax, 1997, str. 186). Kot ugotavljajo Blodgett, Granbois in Walters 

(1993, str. 420), je v primeru pritožbenega vedenja širjenje negativnih ustnih 

priporočil in prekinitev nakupov odvisno predvsem od pravičnosti, ki jo 

dojema kupec v postopku62. To pomeni, da so kupci pripravljeni dati trgovcu 

ponovno priložnost, če trgovec zagotavlja zadovoljstvo kupcev. Tako kupec 

ne bo posredoval svoje slabe izkušnje, prav tako pa ne bo prekinil svojega 

nakupnega vedenja. Pričakovati gre celo obraten pojav – ker bo dojel trgovca 

kot poštenega in pravičnega, bo tako postal še bolj zvest.  

 

Blodgett, Hill in Tax (1997, str. 186, 190, 201 in 202) tako ugotavljajo, da je 

konstrukt zaznane pravičnosti dejansko sestavljen iz treh dimenzij: 

                                                 
61 Kot ugotavlja Keaveneyjeva (1995, str. 79), je v okviru svoje socialne mreže razlog za zamenjavo ponudnika 
storitev sporočilo kar 75 % vprašanih, medtem ko je organizaciji, kjer se je nevšečnost pripetila, omenjeno 
zaupalo zgolj 7 % vprašanih.  
62 V zvezi s podrobnim poznavanjem pritožbenega vedenja sicer obstaja množica teoretičnih konstruktov. Kot 
ugotavljajo Blodgett, Granbois in Walters (1993, str. 402), ni edinstvene teorije o tem, ki bi pojasnjevala pritožbeno 
vedenje, ampak gre za sestav teorij z različnih področij. Tako svoj model, ki temelji na zaznavanju pravičnosti, 
gradijo s pomočjo paradigme nepotrditve (Oliver, 1980), teorije »izhoda, glasu in zvestobe« (Hirschman, 1970), 
teorije o nezadovoljstvu (Day, 1984; Day et al., (1981), teorije pripisovanja (Folkes, 1984) in teorije pravičnosti 
(Adams, 1965). 
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razdelitvene pravičnosti (nadomestilo v zvezi s pritožbo), interakcijske 

pravičnosti (način, kako je bil sam postopek izveden) in procesualne 

pravičnosti (pravičnost postopkov in pravil v zvezi s pritožbo) (Alexander in 

Ruderman, 1987; Bies in Shapiro, 1987; Clemmer in Schneider, 1996). Sicer naj bi bile 

omenjene dimenzije med seboj neodvisne, vendar prav skupek vseh treh 

določa nadredni konstrukt zaznane pravičnosti. V raziskavi so tako ugotovili, 

da visoko zaznavanje razdelitvene in interakcijske pravičnosti pozitivno 

vpliva na nadaljevanje nakupnega vedenja in zmanjševanje verjetnosti 

širjenja negativnih ustnih priporočil, medtem ko procesualna pravičnost 

nima posebnega vpliva na nadaljnje nakupno vedenje in širjenje negativnih 

ustnih priporočil. Največji delež variabilnosti sicer pojasnjuje ravno 

interakcijska pravičnost, ki lahko v nekaterih primerih deluje tudi kot 

nadomestilo za razdelitveno pravičnost, podobno pa je pomembna tudi 

takrat, ko postopki in pravila v zvezi s pritožbo v dani situaciji niso v celoti 

izvedljivi. Omenjeno kaže na potrebo po visoki stopnji usposobljenosti 

zaposlenih v duhu vljudnosti in spoštovanja pri ravnanju s pritožbami.  

 

Z učinkovitim sistemom za ravnanje s pritožbami tako lahko trgovec doseže, 

da bo negativna izkušnja postala pozitivna (Bitner et al, 1990 v Christiansen in Tax, 

2000, str. 195); celo več – kupec lahko zavoljo tega postane navdušen, kar 

lahko navsezadnje privede tudi do pozitivnega ustnega priporočila (Buttle, 

1998, str. 246). Uspešno obvladovanje pritožb z vidika kupcev pa je pomembno 

tudi v luči trženja, temelječega na odnosih. Kot namreč ugotavljajo Tax, 

Brown in Chandrashekaran (1997, str. 72), je zadovoljstvo strank s sistemom 

za ravnanje s pritožbami tesno povezano z njihovo zavezanostjo in 

zaupanjem do organizacije, kar seveda kaže na tesno povezanost s trženjem, 

temelječim na odnosih. 

 

Zagotovitev ustreznih procesov za obvladovanje kupčevih pritožb je tako za 

trgovca na drobno koristna tako z vidikov, ki smo jih predstavili, kot tudi z 

vidika »zajezitve pritožb«. Kot smo namreč že omenili, sta Christiansen in Tax 

(2000, str. 195) ugotovila, da je intenziteta komunikacije ustnega priporočila 

povezana prav z nedavnostjo dogodka – če torej uspe menedžmentu 

vzpostaviti takšen sistem za ravnanje s pritožbami, da bo kupec ob neljubem 

dogodku najprej skušal svojo izkušnjo zaupati trgovcu, potem se s tem 

posredno obvladuje tudi časovna komponenta, kar je pomembno z vidika 

intenzitete širjenja negativnih ustnih priporočil. Pri vzpostavitvi sistema, ki 

kupcu ne otežuje posredovanja pritožb, se je treba zavedati tudi dejstva, da v 

primeru manjšega nezadovoljstva63 ni pričakovati reakcij s strani kupcev 

                                                 
63 Strokovno gre za pojav dopustnega območja, ki ga Berry in Parasuraman (1991, str. 58) definirata »kot mejo 

kakovosti izvedbe storitve, ki jo kupec razume kot zadovoljivo. Izvedba pod ravnjo dopustnega območja povzroči 
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(Richins, 1983, str. 76), kar je pomembno zlasti z vidika samega obvladovanja 

procesa pritožb.  

 

V nasprotnem primeru, ko je kupcu postopek oddaje pritožb otežen, pa 

lahko po eni strani resda pričakujemo manjši pojav omenjenega, vendar gre 

po drugi strani pričakovati tudi nevarnost povečanja pojava negativnih 

ustnih priporočil in negativnih sprememb nakupnega vedenja (ibid.). 

Omenjeno pa je v času intenzivne konkurence in spoznanja trgovcev o 

pomenu razvoja dolgoročnih odnosov s porabniki (Blodgett, Hill in Tax, 1997, str. 

185) izjemno nezaželeno. Nenazadnje k omenjenemu dodatno prispeva tudi 

razvoj moderne informacijske tehnologije, ki kupcem omogoča, da si lahko 

izmenjujejo informacije o izdelkih in trgovcih v mnogo večjem obsegu in 

hitreje kot nekoč, ko so bila ustna priporočila geografsko in tehnološko 

omejena (Christiansen in Tax, 2000, str. 186). Treba pa se je zavedati tudi dejstva, 

da je lahko tisto, kar je z vidika trgovca dojeto kot negativno, v očeh kupca 

sprejeto kot izjemno pozitivno  (Buttle, 1998, str. 243) – da je na primer deležen 

določene informacije v obliki opozorila o slabi izkušnji z neko trgovino.  

 

S tem razdelkom se tako zaključuje razprava o instrumentih, pomembnih z 

vidika trženja, temelječega na odnosih. Nadaljujem z razpravo na temo ciljev 

trženja, temelječega na odnosih, pri čemer pa poudarek predvsem na 

konceptu zvestobe kupcev, ki ga Hennig-Thurau, Gwinner in Gremler (2002, 

str. 231) pojmujejo kot primarni cilj trženja, temelječega na odnosih. 

Omenjeno je tako v skladu z razmišljanjem Egana (2004, str. 39), ki pravi, da 

je praktično nemogoče obravnavati trženje, temelječe na odnosih, ne da bi 

pri tem obravnavali tudi koncept zvestobe kupcev – trženje, temelječe na 

odnosih, namreč vodi k zvestobi kupcev (Kumar, Bohling in Ladda, 2003, str. 668). 

Kot bomo spoznali v nadaljevanju, pa je koncept zvestobe kupcev tesno in 

kompleksno prepleten tudi z nekaterimi ostalimi koncepti, od katerih 

določene Lindgreen (2001, str. 76) navaja kot cilje trženja, temelječega na 

odnosih. Tako se bomo v nadaljevanju poleg koncepta zvestobe kupcev 

podrobneje spoznali še s koncepti zadovoljstva, zavezanosti in kakovosti, saj 

je razumevanje gonilnikov teh odločilnih elementov ter njihove medsebojne 

prepletenosti ključnega pomena za poslovni uspeh organizacije (AC Nielsen, 

2000 v Cronin, Brady in Hult, 2000, str. 210). 

 

 

                                                                                                                                                         
kupčevo razočaranje in zmanjša njegovo zvestobo, izvedba nad dopustnim območjem pa kupca prijetno preseneti 

in okrepi njegovo zvestobo«. V zvezi s tem smo omenili povezanost med zvestobo in širjenjem pozitivnih ustnih 
priporočil. Ker pa lahko negativna ustna priporočila pojmujemo kot »zrcalno sliko« (Buttle, 1998, str. 243) 
pozitivnih, lahko analogno sklepamo tudi o obratni povezavi. 
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5.2 Porabnikova zvestoba kot cilj trženja, temelječega na odnosih 

 

Osredotočenje organizacijskih trženjskih aktivnosti je pogosto usmerjeno v 

razvoj, vzdrževanje ali povečevanje zvestobe porabnikov do izdelkov ali 

storitev. Čeprav je večina raziskovalnega težišča usmerjena na področje 

zvestobe do blagovnih znamk, je koncept zvestobe pomemben tudi za ostala 

področja, tudi za področje trgovine na drobno (Dick in Basu, 1994, str. 99). V 

splošnem je torej zvestoba odraz porabnika do blagovnih znamk, storitev, 

izdelkov, aktivnosti, in kar je zanimivo tudi z našega vidika preučevanja – do 

trgovin (Uncles, Dowling, Hammond, 2003, str. 295). Knox in Denison (2000, str. 34) 

tako razlagata zvestobo porabnikov v povezavi s trgovino na drobno. Pravita, 

da je zvestoba trgovini »nagnjenost porabnika k temu, da redno kupuje v 

določeni trgovini oziroma verigi trgovin.« Preučevanje koncepta zvestobe 

porabnikov sicer v zadnjem času postaja aktualno ravno na področju 

trgovine na drobno (Bloemer in de Ruyter, 1998, str. 509).  

 

Predstavljena definicija intuitivno nakazuje osnovni pomen samega termina, 

vendar je za celostno razumevanje omenjenega koncepta treba predstaviti in 

obravnavati več vidikov. Eden takšnih je zagotovo vidik ekskluzivne 

zvestobe. V zvezi s tem Uncles et al. (1994) (v Uncles, Dowling in Hammond, 2003, 

str. 297) ter Dowling in Uncles (1997, str. 73–74) ugotavljajo, da do 100-odstotne 

zvestobe zgolj eni blagovni znamki pri, na primer, izdelkih vsakdanje rabe v 

praksi prihaja zelo redko – običajno ima porabnik niz blagovnih znamk, ki 

jim ostaja zvest, podobno pa je tudi na področju prodaje storitev. Pogosto pa 

se tudi izkaže, da so 100-odstotno zvesti porabniki lahko zgolj zmerni kupci 

storitve ali izdelka (Dowling in Uncles, 1997, str. 74). Za tovrstno pojmovanje 

zvestobe se odloča tudi Day (1969, str. 31), ki pravi, da se v segment zvestih 

kupcev lahko uvršča že kupec, ki opravi določen odstotek nakupov izdelkov 

iz neke kategorije pri eni blagovni znamki – ni torej nujno, da gre za nakupe 

zgolj ene blagovne znamke. Omenjeno je tudi v skladu z Oliverjevim (1999, str. 

36) razmišljanjem, ko ugotavlja, da se številni ponudniki izdelkov in storitev 

nahajajo v območju, ko tudi najbolj zvesti kupci preizkušajo nove in 

drugačne alternative. Tako včasih želja po drugačnosti v nakupovanju 

prevlada nad razmislekom o zvestobi (Naudé in Buttle, 2000, str. 353); govorimo 

torej o neke vrste porabnikovi nagnjenosti k raznovrstnosti, kar je še zlasti 

značilno za trge potrošnih dobrin (Hennig-Thurau in Klee, 1997, str. 757).  

 

Preneseno na področje trgovine na drobno, kjer porabnik navadno obiskuje 

več trgovin (Mägi, 2003, str. 97),  je tako upravičeno razmišljanje Szmiginove in 

Bourna (1998, str. 546), ko predlagata opustitev koncepta »poroke« med dvema 

partnerjema, kar naj bi bila sicer mnogokrat uporabljena prispodoba na 
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področju trženja, temelječega na odnosih (Tynan, 1997, str. 695). Predlagata, da 

je za trgovca tako bolje, da sprejme koncept »prijateljstva«. V tem primeru 

želi porabnik v svoj nabor vključiti tudi ostale prijatelje, zato pričakovanje 

eksluzivnosti ne sme biti ne razumljiv ne želen cilj trgovca (Knox in Denison, 

1999, str. 33). Govorimo torej o poligamni zvestobi – in če ima porabnik 

razlog za poligamno vedenje, potem je nesmiselno pričakovati, da bo (p)ostal 

zvest zgolj eni blagovni znamki (Uncles, Dowling in Hammond, 2003, str. 304) 

oziroma v našem primeru zgolj enemu trgovcu. Fournierjeva in Yaova (1997, 

str. 454) tako v zvezi z vprašanjem o poligamni zvestobi izpostavljata 

pomembno dejstvo o pomanjkanju takšnih definicij zvestobe kupcev, ki bi 

odsevale tovrstne sodobne nakupovalne izkušnje, saj se z omenjenim 

pojavom srečujejo številni proizvajalci in ponudniki storitev (Oliver, 1999, str. 

36)64.  
 

Prav tako je v luči naše razprave treba omeniti razlikovanje med dvema 

konceptoma zvestobe, tj. do prodajnega osebja na eni strani in do trgovine 

na drugi. Na tem področju lahko omenimo deli Wongove in Sohala (2003, str. 

495–513) ter Macintosha in Lockshina (1997, str. 487–497). Omenjeni avtorji 

namreč odkrivajo povezavo med zvestobo do prodajnega osebja in zvestobo 

do trgovine v smeri, da bolj zvest, kot je kupec prodajnemu osebju, bolj zvest 

bo tudi trgovini. Poleg omenjenega je prisotno tudi razmišljanje o drugačnem 

obravnavanju zvestobe v primeru storitev (npr. Javalgi in Moberg, 1997, str. 

165–179). Kot smo že omenili, imajo storitve posebne značilnosti, ki jih 

ločujejo od izdelkov. Tako naj bi zavoljo tega prevladovalo prepričanje, da je 

menjava ponudnika storitve manj verjetna kot pa v primeru izdelkov, saj gre 

v nekem smislu za močnejšo potrebo po zmanjševanju tveganja. Podobno 

razmišljata tudi Rundle-Thielova in Bennettova (2001, str. 29); pravita, da je 

potrebno razlikovanje pri operacionalizaciji konstrukta, ko govorimo o 

zvestobi kupcev na trgu izdelkov vsakdanje rabe, trgu trajnih dobrin ali pa 

trgu storitev.  

 

V nadaljevanju so predstavljeni tudi ostali vidiki, ki so pomembni za 

razumevanje koncepta zvestobe kupcev. Kot namreč ugotavljajo Pritchard, 

Havitz in Howard (1999, str. 333), je s strani menedžmenta ključnega pomena 

poznavanje vzrokov in načinov ravnanja z zvestobo kupcev. Če zgoraj 

predstavljene vidike označimo za parcialne, potem so nadaljnji, ki sledijo 

pričujoči obravnavi, zagotovo bolj splošni in celostni. Lahko jih označimo 

tudi za nadredne in ključne z vidika razumevanja koncepta zvestobe.  

                                                 
64 Omenjenega se za trg izdelkov vsakdanje rabe (zobnih past) lotevata Bandyopadhyay in Martell (2007, str. 35–

43). 
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Ravno zato so v nadaljevanju razprave obravnavani bolj poglobljeno, saj so 

sicer številni avtorji (Uncles, Dowling in Hammond, 2003, str. 295; Smith et al., 2004, 

str. 190; O'Malley, 1998, str. 48; Javalgi in Moberg, 1997, str. 166) enotnega mnenja o 

tem, da gre v primeru preučevanja zvestobe kupcev za kompleksen koncept. 

Dokaz za to je pomanjkanje konsistentnosti pri njegovem definiranju (Raj in 

Moberg, 1997, str. 166; Rundle-Thiele in Mackay, 2001, str. 531; Bowen in Chen, 2001, str. 

213). Tako v splošnem obstajajo trije pristopi (npr. Bowen in Chen, 2001, str. 213; 

Zins, 2001, str. 269): [1] pristop, ki temelji na porabnikovem vedenju, [2] pristop, 

ki temelji na porabnikovih stališčih in [3] pristop, ki združuje oba predhodna; 

vsak od njih je v nadaljevanju podrobneje obravnavan.  

 

5.2.1 Različne opredelitve zvestobe 

 

5.2.1.1 Koncept zvestobe, temelječ na porabnikovem vedenju 

 

Zlasti pod vplivom vedenjske psihologije so mnogi avtorji preusmerili 

pozornost od notranjih osebnostnih dispozicij k manifestnemu vedenju. 

Iščejo torej povezave med dražljaji in situacijami na eni strani ter vedenjem 

(odzivanjem) na drugi strani. Notranji psihični procesi so subjektivna in 

zasebna zadeva in zato ne morejo biti predmet znanstvenega preučevanja. To 

je lahko samo objektivno spoznaven pojav. Za behavioriste je pravi predmet 

psihologije le vedenje (to lahko v nasprotju s subjektivnim doživljanjem 

objektivno opazujemo in raziskujemo), in to v neposredni povezavi z dražljaji 

(Musek, 1993, str. 41). Podobnega mnenja je tudi Tucker (1996) (v Hart et al., 1999, 

str. 545), ko zagovarja vedenjski pristop pri merjenju zvestobe kupcev. Pravi, 

da so notranji procesi nepristni in da je lahko le vedenje pravi odraz zvestobe 

do blagovne znamke.  

  

Zagovorniki vedenjskega pristopa zato poudarjajo pomen pogostosti nakupa, 

vrednosti nakupa, nedavnosti nakupa ipd. Tak pristop je na poslovnem 

področju vedenjskega raziskovanja še dodatno podprla moderna tehnologija, 

ki omogoča, da vse to merimo s pomočjo sodobne informacijske tehnologije 

(O'Malley, 1998, str. 49). Lep primer tovrstnega udejanjanja na področju trgovine 

na drobno so programi zvestobe kupcev.  

 

Eden od enostavnejših postopkov, s katerim lahko merimo vedenjski tip 

zvestobe na področju trgovine na drobno, je primerjava števila nakupov 

določene blagovne skupine v dotični trgovini v primerjavi z ostalimi 



 95 

m

pn
Pi i−+

=
1

trgovinami (Kelley, 1967; Thompson, 1967 v Knox in Denison, 2000, str. 35). 

Matematično je idejo moč prikazati v naslednji enačbi65 (ibid.): 

 
Pi = stopnja zvestobe 

 
n = število porabniku razpoložljivih trgovin v obdobju opazovanja 

 
pi = število obiskanih trgovin v obdobju opazovanja 

 
m = število vseh trgovin na trgu 

 

Predpostavimo, da imamo kupca A, ki pol leta redno kupuje v dveh med 

seboj konkurenčnih si trgovinah, kar dejansko izraža majhno stopnjo 

zvestobe posamičnemu trgovcu.  Za primerjavo prikažimo še primer kupca B, 

ki tri mesece kupuje samo v eni trgovini, nato pa zaradi razočaranja prvega 

trgovca zamenja z drugim, kjer kupuje naslednje tri mesece. Izračun pokaže 

enako stopnjo zvestobe, čeprav sta ozadje in seveda tudi stopnja zvestobe 

posamični trgovini povsem drugačna. Rezultat je možno delno optimizirati s 

podatkom o nedavnosti nakupa, vendar s tem vseeno izgubimo podatek o 

kupčevih stališčih.   
 

Na osnovi povsem enostavnega primera lahko ugotovimo osnovno 

pomanjkljivost vedenjskih mer zvestobe kupcev. Kot namreč ugotavljata Dick 

in Basu (1994, str. 100), tovrstne mere ne omogočajo razumevanja dejavnikov, 

ki vplivajo na nakup. Njuna razlaga se sicer nanaša na zvestobo do blagovne 

znamke, jo je pa zlahka moč aplicirati tudi na področje trgovine na drobno. 

Pravita, da je določen nakup lahko posledica situacijskih omejitev, kot je 

recimo trenutna zaloga pri trgovcu, nenakup pa posledica želje pa 

raznovrstnosti ali pa pomanjkanja preferenc znotraj določene blagovne 

skupine. Če omenjeno apliciramo na področje trgovine na drobno, lahko 

ugotovimo podobno; obisk določene trgovine je lahko posledica bližine 

prodajalne, trenutne ponudbe, cenovne ugodnosti, inercije, trenda, vpliva 

referenčnih skupin, visokih stroškov menjave ali pa morda celo notranje in 

globlje želje po tem, da je nakup opravljen točno pri določenem trgovcu 

(Kumar, Bohling in Ladda, 2003, str. 667).  

 

Vedenjske definicije so zato pri odgovorih na tovrstna vprašanja 

neučinkovite (Dick in Basu, 1994, str. 100), saj ni prisotnih nobenih kognitivnih 

mer, ki bi pojasnjevale nakupne motive in bodoče odločitve (Zins, 2001, str. 

270). Podobne pomanjkljivosti vedenjskih mer zvestobe vidijo tudi ostali 

avtorji (npr. Hart et al., 1999, str. 545; Bowen in Chen, 2001, str. 213–214; Bloemer, de 

Ruyter in Wetzels, 1999, str. 1085). Lahko jih povzamemo s tem, da jim pripišemo 
                                                 
65 Knox in Denison (2000, str. 35–36) navajata še druge vedenjske mere. 
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lastnost osredotočanja izključno na porabnikovo vedenje, pri čemer pa ne 

prodirajo na njegovo psihološko področje (Oliver, 1999, str. 34). Zaradi 

prisotnosti situacijskih, notranjih ter sociokulturnih dejavnikov, ki vplivajo 

na zvestobo do blagovne znamke, se tako kaže potreba po bolj kompleksni 

operacionalizaciji konstrukta zvestobe kot zgolj z vedenjskimi merami 

(Bandyopadhyay in Martell, 2007, str. 37).  

 

Navkljub predstavljenim pomanjkljivostim pa je vedenjski pristop na 

področju merjenja zvestobe kupcev še vedno dokaj razširjen (Bloemer in de 

Ruyter, 1998, str. 500). Pomemben razlog pri tem je zagotovo relativna 

enostavnost in dostopnost tovrstnih mer (Dekimpe et al., 1997, str. 406). Se je pa 

pri tem pomembno zavedati dejstva, da so lahko kupci, ki jih imamo po 

vedenjskem kriteriju za zveste, zaradi predstavljenih slabosti tovrstnih mer 

zgolj navidezno zvesti, kar pomeni, da nimajo nikakršne globlje povezanosti s 

trgovcem in so tako ob boljši ponudbi zelo lahka tarča za konkurenco (Day, 

1969, str. 30). Omenjeno slabost skuša odpraviti koncept zvestobe kupcev, ki 

temelji na porabnikovih stališčih.    

   

5.2.1.2 Koncept zvestobe, temelječ na porabnikovih stališčih  

 

Koncept zvestobe, ki temelji na porabnikovih stališčih, predstavlja čustveno 

in psihološko navezanost posameznika (Bowen in Chen, 2001, str. 214) – v našem 

primeru na trgovca. Gre za razgrinjanje porabnikovih duševnih, čustvenih in 

izkustvenih struktur (Chaiken et al., 1995; Eagly in Chaiken, 1993 v Zins, 2001, str. 

270). Porabnikova stališča so merjena na različne načine, v glavnem pa gre za 

pristope, ki – če jih apliciramo na področje trgovine na drobno – temeljijo na 

odgovorih na vprašanja o tem, kako všečna se zdi posamezniku določena 

trgovina, kako zavezan se ji čuti, kako verjetno je, da jo bo priporočal 

ostalim, ali ima v zvezi z njo pozitivna prepričanja in občutke ipd. (Uncles, 

Dowling in Hammond, 2003, str. 296). Moč tovrstnih stališč naj bi delovala kot 

napovednik ponovnih nakupov (ibid.) oziroma v našem primeru ponovnih 

obiskov določene trgovine, saj stališča s tem, ko imajo direktivni in 

dinamični vpliv na vedenje, vplivajo tudi na doslednost posameznikovega 

vedenja (npr. Damjan in Možina, 1995, str. 98). Omenjena povezava je tudi sicer na 

področju trženja in vedenja porabnikov intenzivno obravnavana (Long et al., 

1999, str. 6). Moč stališč gre tako razumeti kot izstopno oviro (Kumar in Shah, 

2004, str. 322). 

 

Kot ugotavljajo Uncles, Dowling in Hammond (2003, str. 296), koncept 

pojmovanja zvestobe, ki temelji na stališčih, v bistvu govori o tem, da 
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porabnik ustvarja odnos z dotično blagovno znamko oziroma trgovino. 

Omenjeni način je tudi v skladu z načinom razmišljanja Shetha in 

Parvatiyarja (2000, str. 174), ki v zvezi z zvestobo kupcev zavzemata stališče, da 

gre pri tem dejansko za fenomen odnosa. Kupec si tako v osnovi želi odnosa 

oziroma zvestobe zaradi želje po tem, da bi zmanjšal nabor odločitvenih 

možnosti66 (ibid.), kar nakazuje na smer razmišljanja v luči zvestobe eni 

blagovni znamki oziroma trgovcu (Uncles, Dowling in Hammond, 2003, str. 296). Pri 

tem je po mnenju Bennettove in Rundle-Thielove (2002, str. 195–196) treba 

razlikovati med zvestobo, ki temelji na stališčih posameznika, kot 

osebnostno potezo (nekdo je bolj nagnjen k zvestobi do blagovnih znamk, 

kdo drug manj) ter zvestobo znotraj posamične kategorije izdelkov (nekdo je 

v določeni kategoriji lahko bolj zvest, v drugi manj).  

 

Navkljub siceršnji psihološki in sociološki bogatosti omenjenega pristopa pa 

je treba omeniti tudi njegovo pomembnejšo slabost. Kot namreč ugotavlja 

Dabholkar (1999) (v Uncles, Dowling in Hammond, 2003, str. 297), je omenjeni 

pristop manj primeren za manj tvegane nakupne odločitve, pogoste in 

impulzivne nakupe, s čimer se strinjata tudi Dick in Basu (1994, str. 106)67. V 

takšnih primerih se kupec za ponovni nakup najverjetneje ne odloča na 

osnovi močnih in vnaprej postavljenih stališč, pač pa bolj zato, ker iskanje 

alternativ ne odtehta stroškov, povezanih s tem (Uncles, Dowling in Hammond, 

2003, str. 297). Poleg omenjenega obstaja tudi pomanjkljivost, ki nastaja 

navkljub temu da so stališča povezana z vedenjem. Lahko namreč pride do 

situacije, ko ima sicer posameznik pozitivno izoblikovano stališče do dotične 

znamke, pa je vseeno ne bo kupil, ker ima do konkurenčnih še bolj 

ekstremno izoblikovana stališča (Dick in Basu, 1994, str. 100–101) ali pa se 

znamka ne nahaja znotraj dosega posameznikovih nakupnih zmožnosti 

(Bowen in Chen, 2001, str. 214).  

 

Poleg predstavljenih pomanjkljivosti pa je v zvezi s stališči treba izpostaviti 

tudi povsem trivialen zaključek – uspeh organizacij nenazadnje temelji na 

dejanskem vedenju porabnikov (Bloemer, de Ruyter in Wetzels, 1999, str. 1085). 

                                                 
66 Pri tem navajamo skepso O'Malleyjeve in Tynanove (2000, str. 804), ko se sprašujeta o tem, ali je zmanjševanje 
nabora ponudbe dejansko sploh pravi motiv za vzpostavitev odnosa s strani kupca. Sklicujeta se na Petersona 
(1995), ki pravi, da literatura s področja zadovoljstva kupcev dejansko zagovarja zahteve kupcev po večji in ne 
manjši izbiri. 
67 Podobno o tem razmišljata Rundle-Thielova in Bennettova (2001, str. 32), ko pravita, da naj bi bili merski 
instrumenti koncepta zvestobe kupcev sicer sestavljeni tako iz vedenjskih mer kot iz mer stališč, da pa včasih 
prihaja do različnih omejitev, ki omenjeno preprečujejo. Zato je lahko merski instrument, ki temelji na 
vedenjskih merah vseeno ustrezen, ko je govora o trgih izdelkov vsakdanje rabe, saj so taki trgi stabilni, obstaja 
visoka nagnjenost k menjavi, stopnja vpletenosti in tveganja ob nakupu pa sta nizki. Nasprotno pa so mere, ki 
temeljijo na stališčih, bolj primerne za trge trajnih dobrin in storitev, kjer so trgi manj stabilni, obstaja nagnjenost 
zgolj k posamični blagovni znamki oziroma največ k dvema, stopnja vpletenosti in tveganja ob nakupu pa sta 
visoki.  
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Omenjeno torej pomeni, da je z vidika organizacije koncept zvestobe najbolj 

smiseln takrat, ko se pretvori v dejanski nakup izdelka ali storitve (Kumar in 

Shah, 2004, str. 320), saj se porabnik ne vede vedno tako, kot pravi, da se bo 

(Zeithaml, 2000, str. 78). S pomočjo nanizanih argumentov se tako strinjam z 

Dayem (1969, str. 30), ki ponuja prvo tovrstno razmišljanje (Pritchard, Havitz in 

Howard, 1999, str. 338). Pravi, da je treba koncept zvestobe ocenjevati tako s 

pomočjo stališč kot tudi s pomočjo vedenja; v tej smeri gredo tudi spoznanja 

številnih novejših avtorjev68 (npr. Macintosh in Lockshin, 1997, str. 493; Fournier in 

Yao, 1997, str. 455; Pritchard, Havitz in Howard 1999, str. 346; Rundle-Thiele in Mackay, 

2001, str. 532; Bowen in Chen, 2001, str. 214; Koo, 2003, str. 45; Wong in Sohal, 2003, str. 

497; Kumar in Shah, 2004, str. 319).  

 

5.2.1.3 Koncept zvestobe, temelječ na vedenju in stališčih porabnika 

 

Pomembnejši konceptualni prispevek na področju združevanja vedenjskih 

mer in mer, ki temeljijo na stališčih, sta pripravila Dick in Basu (1994, str. 99–

111); njun prispevek hkrati velja tudi za najbolj citiranega na področju 

operacionalizacije koncepta zvestobe kupcev (Garland in Gendall, 2004, str. 81). 

Koncept zvestobe je tako zasnovan kot skupek relativnega stališča do neke 

blagovne znamke ali trgovine in ponovnega nakupa taistega. Tisto, kar je v 

njunem pogledu novo, je uvedba t. i. relativnih stališč. S tem konceptualno 

odpravljata že pojasnjeno slabost merila, ki temelji zgolj na stališčih. 

 

Za potrebe veljavnosti konstrukta je tako znotraj porabnikovega niza bolj 

smiselno upoštevati in primerjati tiste znamke, ki so zanj v nekem trenutku 

relevantne, kot pa zgolj gola in odprta stališča, ki jih lahko ima posameznik 

do teh blagovnih znamk. Relativna stališča, torej neka blagovna znamka ali 

trgovina v primerjavi z ostalimi znotraj porabnikovega priklicanega niza, naj 

bi tako bolje pojasnjevala pojav ponovnih nakupov kot pa zgolj posamična 

stališča, ki jih lahko ima porabnik do blagovnih znamk ali pa trgovin (Dick in 

Basu, 1994, str. 101). 

 

Avtorja relativna stališča69 konceptualno pojasnjujeta s pomočjo matrike, ki 

na ordinatni osi meri moč stališč, na abscisni pa njihovo razlikovanje (Slika 

                                                 
68 East et al. (2005, str. 21) v svoji študiji sicer dokazujejo, da je združitev vedenjskih in stališčnih mer 
neučinkovita metoda, ko gre za njihov vpliv na oblike vedenja, ki naj bi bile značilne za zveste kupce. Študiji je 
moč očitati to, da preveč poenostavlja merska instrumenta stališč in vedenja, prav tako pa nespretno razbija 
konstrukt zvestobe kupcev na njegove določnike in posledice.  
69 V luči relativnih stališč je tako zanimiv primer britanskih trgovcev, ki ponujajo opremo za dom in 
gospodinjstvo (ang. home improvement stores). Kot namreč ugotavljata Knox in Denisson (2000, str. 39), je ravno 
pomanjkanje razlikovalnih prednosti v očeh porabnikov glavni razlog za zmanjšano zvestobo do posamičnih 
trgovcev z opremo za dom in gospodinjstvo v primerjavi z ostalimi področji trgovine na drobno, kot je prodaja 
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5.2 levo). Tisto, kar je po njunem mnenju bistveno, je to, da blagovna 

znamka dosega določeno razlikovalno prednost v primerjavi z ostalimi – kljub 

dejstvu, da je lahko sama moč stališč nizka. Če razlikovalna prednost 

nastopa v kombinaciji z visoko močjo stališč, je to za blagovno znamko in 

zvestobo do nje še toliko bolje (ibid.).  

 

Podobno kot konstrukt relativnih stališč razlagata tudi konstrukt zvestobe 

(Slika 5.2 desno). Z dodatno vpeljavo pokroviteljskega vedenja oziroma 

ponovnih nakupov kupce kategorizirata v štiri kvadrante od katerih je 

seveda najbolj zaželen tisti, ki označuje zvestobo, tj. kombinacijo visokih 

relativnih stališč v povezavi s pogostim nakupnim vedenjem (npr. Dick in Basu, 

1994, str. 102; Javalgi in Moberg, 1997, str. 167). Poleg omenjene možnosti je lahko 

porabnik tudi nezvest, lažno zvest ali pa prikrito zvest. 

 

Slika 5.2: Koncept relativnih stališč (levo) in zvrsti zvestobe (desno) 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Dick in Basu, 1994, str. 101 
 

Čeprav je intuitivno jasen in povezljiv, ima model to slabost, da v glavnem 

ostaja na ravni koncepta. Možen razlog za to je morda tudi težavna 

operacionalizacija konstrukta relativnih stališč (Garland in Gendall, 2004, str. 85). 

Empirične preverbe klasifikacijskega modela so tako dokaj redke. Garland in 

Gendall (2004, str. 84–85) sta tako dovolj dobro potrdila klasifikacijsko moč 

konceptualnega modela, preizkušenega na področju bančništva s 

prebivalstvom. Nekaj težav je nastalo le pri klasifikaciji anketirancev v 

segmenta prikrite zvestobe in zvestobe. Do podobne ugotovitve sta prišla tudi 

Yoon in Kim (2000, str. 129), ko sta na področju prodaje avtomobilov 

anketirance uspešno segmentirala v tri od štirih segmentov; težavo pri 
                                                                                                                                                         
goriva in izdelkov vsakdanje rabe. Avtorja ocenjujeta, da so britanski trgovci na tem področju storili premalo, da 
bi se v očeh kupcev pomembneje razlikovali med seboj. Prav to pa je tudi očitek Zinsa (2001, str. 278), ki dvomi v 
univerzalnost koncepta relativnih stališč, saj so si proizvodi in storitve funkcionalno in cenovno vedno bolj 
podobni. Tako pravi, da je model primeren za trge, kjer lahko najdemo močno diferenciacijo stališč. 



 100 

segmentaciji sta imela v skupini nezvestih. Tem nasprotne pa so ugotovitve 

Zinsa (2001, str. 280), ko na področju storitev letalskega prevoza prihaja do 

zaključkov, da je predlagana klasifikacija neustrezna. Ob tem je seveda treba 

dodati, da ima obravnavana dejavnost zagotovo značilne posebnosti, kar 

sicer priznava tudi sam avtor. Treba je na primer upoštevati monopolno 

pozicijo določenih letov (izbira ponudnika tako ni mogoča), omejenost 

svobodne izbire z organizacijskimi pravili v primeru poslovnih letov ali pa 

vplive skupine ipd. (Zins, 2001, str. 271). Zagotovo pa določene posebnosti 

veljajo tudi za ostala področja, kjer je bil model preizkušen.  

 

Omenjeno tako po eni strani kliče k nadaljnjim empiričnim testiranjem 

(Bandyopadhyay in Martell, 2007, str. 36), po drugi pa opozarja na potrebo po 

adaptaciji modela na ravni posamičnih panog in potrebne dodelave v luči 

njegove vsesplošne aplikativnosti. Kot smo namreč ugotovili s prikazom 

redkih empiričnih preverb, predlagana klasifikacijska matrika nikjer ni 

delovala v celoti. To je morda tudi razlog, da se sicer številni avtorji držijo 

merjenja konstrukta zvestobe v smislu povezave med vedenjem in stališči 

porabnika, izogibajo pa se predlagani klasifikaciji, ki porabnike s pomočjo 

arbitrarno določenih prelomnih točk deli na »črne in bele«. Na konstrukt 

zvestobe tako gledajo bolj kot na neke vrste indeks skupka različnih 

manifestacij, ki ustrezajo tako normam stališč kot tudi normam vedenja; 

omenjeno prikazuje naslednji razdelek. 

 

5.2.1.4 Koncept zvestobe, temelječ na vedenju in stališčih porabnika – holističen pristop 

 

Kot ugotavljajo Taylor, Celuch in Goodwin (2004, str. 218), je sicer splošno 

sprejeto razmišljanje v smeri holističnega obravnavanja koncepta 

zvestobe, tj. povezovanja porabnikovega vedenja in stališč. Vendar pregled 

operacionalizacijskih dosežkov in pristopov nekaterih avtorjev dokazuje, da 

za merjenje konstrukta ne obstaja kak bolj razširjen instrument, kot je to na 

primer SERVQUAL, ki meri kakovost storitev70. Različnost in številčnost 

merskih instrumentov je sicer v skladu z razmišljanjem Rundle-Thielove in 

Bennettove (2001, str. 25–26), ki pravita, da ni potrebe po enotnem merskem 

instrumentu, pač pa bolj po adaptaciji na posamično področje preučevanja. 

Prav tako je mogoče zaznati, da različni avtorji konstrukte zvestobe 

klasificirajo različno, ko razmišljajo o tem, ali gre za stališče ali za vedenje 

(npr. Rundle-Thiele, 2005a, str. 334). Zato se v nadaljevanju izogibam eksplicitni 

klasifikaciji posamičnih konstruktov na vedenjske in stališčne, pač pa pojav 

                                                 
70 Več o tem v posebnem razdelku v nadaljevanju. 
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zvestobe raje obravnavam celostno – tj. kot skupek različnih in v teoriji 

predlaganih ter operacionaliziranih konstruktov. 

 

V luči celostne operacionalizacije koncepta zvestobe kupcev tako velja 

izpostaviti delo Zeithamlove, Berryja in Parasuramana (1999, str. 37), ko so na 

področju storitev v osnovi skušali zasnovati lestvico vedenjskih namer, ki 

naj bi nakazovala, ali kupec »ostaja z organizacijo ali ne« (Zeithaml, Berry in 

Parasuraman, 1999, str. 31) (glej Tabelo 5.1). S postopkom faktorske analize 13 

trditev so ugotovili, da je bolje, da začetne štiri dimenzije (ustna priporočila, 

namera nakupa, cenovna občutljivost in pritožbeno vedenje) vsebinsko 

preoblikujejo v pet dimenzij, od katerih je ena tudi zvestoba (ostale so še 

nagnjenost k zamenjavi, pripravljenost plačati več, zunanji odziv in notranji 

odziv). Vendar natančnejši pregled dimenzije zvestobe pokaže, da gre 

dejansko za skupek dimenzij širjenja ustnih priporočil v smislu priporočanja 

in izražanja nakupnih preferenc.  

 

Tabela 5.1: Lestvica vedenjskih namer 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Zeithaml, Berry in Parasuraman, 1996, str. 38  

 

V tej smeri razmišljanja in na osnovi taistega merskega instrumenta skušajo 

Bloemer, de Ruyter in Wetzels (1999, str. 1082 – 1106) ter de Ruyter, Wetzels in 

Bloemer (1998, str. 436 in 453) (glej Tabelo 5.2) izboljšati aplikacijo koncepta 

zvestobe kupcev na področju storitev. V dveh študijah (1998 in 1999), ki sta 

bili izvedeni na področju storitev (hitra prehrana, supermarketi, zabaviščni 

parki in področje zdravstvenih storitev), tako prihajajo do ugotovitev, da je 

koncept zvestobe storitvam sestavljen iz večjega števila dimenzij, tj. dimenzij 

preferenc, cenovne neobčutljivosti in odziva na nezadovoljstvo. V kasnejši 

študiji – lahko jo razumemo tudi v smislu izboljšave – prihajajo do podobnih 
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ugotovitev, le da dimenzijo preferenc s pomočjo faktorske analize razdelijo na 

dimenziji ustnih priporočil in nakupnih namenov, ostali dve pa sta praktično 

vsebinsko enaki, le poimenujejo ju nekoliko drugače (cenovna občutljivost in 

pritožbeno vedenje). Kot povzemajo, z omenjenimi dimenzijami združujejo 

tako vedenje kot stališča, dodajajo pa tudi novo, kognitivno (Bloemer, de Ruyter 

in Wetzels, 1999, str. 1086). V zvezi z zadnjo dodajam, da ni razloga, da je 

pojmovana ločeno od stališč, saj je kognitivna komponenta (poleg čustvene 

in konativne) v bistvu določnik stališč (npr. Damjan in Možina, 1995, str. 98; Dick in 

Basu, 1994, str. 102, Ajzen in Fishbein, 1977 v Foster in Cadogan, 2000, str. 188) in je 

zato kot takšna kar del samih stališč. 

 

Tabela 5.2: Aplikacija koncepta zvestobe na področju storitev 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Bloemer, de Ruyter in Wetzels, 1999, str. 1106 ter de Ruyter, Wetzels in Bloemer, 1998, 

str. 442 
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Predstavljeni pristop lahko označimo kot nadgradnjo pri  združevanju stališč 

in vedenja na področju celostnega merjenja konstrukta zvestobe. Bloemer, 

de Ruyter in Wetzels (1999, str. 1085–1086) namreč na osnovi teoretičnih 

argumentov zagovarjajo omenjene dimenzije v prid konstruktu zvestobe 

kupcev, poleg tega pa izvornemu delu pripisujejo tudi nekonsistentnost 

rešitve v smislu faktorskega modela, in to – kot je bilo prikazano – tudi 

odpravljajo. Na osnovi povedanega je tako mogoče zaključiti, da se koncept 

zvestobe manifestira v različnih oblikah (Zeithaml, Berry in Parasuraman, 1996, 

str. 34; Rundle-Thiele, 2005a, str. 340–342).  

 

Tabela 5.3: Holistične merske lestvice koncepta zvestobe kupcev 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Wong in Sohal, 2003, str. 510; Taylor, Celuch in Goodwin, 2004, str. 226; Too, 

Souchon in Thirkell, 2001, str. 318 
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V tej smeri pa razmišljajo tudi nekateri ostali avtorji. Delo Wongove in 

Sohala (2003, str. 495–513), ki se usmerja na povezavo odnosa med kupcem in 

prodajnim osebjem na eni strani ter zvestobo do trgovine na drugi, prinaša 

napredek v smislu operacionalizacije merskega instrumenta, ki je vsebinsko 

podoben Bloemerjevemu, de Ruyterjevemu in Wetzelsovemu konceptu, 

vendar v osnovi ne izhaja iz merske lestvice vedenjskih namer. Avtorja sicer 

ne stremita k razčlenjevanju posamičnih dimenzij, skušata pa s pomočjo 

različnih vsebinskih trditev operacionalizirati zvestobo do prodajalne v 

smislu merjenja manifestacije konstrukta zvestobe v različnih pojavnih 

oblikah71. Podobno pot ubirajo tudi Taylor, Celuch in Goodwin (2004, str. 217–

227) ter Toojeva, Souchonova in Thirkell (2001, str. 287–319). Izbrane merske 

lestvice, ki skušajo celostno operacionalizirati koncept zvestobe kupcev, so 

predstavljene v Tabeli 5.3. Na osnovi prikazanega tako lahko ugotovimo, da 

naj bi bila celostno operacionalizirana zvestoba skupek raznovrstnih 

konstruktov stališč in vedenj (Bettencourt, 1997, str. 389; Lam et al., 2004, str. 294–

295). Gre torej za komuniciranje ponudbe po načelu širjenja govoric, za 

cenovno neobčutljivost, pripravljenost plačati več in druge oblike stališč in 

vedenj72, ter seveda tudi samo nakupno vedenje, merjeno bodisi v obliki 

nakupnih namer bodisi v obliki dejanskih nakupov. Poleg avtorjev, katerih 

prispevki na področju operacionalizacije koncepta zvestobe so bili prikazani, 

pa do podobnih ugotovitev prihajajo tudi drugi (npr. Rundle-Thiele, 2005b, str. 

495; Fullerton, 2005b, str. 100; Bettencourt, 1997, str. 385).  

 

Omenjeno kaže na visoko kompleksnost samega konstrukta, iz Tabele 5.3 pa 

je razvidno tudi to, da se merjenja omenjenega avtorji lotevajo z vsebinsko 

različnostjo trditev. Pri tem Rundle-Thielova (2005b, str. 497) v zvezi s svojo 

študijo, s katero na osnovi preteklih spoznanj s tega področja identificira 

šest dimenzij zvestobe kupcev, zaključuje, da so v nadaljevanju vseeno 

potrebna nadaljnja raziskovanja za potrditev dognanj, kar implicitno kaže na 

to, da kljub konsenzu o tem, da zvestoba predstavlja več kot »... eno ali dve 

združeni stvari ...« (Rundle-Thiele, 2005b, str. 495), sicer v literaturi še vedno ni 

najti spoznanja o dokončnem številu in vsebini dimenzij samega koncepta.  

 

V zvezi s samo definicijo koncepta zvestobe med številnimi – Jacoby in 

Chesnut sta jih na primer že leta 1978 nanizala 53 (Dick in Basu, 1994, str. 99) – 

                                                 
71 V tem kontekstu lahko na primer obravnavamo pomen širjenja priporočil z vidika zvestobe kupcev. Ko 
namreč kupec priporoča trgovino, to vpliva tudi na moč njegovih lastnih stališč (Sivadas in Baker-Prewitt, 2000, str. 79), 
stališča pa – kot smo že ugotovili – vplivajo tudi na vedenje; v tem konkretnem primeru na nakupno vedenje. 
Gre torej za pojav kognitivne konsistence, kjer porabnik zaradi želje po usklajenosti med prepričanji, občutji in 
vedenjem stremi k ohranjanju poenotenosti navedenega (Solomon, Bamossy in Askegaard, 2002, str. 134).   
72 Fullerton (2005a, str. 102 in 2003, str. 342) tovrstne oblike manifestacij na primer poimenuje kot mehke vidike 
zvestobe. 



 105 

predstavljam in sprejemam Oliverjevo73 (1997, str. 392), za katero je značilno, 

da združuje obe komponenti, tj. stališča in vedenje (npr. Chaudhuri in Holbrook, 

2001, str. 82; Yi in La, 2004, str. 354). Poleg omenjenega pa ponuja tudi pravšnjo 

interpretacijsko širino, kar je pomembno zlasti z vidika nedorečenosti, ki 

ostaja na tej stopnji poznavanja in operacionalizacije konstrukta zvestobe. 

Definicija tako pravi, da je »zvestoba kupcev močna zavezanost k ponovnemu 

nakupu ali obisku izdelka ali storitve, ki se odvija konsistentno v prihodnosti, 

navkljub situacijskim vplivom in trženjskim naporom, ki skušajo to preprečiti«.  

 

Ponovni nakupi tako predstavljajo vedenjsko komponento, medtem ko 

zavezanost predstavlja stališča (npr. Chaudhuri in Holbrook, 2001, str. 82). Na 

osnovi Oliverjeve definicije, ki je podprta s številnimi argumenti, lahko tako 

predstavimo tudi definicijo zvestobe kupcev, prirejeno posebej za področje 

trgovine na drobno. Wallace, Giese in Johnson (2004, str. 251) jo definirajo kot: 

»kupčevo preferiranje določenega trgovca v primerjavi z njegovimi konkurenti, 

ki temelji tako na vedenju kot na stališčih kupca.«  

 

Kot je razvidno iz Oliverjeve definicije, pa ta v doslej predstavljeno in 

prikazano vnaša nov konstrukt, tj. zavezanost. V luči vsega prikazanega se 

tako strinjam s Taylorjem, Celuchem in Goodwinom (2004, str. 218), ki 

konstrukt zvestobe označijo za sofisticiranega. Poleg multidimenzionalnosti, 

prikazane v pričujočem razdelku, odprtih vprašanj v zvezi s poligamno 

zvestobo ter še nekaterih drugih k oznaki sofisticiranosti zagotovo prispeva 

tudi konstrukt zavezanosti, ki je podrobno obravnavan v naslednjem 

razdelku.  

 

5.2.2 Zavezanost 

 

Koncept zavezanosti velja za kompleksen konstrukt, ki je na področju trženja 

definiran na različne načine – Bansal, Irving in Taylor (2004, str. 235) pravijo, 

da sicer nekonsistentno –, v svoji osnovi pa gre za psihološko silo (Fullerton, 

                                                 
73 Oliver (1999, str. 35–36) sicer predlaga nekoliko drugačen konceptualni okvir zvestobe kupcev. Pravi, da se 
zvestoba oblikuje v štirih zaporednih fazah: [1] kognitivno zvestobo, ki predstavlja prvo fazo, je moč označiti 
kot plitvo, saj je v ospredju zgolj izvedbena raven nekega proizvoda ali storitve, temelječa na karakteristikah per 

se (cena, zmogljivost ipd.). [2] Afektivna zvestoba v nadaljevanju predstavlja osredotočenje kupca na všečnost 
neke blagovne znamke proizvoda ali storitve, kar kaže na prisotnost izoblikovanih stališč na osnovi določenih 
kumulativnih izkušenj. [3] Konativna zvestoba predstavlja porabnikovo namero za ponoven nakup, ki temelji na 
določenih ponavljajočih se pozitivnih epizodah, pri čemer pa je nakup lahko izveden ali pa tudi ne; primerjati jo 
je mogoče z motivacijo. [4] Aktivnostna zvestoba kot zadnja faza pa predstavlja zavezanost kupca k ponovnim 
nakupom. V tej fazi se motivacijska namera iz predhodne faze transforimira v pripravljenost na dejanje, ne glede 
na morebitne ovire, ki bi to lahko preprečile. V primeru, ko porabnik ponavljajoče prehaja v stanje 
pripravljenosti na dejanje ob premagovanju morebitnih ovir, ki bi to dejanje (nakup) lahko preprečile, govorimo 
o razvoju aktivnostne inercije, ki olajšuje ponovne nakupe. 
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2005a, str. 100) oziroma globljo vez (Žabkar, 1999, str. 74), ki povezuje kupca z 

organizacijo. Sam koncept zavezanosti izhaja iz psiholoških in socioloških 

znanosti (npr. Pritchard, Havitz in Howard, 1999, str. 334; Wong in Sohal, 2002, str. 37), 

na področju organizacijskega poslovanja pa je obširno preučevan v okviru 

organizacijskega vedenja (Kelly, 2004, str. 636; Fullerton, 2005a, str. 100–101), s 

katerega črpa tudi trženjska znanost (npr. Bansal, Irvingm in Taylor, 2004, str. 235; 

Gruen, Sumers in Acito, 2000, str. 37; Fullerton, 2005a, str. 101 in 2005b, str. 99).  

 

Kot ugotavljajo nekateri avtorji (npr. Bansal, Irving in Taylor, 2004, str. 235; 

Gutiérrez, Cillán in Izquierdo, 2004, str. 354), je na področju trženjske znanosti 

pojem zavezanosti močneje zastopan na področju medorganizacijskega 

trženja. Eno ključnih in pogosto citiranih del na tem področju je delo 

Morgana in Huntove (1994, str. 20–38), v katerem avtorja zavezanost označita 

kot eno ključnih determinant kooperativnega vedenja, kar je pomembno za 

uspeh trženja, temelječega na odnosih. Podrobna razprava je bila 

predstavljena v razdelku o upravljanju blagovnih skupin kot sodelovalnih 

trgovsko-partnerskih odnosov, zato je v nadaljevanju podrobneje 

predstavljen vidik končnega porabnika, kar je tudi sicer jedro preučevanja 

pričujočega dela.  

 

Kot namreč ugotavljajo Gutiérrez, Cillán in Izquierdo (2004, str. 354), je 

koncept zavezanosti uporaben tudi pri razumevanju trženjskih odnosov na 

porabniških trgih. Kot tak dodatno pridobiva na pomembnosti z 

usmerjenostjo trženjske znanosti na področje trženjskih odnosov, saj je sam 

pojem tesno povezan s pojmi, kot so vzajemnost, zvestoba in odpovedovanje 

alternativam – tj. s pojmi, za katere bi lahko rekli, da so v samem 

pomenskem jedru teorije odnosov (Gundlach, Achrol in Mentzer, 1995, str. 78–79).  

 

Sama operacionalizacija koncepta na področju trženja se deli na dva 

pristopa, tj. na enodimenzionalni (npr. Bettencourt, 1997, str. 388; Morgan in 

Hunt, 1994, str. 23) ter na večdimenzionalni pristop (npr. Bansal, Irving in Taylor, 

2004, str. 234–250; Gruen, Sumers in Acito, 2000, str. 34–49; Gutiérrez, Cillán in 

Izquierdo, 2004, str. 351–367); slednji, tudi sicer bolj razširjen, je predstavljen v 

nadaljevanju. 

 

5.2.2.1 Dimenzije zavezanosti 

 

Številni avtorji (npr. Bansal, Irving in Taylor, 2004, str. 234–250; Gruen, Sumers in 

Acito, 2000, str. 34–49; Gutiérrez, Cillán in Izquierdo, 2004, str. 351–367; Gundlach, Achrol 

in Mentzer, 1995, str. 79) definirajo koncept zavezanosti s pomočjo treh dimenzij 

tudi na področju trženjske znanosti, ki preučuje porabnikovo vedenje. 
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Vendar gre pri tem za konceptualne pristope, ki se med seboj razlikujejo74 

(Gundlach, Achrol in Mentzer, 1995, str. 79), saj nobeden od njih nima lastnosti, ki 

bi mu zagotovila vsesplošno sprejetost (Sánchez in Iniesta, 2004, str. 231). V 

nadaljevanju je predstavljen pristop, ki je povezan z znanostjo o 

organizacijskem vedenju. Gre za dimenzije, ki so bile na kratko že 

predstavljene na strani 47 v razdelku o Modelu dobrih praks s področja 

sodelovalnega upravljanja blagovnih skupin, tj. na področju 

medorganizacijskega trženja. Omenjene dimenzije so čustvena zavezanost, 

kalkulativna zavezanost in normativna zavezanost.  

 

Predstavljene dimenzije izvirajo s področja ravnanja s človeškimi viri, kjer 

Meyer in Allen (1997, str. 16) govorita o zavezanosti organizaciji. Čustvena 

zavezanost tako pomeni čustveno navezanost zaposlenega, njegovo 

identifikacijo in vpletenost v samo organizacijo. Zaposleni z močno čustveno 

komponento ostaja v organizaciji zato, ker tako želi (ang. want to). 

Kalkulativna zavezanost je povezana s stroški, ki bi jih posameznik utrpel v 

primeru, da bi zapustil organizacijo75. Tako v organizaciji ostaja izključno 

zato, ker je to potrebno (ang. need to). Normativna komponenta pa izraža 

občutek obveznosti, kar pomeni, da zaposleni v organizaciji ostaja zato, ker 

naj bi (ang. ought to) (Allen in Meyer, 1990, str. 5).  

 

Omenjeni način razmišljanja je seveda možno aplicirati tudi na področje 

preučevanja vedenja porabnikov. Tako so na primer Bansal, Irving in Taylor 

(2004, str. 245) konceptualno potrdili obstoj omenjenih dimenzij, tj. dimenzije, 

ki temelji na želji (čustvena zavezanost), dimenzije, ki temelji na stroških 

(kalkulativna zavezanost) ter dimenzije, ki temelji na obvezi (normativna 

zavezanost), tudi na omenjenem področju, pri čemer pa so podobno kot 

Allenova in Meyer (1991, str. 11) odkrili močno povezanost med normativno in 

čustveno dimenzijo zavezanosti (Bansal, Irving in Taylor, 2004, str. 244).  

                                                 
74 Gundlach, Achrol in Mentzer (1995, str. 79) tako govorijo o pogojevalni (dejanje ene od strani, ki zasleduje 
lastne cilje), čustveni (trajajoča želja po odnosu) in časovni komponenti (zavezanost je smiselna zgolj v 
dolgoročnem smislu), Gutiérrez, Cillán in Izquierdo (2004, str. 355) pa o vedenjski (kjer gre za dejansko vedenje, 
obljube in žrtvovanja), čustveni (kjer gre za želje in občutja) in časovni dimenziji (želja po dolgoročnem 
odnosu). Vidimo lahko, da prihaja do določenih konceptualnih razlik; predvsem to velja za pogojevalno in 
vedenjsko komponento oziroma dimenzijo. Omeniti velja tudi konceptualizacijo avtorjev Sáncheza in Inieste 

(2004, str. 232), ko na trgu končnih porabnikov v osnovi govorita o vedenjski in stališčni zavezanosti ter pri tem 
slednjo delita na občuteno in prikrito; prikrito pa v nadaljevanju delita še na kognitivno in emotivno.  
75 Omenjeni način razmišljanja je podoben Fornellovemu (1992, str. 11) razmišljanju, ko razpravlja o stroških 
zamenjave, ki lahko nastanejo v primeru zamenjave nekega proizvoda ali storitve. Gre za stroške iskanja 
alternativ, transakcijske stroške, stroške učenja, stroške izgube popustov, ki so jih deležni zvesti kupci, stroške 
spreminjanja kupčevih navad ter emocionalne in kognitivne stroške, ki so povezani s finančnim, socialnim in 
psihološkim tveganjem. Zavoljo tovrstnih stroškov se tako kupec znajde pred dilemo zamenjave (Colgate in Lang, 

2001, str. 332), kjer se odloča o tem, ali naj opusti uporabo določenega izdelka ali storitve in ga zamenja s 
konkurenčnim ali ne. 
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Zaradi omenjenega Fullerton (2005a, str. 101 in 2005b, str. 99) sicer ravno na 

področju trgovine na drobno uporablja dve od predstavljenih dimenzij, tj. 

čustveno in kalkulativno76. Zaključki obeh Fullertonovih študij so podobni; 

avtor tako ugotavlja, da je čustvena zavezanost pozitivno povezana z dejanji, 

značilnimi za holistični vidik zvestobe – ponovnimi nakupi, nadaljnjim 

priporočanjem in pripravljenostjo plačati več. Omenjeno je tudi sicer skladno 

s splošnimi dognanji o pozitivnem vplivu te komponente zavezanosti 

(Fullerton, 2005a, str. 107). Ravno nasprotno pa velja za kalkulativno 

komponento, ki ima v glavnem negativen vpliv z vidika opredeljenih dimenzij 

koncepta zvestobe. Kot ugotavlja Fullerton (ibid.), je tovrstno razumevanje 

koncepta zavezanosti pomembno pri razumevanju koncepta zvestobe77, s 

čimer se seveda strinjam. Tovrstna smer razmišljanja, podprta tako s 

teoretičnimi kot z empiričnimi dognanji, pa je stična točka med konceptoma 

zavezanosti in zvestobe, kar prikazuje razprava v nadaljevanju.  

 

5.2.2.2 Zavezanost in zvestoba – povezanost konceptov 

 

Številni avtorji povezujejo koncept zvestobe kupcev s konceptom zavezanosti. 

Tako na primer Sharma in Patterson (2000, str. 473) v trženjskem odnosu, ki 

temelji na zavezanosti, vidita podobnost z definicijo zvestobe, ki po Dicku in 

Basuju (1994) temelji na visoki vrednosti nakupnega vedenja in visokih 

relativnih stališčih. Temu videnju sledita tudi Macinstoh in Lockshin (1997, 

str. 490). Zins (2001, str. 270) se v tem kontekstu sklicuje na Samuelsona in 

Sandvika (1997), ki povzemata mnenje Krosnicka (1995) – »zavezanost je 

lahko razumljena kot prispodoba moči stališč«. Podobno razmišljata tudi 

Morgan in Huntova (1994, str. 23), ko pravita, da v primeru, ko stališče do 

blagovne znamke postane ključnega pomena pri nakupni odločitvi v odnosu, 

koncept zvestobe blagovni znamki postane podoben konceptu zavezanosti. 

»Zvestoba je tako vzpostavljena takrat, ko porabnik vzpostavi zavezanost k 

blagovni znamki« (Mcllroy in Barnett, 2000, str. 349), oziroma »zavezanost trgovini 

je potrebni pogoj za pojav zvestobe trgovini. Brez zavezanosti govorimo o lažni 

zvestobi« (Bloemer in de Ruyter, 1998, str. 500).  

 

                                                 
76 Temu sledi tudi Berghäll (2003, str. 63), ko se pri opredelitvi konstrukta zavezanosti naslanja na razmišljanje o 
tem, da zaznava odnosa poteka na dveh ravneh – na čustveni in na zavedni ravni; zavedna zaznava je tako 
povezana s kalkulativno zavezanostjo, medtem ko so občutjem podobne zaznave povezane s čustveno 
zavezanostjo. 
77 Svoje ugotovitve avtor aplicira na področje programov zvestobe kupcev, za katere pravi, da ne smejo biti 
grajeni zgolj na instrumentih, ki spodbujajo občutek kalkulativne zavezanosti, pač je treba razvijati tudi 
elemente, ki prispevajo k čustveni zavezanosti (Fullerton, 2005a, 109). 
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Vendar zavezanost ne sme biti sinonim za zvestobo, saj je – kot pravi 

Fullerton (2005, str. 98) – »zavezanost stališčni konstrukt«. Tako zavezanost 

predstavlja porabnikovo stališče do organizacije, ki rezultira v različnih 

oblikah vedenja, med drugim tudi v takšnem, ki ga lahko opredelimo kot 

zvestega (Bettencourt, 1997, str. 388). Zavezanost je tako del stališč (Uncles, 

Dowling in Hammond, 2003, str. 296; Hart et al., 1999, str. 545), kar spoznava tudi 

Day (1969, str. 34) v enem svojih zgodnejših del, kjer zagovarja pogled na 

zvestobo v smislu združevanja stališč in vedenja porabnika. Pravi, da so 

zvesti kupci zavezani kupci. Mere stališč tako lahko vsebujejo tudi 

zavezanost (Koo, 2003, str. 45; Debling, 1999, str. 254), kar pomeni, da lahko na 

zvestobo, ki temelji na stališčih, dejansko gledamo kot na določeno stopnjo 

zavezanosti (Chaudhuri in Holbrook, 2001, str. 83). V zvezi s tem citiram 

nedvoumno razmišljanje Bansala, Irvinga in Taylorja (2004, str. 245): 

»Zavezanost porabnika lahko vpliva na njegovo vedenje. Tovrstna stališča so 

tako še posebej pomembna pri odločitvi o tem, ali ostati ali oditi drugam.«  

 

Opredelitev, zastopana v pričujoči disertaciji, tako sledi predstavljenim 

smernicam, saj zavezanost pojmujem kot del stališč, ki skupaj s 

porabnikovim vedenjem določa konstrukt zvestobe. Tako torej vidim 

potrebo po razlikovanju med konceptoma zavezanosti in zvestobe, vendar ne 

v luči njune medsebojne drugačnosti, pač pa bolj v luči njune medsebojne 

določljivosti.  

 

Sicer pa velja omeniti tudi to, da je v literaturi moč najti tudi drugačna 

razumevanja povezanosti zvestobe in zavezanosti. Na to opozarjajo 

Gundlach, Achrol in Mentzer (1995, str. 79) ko pravijo, da je s prehodom v 

novo trženjsko paradigmo, tj. trženje, temelječe na odnosih, ki poudarja 

socialne determinante – zavezanost je ena od njih – pričakovati težave pri 

soočanju s kompleksnimi, medsebojno prekrivajočimi se, nedoločnimi in 

pogosto tudi nejasnimi koncepti. Tako Pritchard, Havitz in Howard (1999, str. 

333–334) pri nekaterih avtorjih ugotavljajo tudi razumevanje o tem, da 

koncepta med seboj sploh nista povezana, prav tako pa je mogoče zaslediti 

tudi razumevanje o tem, da koncepta predstavljata drug drugega in da gre 

pravzaprav za pojav sopomenskosti78.  

 

Kot medsebojno prepleten in določljiv s konceptom zvestobe pa pojmujem 

tudi koncept zadovoljstva kupcev in kakovosti storitev, kar predstavljam v 

nadaljevanju. 

 

                                                 
78 Podrobnejšo razpravo na temo razmerij in razmejitev zavezanosti s podobnimi koncepti ponuja Čaterjeva 
(2006, str. 69–73). 
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5.2.3 Zadovoljstvo 

 

Kot ugotavlja Oliver (1997, str. 11–13), je koncept zadovoljstva sicer intuitivno 

jasen in razumljiv, a težaven za opredelitev. Njegova definicija pravi (Oliver, 

1997, str. 13), da je »zadovoljstvo odziv porabnikove izpolnitve. Je presoja o tem, 

ali je lastnost izdelka ali storitve, ali pa nemara celo sam izdelek ali storitev, 

povzročila (ali pa povzroča) raven občutja, ki temelji na izpolnitvi, povezani s 

porabo, vključujoč raven pomanjkljive ali prekomerne izpolnitve.« 

Poenostavljeno omenjeno pomeni, da gre za občutke ali stališča, ki jih ima 

kupec po nakupu izdelka (Solomon, Bamossy in Askegaard, 2002, str. 289) ali 

storitve, oziroma preneseno na področje trgovine na drobno, »za ponakupno 

evalvacijo o tem, v kolikšni meri trgovina ali izdelek dosega ali presega 

kupčeva pričakovanja« (Levy in Weitz, 2004, str. 123). V osnovi je tako 

zadovoljstvo konstrukt, ki ga določata dve komponenti – kognitivna in 

afektivna (Benett in Rundle-Thiele, 2004, str. 515; Yu in Dean, 2001, str. 235–236; Oliver, 

1997, str. 20). 

 

Kognitivna komponenta se nanaša na porabnikovo oceno o zaznanih 

lastnostih izdelka ali storitve v skladu s predhodnimi pričakovanji (Liljander 

in Strandvik, 1997; Oliver, 1980; Wirtz 1993). Afektivna komponenta pa je 

sestavljena iz številnih čustev, kot so sreča, presenečenje in razočaranje 

(Cronin et al., 2000; Liljander in Strandvik, 1997; Oliver, 1993b; Stauss in 

Neuhaus, 1997). Na porabnikova čustva je tako treba gledati kot na čustveni 

odziv posameznika na značilnosti izdelka ali storitve (Dube in Menon, 

2000)79. Tovrstna čustva so ponavadi nameravana (imajo objekt oziroma se 

na nekaj nanašajo) in jih je treba ločiti od tistih, ki so posledica 

razpoloženja80, ki je neko splošno stanje, povzročeno s številnimi dejavniki; v 

tem primeru je govora o nenameravanih čustvih (Bagozzi et al., 1999) (v Yu in 

Dean, 2001, str. 236).  

 

                                                 
79 Liljandrova in Strandvik (1997, str. 155 in 166) menita, da so čustva sicer lahko prisotna tudi v celotnem času 
procesa izvajanja storitve, da torej ni nujno, da gre zgolj za naknadni odziv. Pri tem empirično ugotavljata, da 
imajo z vidika vpliva na zadovoljstvo pomembnejšo vlogo samo izključno močna negativna čustva. V luči vpliva 
čustev na zvestobo pa Yu in Deanova (2001, str. 247) ugotavljata, da imajo tako negativna kot pozitivna čustva 
vpliv na mehke vidike zvestobe (slednja so pozitivno povezana s širjenjem pozitivnih ustnih priporočil in 
pripravljenostjo plačati več, medtem ko imajo negativen vpliv na vedenje menjave; pri tem velja analogen vpliv 
negativnih čustev). Sicer je vpliv čustev in razpoloženja zaenkrat z vidika ravnanja z njimi še nedokončen 
(Grönroos, 2001, str. 73). 
80 Omenjeno ločujeta tudi de Ruyter in Bloemer (1999, str. 325 in str. 331) in pri tem ugotavljata, da ima razpoloženje 
vpliv na povezanost med zvestobo in zadovoljstvom kupca. V primeru neizrazitega pozitivnega razpoloženja ima 
zadovoljstvo večji vpliv na zvestobo kot v primeru izrazitega pozitivnega razpoloženja. Omenjeno pomeni, da je 
v primeru, ko je težko zagotavljati zadovoljstvo kupcev, potrebna osredotočenost na njihovo razpoloženje, saj v 
primeru, da je le-to dobro in pozitivno, manjše zadovoljstvo manj vpliva na zmanjšanje zvestobe.  
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5.2.3.1 Zadovoljstvo in zvestoba – povezanost konceptov 

 

Zadovoljstvo kupcev velja za pomemben trženjski izziv, še posebej na 

področju storitev (Bennett in Rundle-Thiele, 2004, str. 514), kamor uvrščamo tudi 

trgovino na drobno (npr. Zeithaml in Bitner, 1996, str. 6; Schmenner, 1992, str. 35). 

Intuitivna pot razmišljanja in povezanosti med konceptoma zvestobe in 

zadovoljstva81 bi lahko šla v smeri, da je zadovoljen kupec tudi zvest kupec. 

Vendar pa v nadaljevanju sledi prikaz o tem, da je lahko povezava med 

konceptoma mnogo bolj kompleksna. Preveč enostavno bi bilo namreč 

razmišljati v smeri, da zadovoljen kupec ostaja tudi zvest kupec (O'Malley, 

1998, str. 48; Egan, 2004, str. 115). Oliver (1999, str. 42) tako slikovito primerja 

zadovoljstvo in zvestobo – pravi, da je zadovoljstvo seme, iz katerega zraste 

zvestoba; vendar ne vedno in ne pod vsakršnimi pogoji. Tako lahko 

zadovoljstvo razumemo samo kot potrebni, ne pa tudi zadostni pogoj za 

nastanek zvestobe (Mcllroy in Barnett, 2000, str. 349; Egan, 2000, str. 384). Takšno 

razumevanje kaže na to, da je zadovoljstvo zgolj možni določnik zvestobe (npr. 

Bennett in Rundle-Thiele, 2004, str. 514; O'Malley, 1998, str. 49; Oliver, 1999, str. 34), ki 

pa ga gre sicer vseeno razumeti kot pomemben dejavnik (Grönroos, 2001, str. 

132). 

 

V zvezi s tem so zanimive naslednje ugotovitve. Bloemer in de Ruyter (1998, 

str. 509) na področju trgovine na drobno ugotavljata povezanost med 

zadovoljstvom in zvestobo, prav tako pa je zanimiva tudi raziskava 

Noordhoffove, Pauwelsa in Odekerken-Schröderjeve (2004, str. 359–361); na 

področju trgovine na drobno je zadovoljstvo določnik zvestobe samo v 

primeru razvijajočega se in rastočega trga, medtem ko je zadovoljstvo na 

zrelih trgih na nek način pričakovano in tako ne zmore več pojasnjevati 

prispevka k zvestobi.  

 

Številni pomisleki in nasprotja na področju ugotavljanja povezave med 

konceptoma pa so pripeljali do zaključkov, da je za razvoj zvestobe treba 

namesto k zadovoljstvu stremeti k navduševanju kupca (Ngobo, 1999, str. 469). 

Ugotovitve Bowena in Chena (2001, str. 215) na področju hotelskega turizma 

tako potrjujejo predlagani način razmišljanja – zvestoba se je močno 

povečala pri kupcih, ki so na stopnji zadovoljstva na Likertovi lestvici prešli z 

ocene 6 na najvišjo oceno 7. Tovrstni rezultati tako potrjujejo nelinearno in 

asimetrično povezavo med zvestobo in zadovoljstvom (ibid.), kar po mnenju 

Oliverja (1999, str. 33) spoznavajo tudi ostali avtorji. Na tem mestu je 

pomembno omeniti tudi Olivo, Oliverja in MacMilliana (1992, str. 83–95), ko z 

                                                 
81 Gruen (1995, str. 457), Grönroos (2001, str. 148) in Fullerton (2005b, str. 106) povezujejo zadovoljstvo kupcev tudi s 
konceptom zavezanosti. 
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modelom »katastrofe« dokazujejo nelinearno povezanost, hkrati pa opozarjajo 

tudi na to, da ni nujno, da je omenjeni pojav prisoten na vseh področjih 

izvajanja storitve (Oliva, Oliver in MacMillian, 1992, str. 91)82. Tako Ngobo (1999, str. 

469–476) testira različna področja, kjer ugotavlja primernost nelinearne 

povezave med konceptoma zvestobe in zadovoljstva. Ravno na področju 

trgovine na drobno prihaja do ugotovitev, da je povezava sicer linearna 

(Ngobo, 1999, str. 474)83. Predstavljeno torej potrjuje ugotovitve Singa in 

Sirdeshmukha (2000, str. 161), da v primeru povezave med konceptoma 

zvestobe in zadovoljstva ni mogoče govoriti o preprosti linearni povezavi, prav 

tako pa gre tudi za pojav nekonsistentnosti na posameznih področjih.  

 

Na osnovi povedanega tako na Sliki 5.3 predstavljam idejo o nelinearni 

povezanosti, ki temelji na predpostavki o naraščajočih donosih – torej večje 

kot je zadovoljstvo kupcev, večji je vpliv omenjenega na zvestobo. Zvestoba 

kupcev tako po določeni točki zadovoljstva strmo naraste (Heskett et al., 1997 v 

Lam et al., 2004, str. 296).  

 

Slika 5.3: Nelinearna povezanost konceptov zadovoljstva in zvestobe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Prirejeno po Ngobo, 1999, str. 470 ter Zeithaml, Berry in Parasuraman, 1996, str. 35 

                                                 
82 Grönroos (2001, str. 128) pri tem opozarja na klasično napako združevanja odgovorov zadovoljnih in zelo 
zadovoljnih kupcev, saj upoštevajoč idejo o nelinearni povezanosti med konceptoma zadovoljstva in zvestobe 
organizacija tako lahko izgublja zelo pomembne informacije. 
83 Do podobnih ugotovitev prihajajo tudi Zeithaml, Berry in Parasuraman (1996, str. 40), ko zvestobo (avtorji sicer 
govorijo o konceptu vedenjskih namer, vendar je bilo v razdelku o zvestobi prikazano, da je po mnenju nekaterih 
avtorjev tovrstno razmišljanje primerno tudi za merjenje koncepta zvestobe) povezujejo s kakovostjo storitev (o 
tem več v posebnem razdelku). Za področje trgovine na drobno tako ugotavljajo, da ima krivulja povezanosti 
položnejšo obliko pod t. i. dopustnim območjem, nato pa je njen koeficient ves čas enak. 
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Kot je bilo prikazano s povzetki razprav nekaterih avtorjev, pa to ne drži 

vedno. Ob tem se z menedžerskega vidika pojavlja vprašanje učinka 

zasičenosti. Na področju mikroekonomije je prisotno razmišljanje o 

padajočih donosih, kar je pomembno tudi z vidika strategije navduševanja 

kupcev in predpostavke o naraščajočih donosih84 (Ngobo, 1999, str. 467). 

Pomembni vprašanji pri tem sta vidik povrnitve zahtevanih vložkov za 

potrebe navduševanja kupcev in doseženi učinek na povečano prodajo. Gre 

torej za spoznanje, da investicija v zadovoljstvo ne povrne vedno omenjenega 

vložka (Oliva, Oliver in MacMillian, 1992, str. 83)85, kar pomeni, da po določeni 

točki dodatna enota vložka v zadovoljstvo kupca ne odtehta več doseženega 

prirastka k njegovi zvestobi (Ngobo, 1999, str. 471). V tem pogledu se je treba 

tako strinjati z Ngobojem (1999, str. 470), ko pravi, da je težava nelinearne 

forme povezanosti konceptov zadovoljstva in zvestobe v tem, da je težko 

določiti ustrezno obliko funkcije.  

 

Na Sliko 5.3 pa po vzoru Zeithamla, Berrya in Parasuramana (1996, str. 35) 

vnašam še koncept dopustnega območja, ki v tem konkretnem primeru 

zagovarja idejo o tem, da je naklon krivulje izven njega drugačen. Če 

povzamem, gre torej za ilustracijo ideje o nelinearni povezanosti konceptov 

zadovoljstva in zvestobe s predpostavko o naraščajočih donosih, pri čemer pa 

je na osnovi vsega povedanega treba izpostaviti dvom o univerzalnosti 

takšnega koncepta. 

 

Poleg predstavljenega razmišljanja pa je med številnimi avtorji (npr. Andreassen 

in Lindestad, 1998, str. 10; Oliver, 1999, str. 33; Garbarino in Johnson, 1999, str. 71; Lam 

et al., 2004, str. 295; Guenzi in Pelloni, 2004, str. 369) prisotno tudi razmišljanje o 

tem, da je pravzaprav kumulativna oblika zadovoljstva tista, ki vpliva na 

zvestobo, in ne zadovoljstvo, ki temelji zgolj na posamičnih transakcijah86. 

 

Vidimo lahko, da je povezanost med konceptoma dejansko kompleksna, kar 

pa lahko razumemo tudi kot menedžerski izziv. Tako je z vidika 

menedžmenta potrebno zavedanje o tem, da gre sicer za različna, a 

                                                 
84 V zvezi s strategijo navduševanja Rust in Oliver (2000, str. 86–88) povzemata kritike, ki izražajo pomislek, da 
tovrstno početje dviguje raven kupčevih pričakovanj, kar predstavlja težjo nalogo z vidika ustvarjanja 
zadovoljstva v prihodnjih nakupnih ciklih. Elementi, ki so včasih povzročali navdušenje, tako lahko ustvarjajo 
zgolj zadovoljstvo ali pa morda tudi tega ne več – z vidika kupca lahko postanejo že zahtevani del pričakovanj. 
Avtorja sicer skušata dokazati, da je pod ustreznimi pogoji strategija navduševanja kupcev upravičena.  
85 Gummesson (1999, str. 185) omenjeni pojav poimenuje kot storitveni paradoks, ki govori o tem, da so najmanj 
dobičkonosni kupci najbolj zadovoljni in obratno. 
86 Kot sicer ugotavljata Bitnerjeva in Hubbertova (1994, str. 74–75), je razlikovanje med zadovoljstvom, ki temelji 
na posamičnih srečanjih in kumulativnem zadovoljstvom, pogosto spregledano. Tako je potrebno prvi tip 
zadovoljstva razumeti kot nek diskretni dogodek v definiranem časovnem obdobju, drugega pa kot funkcijo 
zadovoljstva večjega števila izkušenj oziroma srečanj z organizacijo. 
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medsebojno pozitivno povezana konstrukta87, ki pa navkljub povezanosti 

nista v popolni medsebojni korelaciji, kar gre sicer pripisati različnim 

psihološkim in situacijskim dejavnikom (Yu in Dean, 2001, str. 235; Bennett in 

Rundle-Thiele, 2004, str. 517 in 520). V primeru popolne medsebojne korelacije bi 

se namreč zastavljalo vprašanje o tem, ali morda konstrukta ne merita istega 

pojava.  

 

Poleg možnega načina povezanosti, tj. zadovoljstvo – zvestoba, pa je treba 

omeniti tudi obratno možnost. Kot namreč ugotavlja Fornell (1992, str. 7), 

zvesti kupci niso nujno tudi zadovoljni kupci. Vzrok za navidezno zvestobo 

kupcev kljub nezadovoljstvu s storitvijo ali izdelkom se največkrat skriva v 

ovirah za zamenjavo88, ki kupcu to dejanje otežujejo. Kupec gre v primeru 

nezadovoljstva zelo pogosto skozi kognitivni proces, v katerem se odloča o 

tem, ali naj opusti uporabo določenega izdelka ali storitve in ga zamenja s 

konkurenčnim ali ne89. Ta proces je imenovan dilema zamenjave (Colgate in 

Lang, 2001, str. 332).  

 

Pričujoči razdelek zaključujem tako, da na osnovi razprave koncept 

zadovoljstva označujem z določnikom zvestobe. Pri tem gre poudariti, da 

omenjena pozicija ne sme biti razumljena v luči popolne linearne 

povezanosti, saj je bilo skozi različna dognanja nekaterih avtorjev prikazano, 

da bi bilo takšno razmišljanje napačno. Je pa res, da zadovoljstvo kupca 

zmanjšuje verjetnost pobega h konkurenčnemu trgovcu. Na tem mestu se 

seveda upravičeno zastavlja vprašanje o tem, kaj tvori kupčevo zadovoljstvo; 

o tem razpravljam v naslednjem razdelku. 

 

 

                                                 
87 Bennettova in Rundle-Thielova (2004, str. 516) povzemata številne empirične raziskave (17) s področja 
povezanosti zadovoljstva in zvestobe. Poleg ugotovitev v svoji lastni raziskavi ugotavljata podobno smer 
povezanosti tudi pri ostalih avtorjih.   
88 Med ovire za zamenjavo štejemo stroške zamenjave, o katerih je že tekla razprava v razdelku, kjer smo 
obravnavali preračunljivo zavezanost. Colgate in Lang (2001, str. 333–335) poleg stroškov zamenjave navajata še 
dodatne dimenzije oteževanja menjave izdelka ali storitve. Investicija v  odnos je eden izmed razlogov, ki kupca 
»prepričuje«, da ostane pri trenutnem. Kot smo namreč že omenili, Gwinner, Gremler in Bitnerjeva (1998, str. 108) 
ugotavljajo, da kupec prek odnosa, ki ga ima s svojim ponudnikom storitve ali izdelka, prejema določene koristi, 
kot so zaupanje, družbene ugodnosti in ugodnosti posebnega obravnavanja. Pričakovano tveganje predstavlja 
kupčevo negotovost v zvezi z morebitnimi izgubami ali dobički na finančnem, socialnem ali psihološkem 
področju ter kakovostjo in pripravnostjo izdelka ali storitve (Murray, 1991; Murry in Schlacter, 1990). Omejena 
dostopnost in privlačnost alternativ je lahko posledica tržne strukture (monopol) ali pa zgolj posledica dejstva, 
da se ostale alternative ne nahajajo v porabnikovem priklicanem nizu. Delo servisnih in ostalih podpornih 
služb prav tako lahko močno vpliva na zadržanje kupca, ki je zaradi napake sicer nezadovoljen s samim 
izdelkom ali storitvijo, vendar je v primeru, ko je delo servisnih in ostalih podpornih služb izpeljano korektno, to 
lahko močan argument, zakaj se kupec ne odloči za zamenjavo in ostaja pri tem, kar ima.  
89 Med najpogostejše vzroke za zamenjavo na področju opravljanja storitev gre navesti neustrezno ceno, napako 
v jedru storitve in napako med procesom izvajanja storitve (Keaveney, 1995, str. 78). 
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5.2.3.2 Kakovost storitev kot določnik kupčevega zadovoljstva 

 

Eden pomembnejših tvorcev kupčevega zadovoljstva je vsekakor kakovost 

storitve, kar pomeni, da gre še za eno v vrsti povezav in prepletenosti 

konceptov, ki jih preučujemo v pričujočem delu. Med konceptoma 

zadovoljstva in kakovosti storitev je tako v njuni medsebojni povezanosti 

zaznati tri smeri razmišljanja (npr. Grönroos, 2001, str. 79; Hennig-Thurau in Klee, 

1997, str. 744): [1] koncepta sta si enaka, [2] zadovoljstvo je določnik kakovosti 

storitev in [3] kakovost storitev je določnik zadovoljstva. Prevladuje stališče, 

da je kakovost storitev določnik zadovoljstva (npr. Cronin in Taylor, 1992, str. 65; 

Liljander in Strandvik, 1997, str. 148; Cronin, Brady in Hult, 2000, str. 206; Lee, Lee in 

Yoo, 2000, str. 226; Grönroos, 2001, str 80; Newman, 2001, str. 127; Caruana, 2002, str. 

818; Ting, 2004, str. 416). Omenjeno torej pomeni, da sta si koncepta med seboj 

različna (Chen in Ting, 2002, str. 854; Robinson, 1999, str. 23; Liljander in Strandvik, 

1997, str. 148), a povezana (Ting, 2004, str. 409; Zeithaml in Bitner, 1996, str. 123).  

 

Tovrstno povezanost lepo pojasnjujeta Zeithamlova in Bitnerjeva (1996, str. 

123–124). Pravita, da je zadovoljstvo v splošnem širši koncept, kot pa 

ocenjevanje kakovosti storitev. Slednje se namreč osredotoča zgolj na 

dimenzije kakovosti storitev, medtem ko je prvo širše v tem, da nanj vpliva 

zaznavanje, povezano tako s kakovostjo storitev, kot s ceno in kakovostjo 

izdelka ter situacijskimi in osebnostnimi faktorji porabnika. Skupaj z 

osnovnimi dimenzijami kakovosti storitev, identificiranimi posebej za 

področje trgovine na drobno (Dabholkar, Thorpe in Rentz, 1996, str. 3–14), Slika 5.4 

po Zeithamlovi in Bitnerjevi prikazuje povezavo med konceptoma kakovosti 

storitev in zadovoljstvom.  

 

Omenjena predstavitev pa se zdi ustrezna tudi zato, ker vključuje zaznavanje 

kakovosti, povezane z izdelkom, ki sicer predstavlja samo del t. i. celotne 

storitve (Oliver, Rust in Varki, 1997, str. 312)90. Pomen izdelka v okviru 

zadovoljstva na področju trgovine na drobno poudarjata tudi Levy in Weitz 

(2004, str. 123), ko v že omenjeni definiciji pravita, da je »zadovoljstvo 

ponakupna ocena o tem, v kolikšni meri trgovina ali izdelek dosega ali presega 

pričakovanja kupcev.« Podobno o vlogi izdelka pri kreiranju zadovoljstva 

kupca na področju trgovine na drobno razmišlja tudi Westbrook (1981) (v 

Dabholkar, Thorpe in Rentz, 1996, str. 3–4), ko omenjeno povezuje s kakovostjo in 

razpoložljivostjo izdelkov na prodajnem mestu. V zvezi s tem sicer 

Zeithamlova ugotavlja (2000, str. 76), da je za zadržanje kupca zagotovo 

pomemben tudi kakovosten izdelek po primernih cenah, vendar gre v tem 

                                                 
90 Priročnost, cena in razpoložljivost storitve so prav tako lahko povzročitelji zadovoljstva (Cronin in Taylor, 1992, str. 

65). 
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primeru za lažje posnemljivi trženjski komponenti. Za konkurenco je namreč 

bistveno težje posneti kakovostno storitev.  

 

Slika 5.4: Povezanost koncepta kakovosti storitev na področju trgovine na drobno in 
koncepta zadovoljstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Prirejeno po Zeithaml in Bitner, 1996, str. 123 ter Dabholkar, Thorpe in Rentz, 1996, 
str. 3–14 
 

Kot je torej razvidno iz diagrama, je zaznava kakovosti odvisna od spleta 

različnih dejavnikov, od katerih pa zaradi lastnosti »izmuzljivosti« (Asubonteng, 

McCleary in Swan, 1996, str. 75; Oliver, 1997, str 165; Parasuraman, Zeithaml in Berry, 

1985, str. 41), ki izhaja iz same narave značilnosti storitev, v nadaljevanju velja 

podrobno obravnavati prav to področje.  

 

Kakovostno opravljene storitve postajo ključni dejavnik diferenciacije 

ponudbe na trgu in ustvarjanja konkurenčne prednosti (Newman, 2001, str. 

127)91. Kot ugotavljata Chen in Ting (2002, str. 839), pa se pomen kakovosti 

premika z ravni »tehnične specifikacije« v smeri »zadovoljevanja kupčevih 

potreb«, kar je po mnenju Grönroosa (2001, str. 63) sicer nujno potrebno, saj 

kupec dejansko pojmuje kakovost bistveno širše, kot pa to pojmuje logika 

tehnične specifikacije; zato je pomembno razumevanje kakovosti v smeri 

dejanskega kupčevega zaznavanja.  

 

Področje preučevanja kakovosti storitev je sicer izjemno bogato v smislu 

definicij, modelov in razprav o merskih instrumentih. Pregledno študijo kar 

19 različnih modelov ponujajo Seth, Deshmukh in Vrat (2005, str. 913–946), 

                                                 
91 Na področju akademskega raziskovanja povezanosti med kakovostjo storitev in dobičkonosnostjo je sicer najti 
tako študije z identificirano pozitivno povezanostjo kot tiste, kjer ni zaznati nobene povezanosti (Zeithaml, 2005, str. 

73), kar lahko z vidika menedžmenta vzbuja dvom o absolutnem in enoznačnem usresničevanju strategije 
ustvarjanja kakovostnih storitev.  
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medtem ko prihodnji razdelki podrobno predstavljajo zgolj najpomembnejše z 

vidika preučevanja in postavitve konceptualnega modela pričujoče doktorske 

disertacije.  

 

5.2.3.2.1 Model tehnične in funkcionalne kakovosti 

 

Avtor modela tehnične in funkcionalne kakovosti je Grönroos (1984, str. 36–

43). Izhodišče razmišljanja pojasnjuje s tem, da izpostavlja neotipljivost 

storitev preko sočasne izvedbe in prejemanja v interakciji med kupcem in 

prodajalcem. Tisto, kar vpliva na zaznavo kakovosti, je dogajanje v omenjeni 

interakciji. V tem duhu tako ločuje med t. i. tehnično in funkcionalno 

kakovostjo.  

 

Prvo pojasnjuje kot tehnični rezultat procesa, ki ga porabnik doseže po 

interakciji z organizacijo. Pogosto je s strani porabnika lahko merjena 

objektivno, podobno kot katerakoli tehnična dimenzija proizvoda. Ker pa je 

storitev pogosto (vsaj deloma) izvedena v neposredni interakciji s kupcem, 

tehnična dimenzija kakovosti ne pojasnjuje zaznane kakovosti v celoti. 

Celotna zaznana kakovost je namreč odvisna tudi od tega, kako je tehnična 

kakovost posredovana. Porabnik torej ni osredotočen zgolj na to, kaj je 

rezultat interakcije, pač pa tudi na sam proces posredovanja omenjenega, 

katerega zaznava je pogosto izjemno subjektivna. To pojasnjuje funkcionalna 

dimenzija kakovosti, ki je izjemno pomemben del zaznave kakovosti storitve, 

pogosto celo bolj kot pa tehnična dimenzija kakovosti. Izjemno pomembnost 

funkcionalne kakovosti storitev na področju trgovine na drobno pa potrjujejo 

tudi nekatere študije, podrobneje obravnavane v posebnem razdelku o 

modelih za presojo kakovosti storitev na področju trgovine na drobno.  

 

Poleg tehnične in funkcionalne kakovosti je sicer pri zaznavi celotne 

kakovosti pomemben tudi ugled organizacije, saj pogosto vpliva na 

pričakovanja kupcev. Sam ugled je odvisen od porabnikovih zaznav 

organizacije, od katerih pa najpomembnejši del predstavljajo ravno storitve. 

Tako je mogoče povzeti, da je ugled organizacije pretežno odvisen ravno od 

tehnične in funkcionalne kakovosti, pri čemer pa ne gre zanemariti tudi 

ostalih vplivov, ki so v modelu tehnične in funkcionalne kakovosti sicer manj 

pomembni. Mednje na primer sodijo tradicionalne trženjske aktivnosti, preko 

katerih je prav tako mogoče vplivati na ugled podjetja.  

 

So pa tradicionalne trženjske aktivnosti pomembne z vidika ustvarjanja 

porabnikovih pričakovanj, pri čemer je zato zelo pomembno, da so usklajene 
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s tehnično in funkcionalno dimenzijo kakovosti organizacije. V primeru 

neskladja lahko namreč pride do pojava vrzeli med pričakovano in zaznano 

storitvijo, kar vpliva na celotno zaznano kakovost storitve; le-ta je namreč 

odvisna ravno od omenjenih spremenljivk, tj. od pričakovane in zaznane 

storitve. Omenjeno paradigmo preko modela SERVQUAL podrobneje 

obravnavajo avtorji Parasuraman, Zeithaml in Berry (1988, str. 12– 36), kar 

pojasnjujem v naslednjem razdelku. 

 

5.2.3.2.2 Model, temelječ na paradigmi nepotrditve (SERVQUAL) 

 

Med najbolj znanimi in vplivnimi študijami na področju merjenja kakovosti 

storitev je model SERVQUAL (Fullerton, 2005a, str. 100; Grönroos, 2001, str. 73; 

Newman, 2001, str. 129; Bloemer, de Ruyter in Wetzels, 1999, str. 1084; Asubonteng, 

McCleary in Swan, 1996, str. 62; Dabholkar, Thorpe in Rentz, 1996, str. 3), katerega 

metodološki pristop temelji na t. i. paradigmi nepotrditve, ki sicer velja za 

prevladujoč pristop na področju merjenja kakovosti storitev92 (Grönroos, 2001, 

str. 62; Liljander in Strandvik, 1997, str. 154). Paradigma nepotrditve predstavlja 

vrzel med pričakovanji kupca glede določene storitve (ta pričakovanja naj bi 

veljala za neko storitveno panogo) in oceno kakovosti opravljene storitve 

nekega točno določenega ponudnika (Buttle, 1996b, str. 9–10). Preneseno na 

dimenzije SERVQUAL-a gre dejansko za naslednji izračun (Robinson, 1999, str. 

21): 

    
    SQj = kakovost storitve dimenzije j 
 
    Eij = pričakovanja posamičnega dela i v dimenziji j 
  
    Pij = zaznana izvedba posamičnega dela i v dimenziji j 
 
    nj = število enot v dimenziji j 
 

Pozitivne vrednosti tako prikazujejo raven izvedbe nad pričakovanji, 

negativne pomanjkljivo kakovost, v primeru, da se pričakovanja in zaznava 

ujemajo, pa gre za zadovoljivo kakovost. Gre torej za pojav pozitivne 

nepotrditve, negativne nepotrditve in nične nepotrditve oziroma 

potrditve (Oliver, 1997, str. 104). 

 

                                                 
92 Sicer obstajajo tudi metode, ki kakovost storitev merijo na drugačen način. Ena takšnih alternativ je metoda 
ključnih epizod, ki omogoča zaznavanje dela celotnega procesa – natančneje tistega, kjer je porabnik 
zadovoljen ali nezadovoljen (Bitner, Booms in Moher, 1997, str. 152). Ponavadi je metoda izvedena preko strukturiranih 
in odprtih vprašanj (ibid.), osebnih intervjujev, fokusnih skupin ter neposrednega ali prostovoljnega opazovanja 
(Edvardsson, 1997, str. 493). 
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Avtorji modela SERVQUAL, Parasuraman, Zeithaml in Berry (1988, str. 12– 36), 

so najprej razvili mersko lestvico, temelječo na 97 trditvah, ki so 

predstavljale 10 dimenzij, z njenim razvojem pa so avtorji zmanjšali set 

trditev na 34 in kasneje na 22 (pravzaprav parov trditev) ter 5 dimenzij, ki 

naj bi bile pomembne pri oblikovanju ponudbe kakovostnih storitev. To so: 

vidni dokazi storitve, zanesljivost, odzivnost, jamstvo in vživljanje v 

porabnikov položaj (Parasuraman, Zeithaml in Berry, 1988, str. 17–24).  

 

Preneseno na področje trgovine na drobno omenjene dimenzije tako lahko 

predstavljajo naslednjo vsebino storitev (Levy in Wetz, 2004, str. 625): vidni 

dokazi storitve - izgled prodajaln in prodajnega osebja; zanesljivost – točnost 

obračunov, upoštevanje dobavnega roka; odzivnost – odziv na klice, 

elektronsko pošto, točno izvajanje storitev; jamstvo – garancije in jamstva, 

politika vračanja blaga; vživljanje v porabnikov položaj – personalizirane 

storitve, potrdila o prejemu blaga in elektronska pošta, poimensko 

poznavanje.  

 

Kako pomembne so identificirane dimenzije z vidika trgovca na drobno, je 

mogoče razložiti s pomočjo raziskav Wongove in Sohala (2003, str. 505) ter 

Bloemerja, de Ruyterja in Wetzelsa (1999, str. 1098). V luči povezanosti 

dimenzij kakovosti storitev in zvestobe kupcev tako ugotavljajo, da navkljub 

večdimenzionalnosti koncepta kakovosti storitev vse dimenzije pri tvorjenju 

zvestobe kupcev niso enako pomembne. Wongova in Sohal (2003, str. 505) tako 

na tipu prodajaln, pri nas znanih kot veleblagovnice, ugotavljata, da so 

najpomembnejša dimenzija vidni dokazi storitve, Bloemer, de Ruyter in 

Wetzels (1999, str. 1098) pa na primeru t. i. supermarketov identificirajo močno 

povezanost s posamičnimi dimenzijami kakovosti, ki opredeljujejo zvestobo 

kupcev93; ugotavljajo, da je dimenzija zanesljivosti povezana s širjenjem 

ustnih priporočil ter nakupno namero, dimezija vživljanja v porabnikov 

položaj pa s cenovno občutljivostjo. Tovrstni način razmišljanja je zagotovo 

pomemben z vidika optimizacije menedžerskega odločanja pri sprejemanju 

odločitev o vidikih izboljšanja kakovosti storitev, saj po mnenju Zeithamlove 

(2000, str. 67) zgolj vložek v izboljšanje storitev ni dovolj za povečanje dobička – 

potrebno je namreč osredotočanje na prave spremenljivke. 

 

Zbir akademskega raziskovanja pa sicer metodologiji očita tudi številne 

pomanjkljivosti (Newman, 2001, str. 129; Robinson, 1999, str. 21, Buttle, 1996b, str. 

10–11). Ena od očitanih pomanjkljivosti je povezana z neučinkovitostjo 

uporabe pristopa, kot ga narekuje paradigma nepotrditve – tj. merjenja 

kakovosti storitev v obliki razlike vrednosti med pričakovanji in izvedbo.   
                                                 
93 Za prikaz operacionalizacije konstrukta zvestobe posamičnih avtorjev glej Tabelo 5.2 in Tabelo 5.3. 
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5.2.3.2.3 Model, temelječ na merjenju izvedbene ravni (SERVPERF) 

 

Kot ugotavlja Robinson (1999, str. 22), sta med glasnejšimi kritiki na tem 

področju avtorja Cronin in Taylor. Posledica njune kritike je nastanek 

modela SERVPERF, ki ga lahko razumemo tudi kot adaptacijo modela 

SERVQUAL (Barcala, Martin in Guetiérrez, 2000, str. 245). Avtorja modela Cronin in 

Taylor (1992, str. 55–68) skušata ovreči paradigmo nepotrditve, ko menita, da 

je moč kakovost opravljenih storitev meriti zgolj z ocenjevanjem izvedbe. To 

pomeni, da model SERVPERF meri zaznavanje kakovosti zgolj z enim setom 

trditev, ki se nanaša na t. i. izvedbeno raven, pri tem pa dejansko uspe 

pojasniti tudi večji delež variabilnosti kot model SERVQUAL94. Do podobnih 

ugotovitev prihajajo tudi nekateri drugi avtorji (npr. Lee, Lee in Yoo, 2000, str. 

226). Merjenje zaznane kakovosti tako pojasnjuje naslednja formula (Seth, 

Deshmukh in Vrat, 2005, str. 920):  

 
    SQ = kakovost celotne storitve 
 
    k = število dimenzij 
  
    Pij = zaznana izvedba posamičnega dela i v dimenziji j 
 
     
Na očitani argument v eni kasnejših študij empirično odgovarjajo tudi avtorji 

modela SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml in Berry, 1994, str. 218–220), ko 

potrjujejo ugotovitve Cronina in Taylorja (1992, str. 55–68); neposredni način 

merjenja v primerjavi z dvo- in tri stolpičnim modelom dejansko uspe 

pojasniti večji del variabilnosti, a je pri tem zaznana tudi inflatorna vrednost 

odgovorov v primerjavi z ostalima metodama, prav tako pa imajo pri 

neposredni metodi odgovori manjšo vsebinsko vrednost. Vendar je v primeru, 

da je cilj raziskave osredotočen zgolj na maksimizacijo vrednosti pojasnjene 

variabilnosti pri zaznavanju kakovosti storitev, izbira neposredne metode 

najboljša.  

 

Sicer se v zvezi z metodo SERVQUAL pojavljajo tudi druga nasprotovanja, ki 

jih po številnih avtorjih povzemata npr. Buttle (1996b, str. 8–32) in Robinson, 

(1999, str. 21–32), prav tako pa je moč najti tudi argumentacijo, ki govori v prid 

metodi – npr. Parasuraman, Berry in Zeithaml (1991, str. 420–446). Tako ni 

presenetljivo, da so nekateri avtorji (npr. Robinson, 1999, str. 22; Newman, 2001, 

str. 128) mnenja, da ostaja na področju kakovosti storitev še vedno veliko 

nedorečenega. Od številnih nasprotovanj pa je z vidika postavitve 

                                                 
94 Model SERVQUAL je pri štirih različnih dejavnostih uspel pojasniti 34,8 %, 37,4 %, 33,8 % in 23,6 % 
variabilnosti, medtem ko model SERVPERF pri istih dejavnosti pojasnjuje 41,1 %, 57,5 %, 42,6 % ter 29,1 % 
variabilnosti.   
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konceptualnega modela pričujoče doktorske disertacije pomemben predvsem 

očitek o neuniverzalnosti instrumenta (npr. Buttle, 1996b, str. 10; Robinson, 

1999, str. 29; Oliver, 1997, str. 49).  

 

5.2.3.2.4 Modeli za presojo kakovosti na področju trgovine na drobno 

 

Implicitno omenjeno nakazujejo tudi sami avtorji (1988, str. 30–31), ko sicer 

instrumentu pripisujejo uporabnost na različnih področjih storitev, vendar 

pa dodajajo tudi to, da SERVQUAL predstavlja okvir, ki ga je mogoče 

prilagoditi in dopolniti za specifične potrebe raziskovalcev in organizacij95. Po 

njihovem mnenju predstavlja SERVQUAL uporabno začetno izhodišče, ne pa 

tudi končnega odgovora za potrebe ocenjevanja in izboljšanja kakovosti 

storitev (Parasuraman, Berry in Zeithaml, 1991, str. 445), saj deluje najbolje v 

kombinaciji z ostalimi oblikami merjenja kakovosti storitev (Parasuraman, 

Zeithaml in Berry, 1988, str. 31).  

 

Tako SERVQUAL predstavlja dobro izhodiščno točko, ko se lotevamo 

razumevanja sestava določene storitve (Grönroos, 2001, str. 76), identificirane 

dimenzije pa dobre, a ne edine določnike kakovosti storitev (Bitner in Hubbert, 

1994, str. 77). V tej luči gre tako razumeti tudi delo Dabholkarja, Thorpa in 

Rentza (1996, str. 3–14), ko skušajo razviti merski instrument za kakovost 

storitev, apliciran posebej na področje trgovine na drobno. Svojo raziskavo 

aplicirajo na format trgovin, pri nas znanih kot veleblagovnice. Pravijo, da 

gre sicer pričakovati prekrivanje nekaterih dimenzij kakovosti SERVQUAL-a 

in dimenzij kakovosti, identificiranih posebej na področju trgovine na 

drobno, a gre hkrati pričakovati tudi potrebo po uvajanju novih dimenzij96 

(Dabholkar, Thorpe in Rentz, 1996, str. 3). Tako empirično potrdijo model, ki temelji 

na osnovnih dimenzijah in na t. i. poddimezijah. Osnovne dimenzije tvorijo 

konstrukt kakovosti storitev trgovine na drobno, nekatere od njih pa zaradi 

kompleksnosti vsebujejo tudi več kot eno komponento, tj. poddimenzijo97. 

Omenjena struktura in vsebina je prikazana na Sliki 5.5.  

 

 
                                                 
95 V enem od kasnejših del (Parasuraman, Berry in Zeithaml, 1991, str. 445) podrobneje razlagajo omenjeno prilagoditev, 
ki jo pojmujejo zgolj v luči dodajanja trditev, ki jih je moč umestiti v okvir obstoječih petih dimenzij, medtem ko 
je brisanje obstoječih in dodajanje novih nepriporočljivo z vidika integritete merskega instrumenta. 
96 Merska lestvica tako vsebuje 17 SERVQUAL-ovih trditev ter 11 dodatnih, identificiranih s pomočjo literature 
in kvalitativne raziskave (Dabholkar, Thorpe in Rentz, 1996, str. 8).  
97 Do potrebe po uvedbi poddimenzij v kasnejšem empiričnem poizkusu izboljšave SERVQUAL-a prihajajo tudi 
Parasuraman, Berry in Zeithaml (1991, str. 425), ko z modifikacijo instrumenta v smeri zamenjave negativno 
formiranih trditev s pozitivno formiranimi, zamenjavo dveh trditev ter rahlimi semantičnimi popravki 
ugotavljajo, da je faktor vidnih dokazov sestavljen iz dveh podfaktorjev – prvega tvorita oprema in fizične 
zgradbe, drugega pa zaposleni in komunikacijski materiali.  
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Slika 5.5: Dimenzije in poddimenzije kakovosti storitev v trgovini na drobno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Dabholkar, Thorpe in Rentz, 1996, str. 11–12 

 

Dimenzija fizične podobe ima po mnenju avtorjev globlji pomen kot 

SERVQUAL-ova dimenzija fizičnih dokazov, saj je sestavljena iz poddimenzij 

izgleda (npr. čistoča, splošni izgled oziroma podoba prodajalne) in priročnosti 

ureditve (npr. priročno iskanje proizvodov in priročno gibanje po prodajalni). 

Dimenzija zanesljivosti je vsebinsko podobna SERVQUAL-ovi dimenziji in je 

prav tako sestavljena iz dveh poddimenzij, tj. izpolnjevanja obljub in 

pravilnega izvajanja storitve. V tem primeru gre na primer za točnost in 

pravilnost izpolnjevanja dogovorov v obliki dostave, dobave, naročanja blaga 

ipd. Dimenzija osebne interakcije je sestavljena iz poddimenzij zbujanja 

zaupanja ter spoštljivosti/ustrežljivosti, kjer gre v splošnem za to, kako je 

kupec obravnavan s strani zaposlenih. Podobna tej je tudi dimenzija 

odpravljanja težav, kjer gre za način obravnavanja pritožb in reklamacij ter 

vračanja blaga. Kljub temu da gre v tem primeru tudi za pojav interakcije 

med zaposlenimi in kupci, je omenjena dimenzija osredotočena izključno na 

omenjeno področje, medtem ko je predhodna v tem smislu nekoliko bolj 

splošna. Dimenzija poslovne politike pa zajema naslednje vidike kakovosti 

storitev: raven kakovosti blaga, urejenost parkiranja, možnosti plačevanja, 

odpiralni čas itd. (Dabholkar, Thorpe in Rentz, 1996, str. 6–8). 

 

V tem duhu raziskovalno delo nadaljujejo tudi Vázquez et al. (2001, str. 1–13), 

ko na prodajnih formatih trgovin tipa supermarket identificirajo štiri 

dimenzije in osem poddimenzij98. Identificirane dimenzije so podobne kot v 

predhodni študiji, pri čemer pa novejši model ne vsebuje dimenzije 

odpravljanja težav. Prav tako je v novejši študiji pri zaznavi kakovosti večji 

                                                 
98 Dimenzija fizična podoba vsebuje poddimenziji izgled in priročnost, dimenzija zanesljivost poddimenziji 
izpolnjevanje obljub in primerno izvajanje storitve, dimenzija fizične interakcije poddimenziji odzivnost in 

jamstvo, dimenzija poslovne politike pa poddimenziji tehnična kakovost in asortiment blagovnih znamk. 
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poudarek na prodajnem asortimentu, kar se odraža v posebni poddimenziji, 

tj. asortiment blagovnih znamk. Obema študijama je sicer skupno to, da 

merita zaznano kakovost storitev po vzoru metodologije SERVPERF (Vázquez et 

al., 2001, str. 2; Dabholkar, Thorpe in Rentz, 1994, str. 9). Pomembno ugotovitev 

študije Vázqueza et al. (2001, str. 11) pa predstavlja uporaba analize 

pomembnosti in izvedbe99, ki pokaže, da so pri merjenju kakovosti storitev 

na področju trgovine na drobno še prav posebej pomembne dimenzije osebne 

interakcije, fizične podobe in zanesljivosti, med katerimi pa je 

najpomembnejša osebna interakcija.  

 

Pomembnost kakovosti osebne interakcije na področju trgovine na drobno 

potrjuje tudi študija Sweeneyja, Soutara in Johnsona (1997, str. 39–46). Avtorji 

preizkušajo vpliv že predstavljene tehnične in funkcionalne kakovosti na trgu 

prodaje trajnih dobrin, natančneje pri prodaji velikih gospodinjskih aparatov. 

Skozi različne modele ugotovijo, da ima funkcionalna kakovost večji vpliv na 

porabnikovo pripravljenost k nakupu kot pa na primer kakovost proizvoda 

ali pa tehnična kakovost, opredeljena kot produktno znanje prodajnega 

osebja100. Porabnik namreč ob primerni funkcionalni kakovosti (vedenje 

prodajnega osebja) dojema tudi tehnično kakovost (posredovano produktno 

znanje) kot bolj pristno. Povzamemo lahko, da je vedenje prodajnega osebja 

na področju trgovine na drobno tako izjemno pomembno pri ustvarjanju 

pozitivnih zaznav na prodajnem mestu in tudi pri zagotavljanju naklonjenega 

nakupnega vedenja porabnikov (Sweeney, Soutar in Johnson, 1997, str. 46). Kot je 

bilo že predstavljeno, pa omenjeno v modelu tehnične in funkcionalne 

kakovosti poudarja že Grönroos (1984, str. 42 in 43), ko funkcionalni kakovosti 

pri zaznavi storitev pripisuje izjemno pomembnost, pogosto tudi večjo kot 

tehnični. Pri tem pa pri zagotavljanju ustrezne ravni funkcionalne kakovosti 

v ospredje postavlja ravno kontaktno osebje. 

 

Sledi razprava o preučevanju trženja, temelječega na odnosih, z vidika 

določnih konstruktov, oziroma bolj natančno, z vidika osrednjega (Woo in 

Ennew, 2004, str. 1252; Smith, 1998a, str. 4) in pomembnega (Bejou, Wray in Ingram, 

1996, str. 137) določnega konstrukta, imenovanega kakovost trženjskih 

odnosov. 

                                                 
99 Avtorja modela Martilla in James (1977, str. 77–79) v analizi pomembnosti in izvedbe vidita predvsem njeno 
praktično naravnanost. Menita, da analiza ponuja številne prednosti za ocenjevanje trženjske ponudbe, med 
katerimi izstopa predvsem enostavnost v razumevanju tehnike in možnost uvida tako na tista področja 
trženjskega spleta, ki zahtevajo dodatno usmerjenost kot tudi na tista, na katerih je potrošenih preveč resursov. 
Možnost grafične predstavitve rezultatov povečuje interpretacijsko raven same metodologije ter tako še dodatno 
prispeva k uporabnosti pri sprejemanju strateških trženjskih odločitev.   
100 Grönroos (1984, str. 43) med tehnično dimenzijo kakovosti uvršča t. i. organizacijski »know-how«, kamor sodijo 
tudi tehnične sposobnosti zaposlenih, v konkretnem primeru ustrezno opredeljene kot produktno znanje o 
prodajanih proizvodih. 
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6 Kakovost trženjskih odnosov 
 

Na področju literature o trženju, temelječem na odnosih, velja spoznanje o 

tem, da je kakovost odnosov med udeleženci pomembna determinanta 

trajnosti in intenzivnosti samega odnosa ter s tem posledično tudi trženja, 

temelječega na odnosih (Hennig-Thurau, 2000, str. 61). Podobno ugotavljajo tudi 

Crosby, Evans in Cowlesova (1990, str. 76) ter Bejou, Wray in Ingram (1996, str. 

142), ko pravijo, da je kakovost trženjskih odnosov pokazatelj stanja 

dolgoročnih trženjskih odnosov. Preučevanja omenjenega se empirično 

lotevajo Roberts, Varki in Brodie (2003, str. 189) in pri tem ugotavljajo, da je 

kakovost odnosov nadredni konstrukt v primerjavi s konstruktom kakovosti 

storitev, hkrati pa statistično značilno vpliva tudi na zvestobo kupcev101. Do 

podobnih ugotovitev prihajajo tudi De Wulf, Odekerken-Schröderjeva in 

Iacobuccijeva (2001, str. 33), ko na področju trgovine na drobno ugotavljajo, da 

investicija v trženje, temelječe na odnosih, vpliva na kakovost trženjskih 

odnosov, slednje pa posledično tudi na zvestobo kupcev102. Kakovost 

trženjskih odnosov je torej vpliven določnik zadržanja kupcev (Hennig-Thurau 

in Klee, 1997, str. 742), kar pomeni, da bi moral menedžment svojo pozornost 

usmerjati tudi na omenjeno področje (Roberts, Varki in Brodie, 2003, str. 190). 

 

6.1 Opredelitev konstrukta kakovosti trženjskih odnosov na trgih končnih porabnikov 

 

Kakovost trženjskih odnosov lahko pojmujemo kot metakonstrukt, 

sestavljen iz različnih dimenzij, ki celostno odražajo lastnost visoko 

kompleksnega odnosa med organizacijami in porabniki (Hennig-Thurau, 

Gwinner in Gremler, 2002, str. 234; Hennig-Thurau, 2000, str. 61), ki ga – kot je bilo 

pojasnjeno – v pričujočem delu poimenujem trženjski odnos. Kot ugotavlja 

Gummesson (1999, str. 240), sam konstrukt sicer izhaja s področja trženja 

storitev103, kjer interakcija med procesom izvajanja storitve vpliva na 

zaznano kakovost same storitve. Vendar pa je na osnovi pregleda literature 

moč ugotoviti, da razmišljanje o trženju, temelječem na odnosih, ni prisotno 

samo v panogah, ki jih lahko označimo za pretežno storitvene, marveč tudi v 

panogah, kjer se posluje z izdelki (Hennig-Thurau, 2000, str. 55), kamor seveda 

                                                 
101 Koncept zvestobe so avtorji zasnovali z vedenjskega vidika, ki pa so ga vsebinsko gledano operacionalizirali 
nekoliko širše: delitev informacij, širjenje pozitivnih sporočil, priporočanje prijateljem, nadaljevanje z nakupi, 
nakupovanje dodatnih proizvodov ter preizkušanje novih storitev (Roberts, Varki in Brodie, 2003, str. 189).  
102 Koncept zvestobe je v tem primeru pojmovan ožje, tj. zgolj na osnovi tistih vedenjskih mer, ki se neposredno 
nanašajo na samo nakupno vedenje (De Wulf, Odekerken-Schröder, Iacobucci, 2001, str. 48). 
103 Sicer konstrukt kakovosti zgodovinsko gledano izhaja s področja kakovosti proizvodov. Kot namreč 
ugotavljajo Parasuraman, Zeithaml in Berry (1985, str. 41–42), je v tistem času največ truda za definiranje in 
merjenje kakovosti obstajalo prav na področjih, povezanih s fizičnimi proizvodi. Tovrstna znanja pa so zaradi že 
pojasnjenih lastnosti storitev per se nezadostna za razumevanje kakovosti storitev. 
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sodi tudi panoga trgovine na drobno, vključno s tistim delom, ki ponuja 

sveženj izdelkov in storitev (Dabholkar, Thorpe in Rentz, 1996, str. 3). Zato bi bilo 

seveda napačno razmišljati, da je konstrukt kakovosti trženjskih odnosov 

usmerjen zgolj na proces interakcije oziroma na t. i. »trenutke resnice« med 

prodajalcem in kupcem, čeprav so – kot bomo videli kasneje – slednji zelo 

pomembni, saj so pravzaprav temelj odnosa per se. Potreben je namreč širši 

pogled na obravnavano tematiko, kar pa implicitno ponuja tudi sama 

definicija. 

 

Širše in splošno pojmovanje pojma kakovosti je namreč opredeljeno kot 

»stopnja, do katere skupek pripadajočih karakteristik izpolnjuje zahteve« 

(Marolt in Gomišček, 2005, str. 119). Pri tem se definicija kakovosti trženjskih 

odnosov ne oddaljuje bistveno od predstavljenega splošnega izhodišča. Na 

osnovi literature povzemam razmišljanje Smitha (1998a, str. 4), ki kakovost 

trženjskih odnosov opredeljuje kot »konstrukt višjega reda, sestavljenega iz 

pozitivnih izidov, ki odražajo moč odnosa med udeleženci in stopnjo 

izpolnjevanja njihovih potreb in zahtev v zvezi s tem.« Omenjeno je podobno 

tudi razmišljanju Hennig-Thurauja in Kleeja (1997, str. 751), ko pojmujeta 

kakovost trženjskih odnosov kot »stopnjo ustreznosti odnosa, ki zadovoljuje 

porabnikove potrebe v zvezi s tem.« Zapisano torej ponuja ustrezno 

interpretacijsko in aplikativno širino, ki je v nadaljevanju dodatno 

obrazložena s podrobnejšo razlago konstrukta kakovosti trženjskega odnosa.  

 

Kot ugotavlja Egan (2004, str. 87), so na področju trženja, temelječega na 

odnosih, poleg dimenzije tehnične kakovosti pomembne tudi ostale dimenzije 

(Egan, 2004, str. 87)104. V tej smeri in še bolj konkretno v luči apliciranja na 

kakovost trženjskih odnosov razmišljata tudi Hennig-Thurau in Klee (1997, 

str. 751). Pravita, da je proizvod oziroma storitev, ki izpolni porabnikove 

potrebe, neobhoden pogoj za visoko kakovost trženjskega odnosa. Omenjeno 

tako ponuja tudi razumljiv zaključek o tem, da sta zadovoljstvo in kakovost 

storitve ali proizvoda potrebna, a ne tudi zadostna pogoja za dobre in 

kakovostne odnose (Rosen in Surprenant, 1998, str. 109; Crosby, 1989 v Crosby, Evans 

in Cowles, 1990, str. 68). Dobro razlago omenjenega ponuja Grönroos (2001, str. 

81–85 in 2004, str. 103–108).  

 

 

 

                                                 
104 Spomnimo se namreč razlage o razlikovanju med transakcijskim trženjem in trženjem, temelječim na 
odnosih, kjer smo ugotovili, da se transakcijsko trženje usmerja predvsem na tehnično plat kakovosti, medtem ko 
je pri trženju, temelječem na odnosih, v ospredju funkcionalna kakovost.  
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Kakovost trženjskih odnosov pojmuje kot »dinamiko dolgoročnega oblikovanja 

kakovosti v trajajočem odnosu s porabnikom« (Grönroos, 2001, str. 81), kar 

pomeni, da gre za holistično in kumulativno zaznavo omenjenega (Grönroos, 

2004, str. 103). S tem avtor razume konstrukt kakovosti trženjskih odnosov 

kot dinamičen proces v nasprotju s konstruktom kakovosti storitev, ki naj bi 

bil v tem pogledu bolj statičen. Zaznava kakovosti s strani kupca se namreč 

razvija in spreminja v času skupaj s trajanjem samega odnosa (Grönroos, 2001, 

str. 81). V zvezi s tem je tako upravičeno razmišljanje Storbacke, Strandvika 

in Grönroosa (1994, str. 35), da je potreben zasuk od bolj ali manj statičnih 

konceptov in merskih instrumentov kakovosti storitev k dolgoročni in 

dinamični usmerjenosti, tj. k načelu kakovosti trženjskih odnosov.  

 

Tako gre konstrukt kakovosti trženjskih odnosov označiti tudi kot skupek 

stališč. V nasprotju s konstruktom kakovosti storitev, ki je zgolj »podoben 

stališčem«105 (Parasuraman, Zeithaml in Berry, 1988, str. 15), saj je osredotočen na 

dimenzije posamičnih transakcij, je konstrukt kakovosti trženjskih odnosov 

bolj usmerjen na neotipljive vidike trajajočih interakcij posamičnih srečanj 

(Roberts, Varki in Brodie, 2003, str. 181). Omenjeno je tako v skladu s pomenom 

stališč, ki so trajna, saj se v času prenašajo, in tudi bolj splošna, saj se 

nanašajo na več kot pa zgolj na posamične dogodke (Solomon, Bamossy in 

Askegaard, 2002, str. 127). 

 

Grönroos razlaga odnos s pomočjo ogrodja Holmlundove (1997) (v Grönroos, 

2004, str. 104), kar prikazuje Slika 6.1. Iz omenjenega gre razbrati, da je odnos 

sestavljen iz štirih interakcijskih ravni: dogodka, epizode, sekvenc in 

odnosa per se. Najmanjša med njimi je dogodek oziroma t. i. »trenutek 

resnice«. Več različnih povezanih dogodkov tvori epizodo, medtem ko več 

povezanih epizod tvori sekvenco; skupek vseh omenjenih sestavin pa 

predstavlja odnos. Razlago terminov je najlažje ponazoriti preko praktičnega 

primera, ki je apliciran kar na področje delovanja Merkurja, d. d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
105 Dejstvu, da Parasuraman, Zeithaml in Berry (1988, str. 15) konstrukt kakovosti storitev pojmujejo kot zgolj 
podoben stališčem, nasprotujeta Cronin in Taylor (1992, str. 57). Avtorjem očitata, da je neodločnost pri 
pojmovanju konstrukta kakovosti storitev kot stališč eden večjih problemov takratne literature.  
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Slika 6.1: Interakcijske ravni v odnosu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Holmlund (1997) v Grönroos, 2004, str. 104 
 

Predpostavimo, da gospodinjstvo kupuje pralni stroj. Enega izmed dogodkov 

v zvezi z nakupnim dejanjem pralnega stroja tako predstavlja ogled 

Merkurjeve spletne strani in na njej ponudbe pralnih strojev. Drugi v seriji 

dogodkov procesa nakupovanja pralnega stroja je ogled proizvoda v živo v 

enem izmed centrov. Ker je pralni stroj trajna dobrina relativno visoke 

vrednosti, lahko povsem upravičeno sklepamo, da seriji dogodkov v 

Merkurju sledi še serija dogodkov pri konkurenčnih prodajalcih. 

Predpostavimo, da se na osnovi ponujene vrednosti106 na trgu kupec odloči 

za enega od trgovcev, tj. za Merkur, d. d. Sprejeti odločitvi sledi ponoven 

obisk centra, kar lahko razumemo kot tretji dogodek. Tokrat kupec tudi 

opravi nakup in se dogovori za dostavo kupljenega, odvoz starega pralnega 

stroja ipd. Kot četrtega v nizu dogodkov lahko razumemo dostavo pralnega 

stroja na dom in odvoz starega. Predpostavimo, da kupec plačuje tudi na 

obroke107, kar pomeni, da omenjeno z vsakokratnim plačilom obroka dodaja 

v niz dogodkov še dodatnega novega. Dogodkov je seveda lahko poljubno 

mnogo, odvisno pač od poteka procesa in narave nakupa. Reševanje 

morebitnih reklamacij, informiranje po telefonu, večkraten obisk centra ipd. 

– vse to so lahko različni in samostojni dogodki, ki so povezani z nakupom 

pralnega stroja.  
                                                 
106 Koncept vrednosti lahko razumemo kot še enega od konkurenčnih dejavnikov, na osnovi katerih se izvaja 
proces nakupa in prodaje, pri čemer gre za porabnikovo celotno oceno koristnosti proizvoda (ali storitve), ki 
temelji na njegovi zaznavi prejetega in izročenega (Zeithaml, 1988, str. 14). Poenostavljeno gre pri tem za 
osredotočenost kupca na to, da dobi čim več glede na investirani denar, čas in trud (Zeithaml in Bitner, 1996, str. 32); v 
teoriji trženjskih odnosov pa je v luči menjave potrebno razumeti tudi koristi, ki izhajajo iz odnosa per se, kot so 
na primer zaupanje, posebna obravnava kupca, socialne vezi ipd. (Grönroos, 2001, str. 140–141).  
107 Zanimivo razmišljanje v luči trženjskih odnosov na temo obročnega odplačevanja ponujajo Dwyer, Schurr in 
Oh (1987, str. 12). Diskretne transakcije lahko opišemo z izjemno omejeno komunikacijo in ozko vsebino. 
Identiteta strank mora biti spregledana, sicer že lahko govorimo o odnosu. Približek diskretne transakcije je na 
primer enkratni nakup neoglaševanega goriva pri neodvisnem naftnem trgovcu, »izven mesta«, opravljen z 
gotovinskim plačilom. Ker gre v primeru obročnega odplačevanja za prikaz identitete ter ostalih informacij o 
plačniku, prav tako pa je pri tem prisotna določena časovna kontinuiteta odplačevanja posojila, po 
predstavljenem razmišljanju sodeč že lahko govorimo o odnosu.  
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Ko je pralni stroj enkrat dostavljen na kupčev dom in ko so vsi obroki 

poplačani, ko je torej celoten nakupni proces zaključen, potem lahko 

omenjeno razumemo kot epizodo nakupa pralnega stroja. Ker pa model 

kakovosti trženjskih odnosov vsebuje dinamično komponento, se 

pridobljene izkušnje v epizodi nakupa pralnega stroja odražajo v obliki 

pričakovanj prihodnjih nakupov v Merkurju, d. d.  

 

Predpostavimo, da se je gospodinjstvo lotilo adaptacije kopalnice. Ravno zato 

so se odločili tudi za nov pralni stroj, ker želijo obnoviti kopalnico kot celoto. 

Sedaj sledijo nakupi ostalih kopalniških »delov«. Ker Merkur, d. d., s svojo 

bogato ponudbo kupca lahko zadovolji tudi s tovrstnim blagom, se kupec na 

osnovi različnih dejavnikov odloči tudi za nakup keramičnih ploščic. Epizoda 

nakupa keramičnih ploščic je podobno kot epizoda nakupa pralnega stroja 

sestavljena iz mnogih dogodkov. Omenjeno se nato kumulativno prenaša 

tudi na epizodo nakupa kopalniškega pohištva ter ostale opreme. Več epizod, 

povezanih z obnovo kopalnice, tako tvori sekvenco – poimenujmo jo na 

primer sekvenca obnove kopalnice. Vse doživeto v omenjeni sekvenci se nato 

prenese tudi na prihodnjo sekvenco. Recimo, da je ta osredotočena na nakup 

računalniške opreme v gospodinjstvu, v prihodnosti pa lahko pričakujemo 

tudi nove. Tovrstna sekvenca je tako ponovno sestavljena iz mnogih epizod, 

ter še iz večjega števila dogodkov. Celota sekvenc, posledično pa tudi epizod 

in dejanj, predstavlja odnos. 

 

Pri tem se lahko tako dogodki kot tudi epizode in sekvence prekrivajo, 

njihova opredelitev in razmejitev pa je lahko determinirana časovno, 

vsebinsko, projektno ali pa kako drugače (Holmlund, 1996 v Grönroos, 2004, str. 

104). Pri formiranju odnosa skozi čas tako v interakcijskem procesu nastopa 

različno število elementov, kot so storitve, proizvodi, socialni stiki, 

informacije, finančne storitve ipd. (Grönroos, 2004, str. 104), iz česar je moč 

razbrati, da gre v primeru konstrukta kakovosti trženjskih odnosov resnično 

za mnoga prekrivanja in sovpadanja s sorodnimi konstrukti (Roberts, Varki in 

Brodie, 2003, str. 181; Hennig-Thurau, Gwinner in Gremler, 2002, str. 234; Smith, 1998a, 

str. 4 in 1998b, str. 77; Dorsch, Swanson in Scott, 1998, str. 130). Kakovost posamične 

storitve lahko namreč opredelimo z eno vrsto konstrukta, kakovost 

posamičnega proizvoda z drugo ter nenazadnje kakovost celotnega odnosa 

kot posledico vsega omenjenega (vendar ne da bi bilo omejeno zgolj na to) s 

tretjim izmed konstruktov. Razprava se nadaljuje s podrobnim pregledom 

literature s področja zadnjega izmed konstruktov.  
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6.2 Pregled literature s področja preučevanja kakovosti trženjskih odnosov 

 

Kot ugotavlja Hennig-Thurau (2000, str. 61), večina avtorjev predpostavlja, da 

je konstrukt kakovosti trženjskih odnosov intuitivno jasen in razumljiv, kar 

ima za posledico tudi pomanjkanje literature s tega področja. Vendar pa 

pregled razpoložljive literature dokazuje, da operacionalizacija omenjenega 

nikakor ni intuitivno jasna, še manj pa dokončno razvita. Kakovost v 

splošnem je »izmuzljiv in nejasen konstrukt« (Parasuraman, Zeithaml in Berry, 

1985, str. 41), še bolj pa to velja za aplikacijo omenjenega na področje trženja, 

temelječega na odnosih. Kot bomo spoznali v nadaljevanju, je mogoče na 

osnovi pregleda literature razumevanje kakovosti trženjskih odnosov v 

grobem razdeliti v dve smeri. Ena poudarja predvsem pomen temeljnih 

dimenzij zadovoljstva, zaupanja ter zavezanosti, medtem ko je druga v tem 

pogledu bolj razširjena.  

 

6.2.1 Kakovost trženjskih odnosov pojmovana s temeljnimi določljivkami 

 

Kronološko in teoretsko izhodišče predstavlja delo Dwyerja in Oha (1987, str. 

347–356), ki velja za enega prvih, ki opisujejo termin kakovosti trženjskih 

odnosov (Roberts, Varki in Brodie, 2003, str. 173). Avtorja se lotevata preučevanja 

omenjenega na področju medorganizacijskega trženja, natančneje na 

področju tržnih poti na primeru avtomobilske dejavnosti. Pri tem preučujeta 

vpliv stopnje birokratizacije na kakovost trženjskih odnosov med partnerji. 

Ugotavljata, da stopnja birokratizacije tržne poti, opredeljena z možnostjo 

sodelovanja v odločitvenih procesih, centralizacijo in formalnostjo postopkov, 

vpliva na raven kakovosti trženjskih odnosov. Mere zadovoljstva, zaupanja 

ter minimalne stopnje preračunljivosti so tiste, ki ločujejo kakovostne 

trženjske odnose od manj kakovostnih.  

 

Kronološko naslednjo, a z vsebinsko drugačno usmerjenostjo, je moč 

pojmovati prispevek Crosbyja, Evansa in Cowlesove (1990, str. 68–78). 

Omenjena študija velja za pomemben prispevek na področju trženja, 

temelječega na odnosih, ki je pogosto citirana tako v sorodnih raziskavah kot 

tudi v vodilnih trženjskih publikacijah (Boles, Johnson in Barksdale, 2000, str. 76). 

Njeno vsebinsko drugačnost v primerjavi s predhodno opisano raziskavo 

lahko razumemo v kontekstu preučevanja odnosa med prodajnim osebjem in 

končnim porabnikom na področju izvajanja storitev, natančneje na področju 

prodaje življenjskih zavarovanj. Na omenjenem področju gre sicer za 

posebnost, ki se kaže v tem, da lahko storitev prodaje življenjskih zavarovanj 

označimo kot storitev z visoko mero tveganja, ki izhaja predvsem iz 
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neotipljivosti in kompleksnosti same storitve. Prav tako sta v tem primeru z 

vidika kupca prisotna pomanjkanje seznanjenosti s samo storitvijo ter 

dolgoročen horizont procesa izvajanja (Crosby in Stephens, 1987, str. 404–405). Na 

osnovi povedanega tako ni presenetljivo, da sta zaupanje in zadovoljstvo s 

prodajnim osebjem endogeni dimenziji kakovosti trženjskih odnosov v smislu 

konstrukta višjega reda. Sicer avtorji preučujejo tudi vpliv eksogenih 

spremenljivk na kakovost trženjskih odnosov. Kot eksogeni identificirajo dve 

spremenljivki: lastnost prodajalca v smislu njegove strokovnosti poznavanja 

prodajane storitve ter podobnosti oziroma ujemanja s kupcem po kriteriju 

življenjskega sloga, izgleda ter ekonomskega statusa in pa prodajo, temelječo 

na odnosih. Slednja se izraža v obliki medsebojnega in obojestranskega 

razkritja, kooperativnih namenov ter vzdrževanja stikov. Pomembnejša 

slabost prispevka v smislu njegove splošne veljavnosti se kaže v aplikaciji na 

področje življenjskih zavarovanj, kjer je primarni cilj predvsem zmanjševanje 

tveganja (Hennig-Thurau, 2000, str. 62). 

 

Kot ponovitev in deloma tudi kot razširitev raziskave Crosbyja, Evansa in 

Cowlesove (1990, str. 68–78) lahko štejemo kar nekaj kasneje izvedenih 

raziskav. Kronološko najbližji je prispevek Lagaceove, Dahlstroma in 

Gassenheimerja (1991, str. 39–46). Avtorji se osredotočajo na kakovost 

trženjskih odnosov v farmacevtski dejavnosti na področju 

medorganizacijskega trženja. Eksogeni spremenljivki vsebinsko prav tako 

razdelijo v dve vsebinski dimenziji, od katerih je lastnost prodajalca 

predstavljena v obliki njegove strokovnosti, poznavanja prodajanih izdelkov 

ter etičnega vedenja; slednje je na preučevanem področju še posebej 

pomembno. Druga spremenljivka, tj. prodaja, temelječa na odnosih, pa je 

opredeljena kot pogostost stikov in trajanje odnosa. Vpliv eksogenih 

spremenljivk na endogeni, ki merita kakovost trženjskih odnosov, tj. 

zaupanje in zadovoljstvo, je značilen pri vseh, razen pri trajanju odnosa; 

etično vedenje in strokovnost poznavanja prodajanih izdelkov imata pozitiven 

vpliv na zadovoljstvo in zaupanje, medtem ko ima pogostost kontaktov 

pozitiven vpliv na zadovoljstvo in negativnega na zaupanje.  

 

Kronološko nekoliko oddaljen, konceptualno pa še vedno dokaj podoben je 

prispevek Smitha (1998a, str. 3–17). V koncept dimenzij kakovosti trženjskih 

odnosov poleg zaupanja in zadovoljstva avtor vpleta še dimenzijo 

zavezanosti; sicer analiza podatkov ne uspe ločiti med dimenzijama zaupanja 

in zadovoljstva, tako da gre po obdelavi podatkov pravzaprav za dve dimenziji 

– zadovoljstvo/zaupanje ter zavezanost. V raziskavi je preizkušen vpliv 

podobnosti prodajalca s kupcem na kakovost trženjskih odnosov ter na 

konstrukt ravnanja z odnosi, ki predstavlja skupek vedenj, pristopov in 
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stilov, uporabljenih za ravnanje z odnosom, opredeljenih kot investicija v 

odnos, odprtost komunikacije in »odnosnost«. Konstrukt ravnanja z odnosi 

lahko vsebinsko razumemo tudi v luči podobnosti s Crosbyjevo, Evansovo in 

Cowlesovo (1990, str. 71) prodajo, temelječo na odnosih. Podobno kot v izvorni 

študiji tudi v tej podobnost med prodajalcem in kupcem nima statistično 

značilnega vpliva na kakovost trženjskih odnosov – razlika je v tem, da je 

omenjena študija izvedena na področju medorganizacijskega trženja. 

Konstrukt ravnanja z odnosi ima sicer vpliv na kakovost trženjskih odnosov, 

vendar različno skozi posamične determinante. Investicija v odnos ter 

odprtost komunikacije vplivata na vse tri endogene dimenzije kakovosti 

trženjskih odnosov, medtem ko »odnosnost« v manjši meri vpliva le na 

dimenzijo zavezanosti.  

 

Dimenzije zavezanosti, zadovoljstva in zaupanja pa s preučevanjem različnih 

storitvenih področij na primeru končnih porabnikov poudarjajo tudi Hennig-

Thurau, Gwinner in Gremler (2002, str. 230–244). Sicer kronološko in razvojno 

gledano Hennig-Thurau in Klee (1997, str. 751) konceptualno sprva 

razpravljata o kakovosti storitev108, zavezanosti in zaupanju kot dimenzijah 

kakovosti trženjskih odnosov, kar kasneje Hennig-Thurau tudi empirično 

preizkuša (2000, str. 55–74), vendar pa v zadnjem prispevku na temo kakovosti 

trženjskih odnosov namesto dimenzije konstrukta kakovosti v ospredje 

preide konstrukt zadovoljstva, kar ima za posledico vsebinsko podobnost 

razmišljanja z ostalimi avtorji, ki poudarjajo pomen zadovoljstva, zaupanja in 

zavezanosti v kontekstu preučevanja in definiranja kakovosti trženjskih 

odnosov. 

 

Boles, Johnsonova in Barksdal (2000, str 75–80) pa izvorno študijo ponovijo v 

tem, da uporabijo enake endogene dimenzije kakovosti trženjskih odnosov – 

tj. zadovoljstvo in zaupanje –, razširijo pa s tem, da gre za aplikacijo na 

področje medorganizacijskega trženja ter za dodajanje nove eksogene 

dimenzije, imenovane nepristranskost, ki ima empirično potrjen statistično 

značilen vpliv na zaznavanje kakovosti trženjskih odnosov. Sicer je raziskava 

identična Crosbyjevi, Evansovi in Cowlesovi (1990, str. 68–78) pri ugotavljanju 

vpliva ostalih eksogenih spremenljivk. Prodaja, ki temelji na odnosih, vpliva 

na zaznavanje kakovosti trženjskih odnosov, prav tako pa tudi lastnost 

prodajalca, opredeljena kot njegova strokovnost pri poznavanju prodajane 

                                                 
108 Vpeljavo dimenzije kakovosti storitev namesto kupčevega zadovoljstva lahko razumemo tudi v luči 
interpretacije avtorjev v razpravi o razlikovanju med zadovoljstvom in kakovostjo storitev. Hennig-Thurau in 
Klee (1997, str. 744) namreč zagovarjata, da je kupčevo zadovoljstvo določnik kakovosti, kar pa je v nasprotju z že 
predstavljenim splošno bolj uveljavljenim in privzetim stališčem, ki pravi, da je zadovoljstvo posledica 
kakovosti in ne obratno.  
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storitve. Lastnost prodajalca, opredeljena kot podobnost oziroma ujemanje s 

kupcem, pa tudi v tej raziskavi nima statistično značilnega vpliva na 

kakovost trženjskih odnosov.  

 

Zadovoljstvo in zaupanje sta dimenziji kakovosti trženjskih odnosov tudi v 

študijah Wraya, Palmerja in Bejouja (1994, str. 32–46) ter Bejouja, Wraya in 

Ingrama (1996, str. 137–142). Gre za prispevka, ki sta tudi glede na področje 

preučevanja močno podobna prispevku Crosbyja, Evansa in Cowlesove (1990, 

str. 68–78). Avtorji se namreč lotevajo preučevanja končnih porabnikov na 

področju finančnih storitev, kar je po številnih kriterijih močno podobno 

preučevanju življenjskih zavarovanj, česar so se lotili njihovi predhodniki. 

Eksogene spremenljivke – izkušnje prodajalca, etičnost prodajalca in 

naravnanost k stranki – pomembno prispevajo k zadovoljstvu kupca, 

medtem ko na zaupanje poleg izkušenj in naravnanosti k stranki vpliva tudi 

prodajna naravnanost; etična naravnanost prodajalca nima značilnega vpliva 

na dimenzijo zaupanja. Avtorji sicer operacionalizacijo konstrukta kakovosti 

trženjskih odnosov izvajajo s pomočjo posamične trditve za vsako dimenzijo.  

 

Konceptualno nekoliko drugačen od predstavljenih pa je prispevek 

Leuthesserja (1997, str. 245–253). Omenjena drugačnost se kaže zlasti v tem, 

da je konstrukt kakovosti trženjskih odnosov obravnavan 

enodimenzionalno; sicer je v začetnem koraku opredeljen dvodimenzionalno 

kot zadovoljstvo in zaupanje, a v nadaljevanju zaradi visoke medsebojne 

korelacije, podobno kot v Smithovem (1998a, str. 10) primeru, združen v eno 

dimenzijo, sestavljeno iz zapisanega. Še bolj enostavno se merjenja kakovosti 

trženjskih odnosov lotevata Wongova in Sohal (2002, str. 39). Avtorja namreč 

temeljne dimenzije, obravnavane v tem prispevku, označita kot določnike, ki 

so tako lahko samo približek merjenega konstrukta. Ravno zato se odločata 

za enostavnejši pristop kjer vprašani s pomočjo Likertove lestvice oceni 

kakovost trženjskih odnosov (ibid.). Implicitno gre torej za prisotnost 

predpostavke o tem, da vprašani razumejo konstrukt kakovosti trženjskih 

odnosov. Avtorja tako tudi v nasprotju z ostalimi preučujeta vpliv zaupanja 

in zavezanosti na kakovost tržnih odnosov – na ravni prodajnega osebja in 

na ravni trgovine. Pri tem ugotavljata, da imata tako zaupanje kot 

zavezanost prodajnemu osebju vpliv na zaznano kakovost tržnih odnosov, 

medtem ko je na ravni trgovine neposredna povezava značilna samo v 

primeru zavezanosti trgovini. Sicer pa ima zaupanje in zavezanost 

prodajnemu osebju vpliv na zaupanje in zavezanost trgovini. Leuthesser 

(1997, str. 245–253), ki se osredotoča na področje meroganizacijskega trženja, 

tako podobno kot večina predhodnikov preučuje vpliv tistih spremenljivk, ki 

v teoriji niso razumljene kot dimenzije kakovosti trženjskih odnosov. 
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Izvajanje pobud, dodatno informiranje kupca, razkritje občutljivejših 

informacij ter pogostost srečanj so spremenljivke, ki statistično značilno 

vplivajo na kakovost trženjskih odnosov, medtem ko v nasprotju s 

pričakovanji osebni stik nima statistično značilnega vpliva.  

 

Z vidika preučevanja trgovine na drobno pa se zdi zanimiv prispevek De 

Wulfa, Odekerken-Schröderjeve in Iacobuccijeve (2001, str. 33–47). Avtorji se 

lotevajo preučevanja kakovosti trženjskih odnosov na področjih prodaje 

prehrambenih izdelkov in oblačil na trgih Združenih držav Amerike, 

Nizozemskem in Belgije v različnih oblikah prodajaln – diskontne trgovine, 

prodajalne večjih formatov izdelkov vsakdanje rabe, kot so na primer 

hipermarketi in supermarketi, veleblagovnice in luksuzne prodajalne. Pri 

tem kakovost trženjskih odnosov definirajo s podobnimi dimenzijami kot 

večina v tem razdelku omenjenih avtorjev; ponovno so uporabljene dimenzije 

zadovoljstvo, zaupanje in zavezanost. Prav tako pa tudi omenjeni avtorji 

preučujejo vpliv posamičnih spremenljivk na dimenzije kakovosti. 

Natančneje, gre za preučevanje vpliva z vidika kupca zaznanih investicij 

prodajalca v diadni odnos, manifestacija le-tega pa naj bi se odražala skozi 

dejavnosti neposredne pošte, prednostne obravnave kupca, medosebne 

komunikacije ter otipljivih nagrad. Vpliv posamičnih oblik dejavnosti 

investiranja v zaznavanje le-tega s strani kupca je odvisen od preučevanega 

trga ter preučevanega področja, v splošnem pa drži, da ima zaznana 

investicija v odnos vpliv na zaznano kakovost trženjskih odnosov, slednje pa, 

kot smo že omenili, vpliv na vedenjsko obliko zvestobe109. Kot ugotavljajo 

avtorji, v splošnem velja to predvsem za tiste porabnike, ki so bolj vpleteni v 

nakup ter bolj dovzetni za trženjski odnos110.   

 

Kakovost trženjskih odnosov, opredeljena z dimenzijama zaupanja in 

zavezanosti, ima pozitiven vpliv na nakupno namero tudi na področju 

preučevanja medorganizacijskega trženja avtorjev Hewetta, Moneyja in 

Sharme (2002, str. 234). Prav tako na področju medorganizacijskega trženja se 

                                                 
109 Gre torej za posreden vpliv z vidika porabnika zaznanih prodajalčevih investicij v odnos, kar je tudi v skladu 
z ugotovitvami Toojeve, Souchonove in Thirkella (2001, str. 305–306), ko prav tako prihajajo do podobnih 
ugotovitev v zvezi s tem, sicer izključno na področju prodaje oblačil. Zaznana investicija v aktivnosti trženja, 
temelječem na odnosih, ima tako preko konstruktov zaupanja in zavezanosti vpliv na zvestobo porabnikov, ki jo 
omenjeni avtorji definirajo na holističen način. Pri tem opozarjajo na pojav vrzeli med zaznavo menedžmenta o 
udejanjenih aktivnostih trženja, temelječega na odnosih, ter zaznavo omenjenega s strani porabnikov (Too, Souchon 

in Thirkell, 2001, str. 302). 
110 Avtorji pri tem podobno kot Kumar, Bohling in Ladda (2003, str. 675–676) podajajo posebno mersko lestvico, ki 
meri nagnjenost porabnika k odnosu (enako velja tudi za vpletenost v nakup kategorije) (De Wulf, Odekerken-

Schröder in Iacobucci, 2001, str. 48). Nasprotno pa Yau et al. (2000, str. 1118) ter kasneje tudi Sin et al. (2002, str. 665) 

razpravljajo o usmerjenosti k trženju, temelječem na odnosih, z vidika organizacije. Komponente medsebojne 
vezave, vživljanja, obojestranskosti, zaupanja, komunikacije in deljenih vrednot so tiste, ki preko ustrezno 
oblikovane lestvice merijo usmerjenost organizacije k trženju, temelječemu na odnosih.   
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lotevajo preučevanja kakovosti trženjskih odnosov tudi Hibbard, Kumar in 

Stern (2001, str. 52). Pri tem omenjeni konstrukt, opredeljen z dimenzijama 

zaupanja in zavezanosti, ni osrednji, se pa omenjena študija od ostalih loči 

po tem, da obravnava kakovost trženjskih odnosov v predhodnem in 

posledičnem smislu v odvisnosti od različnih oblik destruktivnega vedenja 

glavnega dobavitelja do njegovih distributerjev na tržni poti. 

 

Vpliv prodaje, temelječe na odnosih, kakovost informacijske mreže in 

odprava napak so eksogene dimenzije, katerih vpliv na kakovost trženjskega 

odnosa preizkušata Lin in Ding (2005, str. 55–74). Le-ta je opredeljena s 

pomočjo koncepta zadovoljstva in zaupanja in naj bi kot taka vplivala na 

zvestobo končnih uporabnikov do ponudnika spletnega dostopa. Ugotovitve 

raziskave pokažejo vpliv eksogenih spremenljivk na koncept zvestobe 

uporabnikov posredno preko kakovosti trženjskega odnosa.  

 

Kakovost trženjskih odnosov, opredeljeno kot zadovoljstvo, zaupanje in 

zavezanost, pa najdemo tudi pri Ulagi in Eggertu (2006, str. 311–323). Avtorja 

sicer na področju medorganizacijskega trženja preučujeta vpliv koncepta 

vrednosti na kakovost trženjskih odnosov. Pri tem ugotavljata, da je 

najmočnejši vpliv vrednosti na dimenzijo zadovoljstva, manj na ostali dve. V 

luči nomološke povezanosti koncepta pa preučujeta tudi povezanost z dvema 

vedenjskima merama, tj. z mero zaključka odnosa ter nadaljevanja in 

razvijanja poslovanja. Vrednost tako neposredno vpliva na nadaljevanje in 

razvoj poslovanja, medtem ko lahko pri vplivu na zaključek odnosa govorimo 

o posrednem vplivu preko konstrukta kakovosti trženjskih odnosov.  

 

V pričujočem razdelku smo tako spoznali, da pri opredeljevanju dimenzij 

kakovosti trženjskih odnosov velika večina avtorjev sledi Crosbyju, Evansu 

in Cowlesovi (1990, str. 68–78). Gre torej za smer, ki kakovost trženjskih 

odnosov pojmuje na osnovi temeljnih konceptov, tj. v smislu dimenzij 

zadovoljstva, zaupanja in zavezanosti; omenjeno je prikazano v Tabeli 6.1. 

Sledi prikaz smeri, kjer so posamičnim temeljnim dimenzijam pri 

operacionalizaciji konstrukta kakovosti trženjskih odnosov dodani tudi ostali 

koncepti.  
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Tabela 6.1: Kakovost trženjskih odnosov, pojmovana s temeljnimi dimenzijami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Lasten 
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6.2.2 Razširjeno pojmovanje kakovosti trženjskih odnosov 

 

Od t. i. razširjenih prispevkov s področja preučevanja kakovosti trženjskih 

odnosov je kronološko gledano najstarejši prispevek Kumarja, Scheerjeve in 

Steenkampa (1995, str. 54–64). Apliciran je na področje medorganizacijskega 

trženja, natančneje na preučevanje odnosa med velikimi avtomobilskimi 

korporacijami in manjšimi distributerji z vidika slednjih. Operacionalizacija 

konstrukta kakovosti trženjskih odnosov je izvedena s pomočjo sedmih 

dimenzij, od katerih štiri predstavljajo poddimenzije dveh konstruktov prvega 

reda, tj. zaupanja in nasprotovanja. Zaupanje je tako sestavljeno iz zaupanja 

v poštenost partnerja ter zaupanja v njegovo dobronamernost, medtem ko je 

nasprotovanje razdeljeno v čustveno in manifestno obliko. Poleg omenjenih 

dimenzij oziroma poddimenzij pa se ponovno pojavlja konstrukt zavezanosti, 

novi v primerjavi s prejšnjimi prispevki pa sta dimenziji pripravljenosti k 

investiranju ter nadaljevanju kontinuitete odnosa.  

 

Prav tako na področju medorganizacijskega trženja ter kronološko tudi 

nekoliko starejši prispevek ponujajo Dorsch, Swanson in Kelley (1998, str. 128–

140). Poleg že znanih dimenzij kakovosti trženjskih odnosov, kot so zaupanje, 

zadovoljstvo, zavezanost ter preračunljivost, omenjeni avtorji prispevajo tudi 

novi: naravnanost k stranki ter etični profil organizacije. Vsebinsko sicer 

nekoliko okrnjen, a prav tako izveden na področju medorganizacijskega 

trženja je prispevek Johnsona (1999, str. 4–16); zaupanje, poštenost ter 

preračunljivost so dimenzije konstrukta kakovosti trženjskih odnosov. 

Slednja naj bi po predvidevanjih vplivala tudi na strateško povezovanje med 

partnerji, za kar pa avtorji ne najdejo empirične potrditve. Pozitivno 

povezanost pa najdejo med pričakovanim trajanjem odnosa ter kakovostjo 

trženjskega odnosa. Prav tako s področja medorganizacijskega trženja, 

natančneje s področja trženja profesionalnih storitev, tj. svetovanja, je 

prispevek Wooja in Ennewjeve (2004, str. 1252–1267), ki imata enako število, a 

drugačno vsebino dimenzij. Omenjeni avtorji za kakovost trženjskih odnosov 

na preučevanem področju določajo dimenzije sodelovanja, prilagajanja in 

vzdušja, pri tem pa preizkušajo vpliv konstrukta kakovosti trženjskih 

odnosov na kakovost storitev, zadovoljstvo in vedenjske namere. Statistično 

značilna je samo povezava s konstruktom kakovosti storitev, medtem ko so 

ostali konstrukti povezani zaporedno. Gre za povezavo v smeri: kakovost 

trženjskih odnosov � kakovost storitev � zadovoljstvo � nakupne namere, 

iz česar avtorji zaključujejo, da je zaradi svojega vpliva kakovost trženjskih 

odnosov pomemben konstrukt, ki zahteva pozornost tudi z menedžerskega 

vidika.  
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Pomemben prispevek na področju pojmovanja kakovosti trženjskih odnosov 

pa je tudi prispevek Naudéja in Buttla (2000, str. 351–360). Odlika prispevka se 

kaže v eksplorativnem prispevku v obliki definiranja kakovosti trženjskih 

odnosov z vidika menedžerjev na medorganizacijskih trgih. Pri tem avtorja 

uspeta identificirati pet dimenzij: zaupanje, izpolnitev potreb, povezanost v 

verigi, moč in dobičkonosnost. Tako opredeljene so v tem pogledu nove vse 

razen dimenzije zaupanja. Pri tem pa velja omeniti tudi spoznanje o tem, da 

niso vsem menedžerjem vse dimenzije enako pomembne pri pojmovanju 

konstrukta trženjskih odnosov v smislu kakovosti.  

 

Z vidika osredotočenosti pričujočega dela, tj. preučevanja končnih 

porabnikov, pa gre na tem mestu izpostaviti naslednje prispevke s tega 

področja. Lang in Colgate (2003, str. 29–36) se lotevata preučevanja vpliva – 

poimenujeta ga informacijska vrzel – na zaznavo kakovosti trženjskega 

odnosa s strani kupca oziroma komitenta do ponudnika bančnih storitev. 

Kot pojasnjujeta avtorja, je informacijska vrzel prisotna takrat, ko si 

komitent želi poslovanja po t. i. sodobnih poteh, a jih banka ne ponuja 

(pozitivna vrzel), ali pa si komitent omenjenega ne želi, a ga banka k temu na 

nek način sili (negativna vrzel). Avtorja se za določitev dimenzij konstrukta 

kakovosti odločata na osnovi preteklih raziskav, od katerih uporabita 

naslednje: zavezanost, zaupanje, zadovoljstvo, nasprotovanje in družabne 

vezi; slednjo lahko z vidika pregleda literature in prispevka k številu 

identificiranih dimenzij označimo kot novo. Na osnovi empirične raziskave 

avtorja tako ugotavljata, da ima informacijska vrzel vpliv na zaznano 

kakovost trženjskih odnosov; pri tem bi lahko rekli, da ima pozitivna 

močnejšega, saj je vpliv zaznan pri kar štirih od petih dimenzij (zavezanost, 

zadovoljstvo, zaupanje in nasprotovanje), medtem ko je pri negativni vrzeli 

vpliv omenjenega na kakovost trženjskih odnosov zaznan zgolj pri dveh 

dimenzijah (zadovoljstvo in nasprotovanje).  

 

V podobni smeri z vidika izbora dimenzij kakovosti trženjskih odnosov pa 

razmišljajo tudi Roberts, Varki in Brodie (2003, str. 169–191). Usmerjajo se na 

področje storitvenih dejavnosti, kjer z vidika končnih kupcev identificirajo 

naslednje dimenzije, ki opredeljujejo konstrukt kakovosti trženjskih odnosov: 

zaupanje v partnerjevo poštenost, zaupanje v partnerjevo dobronamernost, 

zadovoljstvo, čustveno nasprotovanje in čustvena zavezanost. Slednjo lahko 

zaradi izrazite osredotočenosti zgolj na eno od zvrsti zavezanosti razumemo 

tudi v luči dodatnega prispevka. Kot že omenjeno, pa avtorji preverjajo tudi 

nomološko veljavnost konstrukta. Kakovost trženjskih odnosov postavljajo 

ob bok konstruktu kakovosti storitev in pri tem ugotavljajo, da ima slednji 
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vpliv na kakovost trženjskih odnosov, medtem ko prvi v primerjavi z zadnjim 

v celoti prevlada pri vplivu na zvestobo kupcev.  

 

O povezanosti med konstruktoma kakovosti trženjskih odnosov ter kakovosti 

storitev podrobneje razpravljajo tudi Keating, Rugimbana ter Quazi (2003, str. 

217–231). Avtorji skušajo na osnovi skupinskih intervjujev ter izvedene 

raziskave raziskati sposobnost ločevanja končnih porabnikov med 

omenjenima konstruktoma na področju spletnega trgovanja. Tako prihajajo 

do zaključka, da se kakovost trženjskega odnosa, definirana na osnovi 

dimenzij zaupanja, truda, vrednosti, komunikacije, sodelovanja, všečnosti in 

razumevanja prekriva s konceptom kakovosti storitev trgovine na drobno, pri 

čemer so dimenzije omenjenega povzete po Dabholkarju, Thorpu in Rentzu 

(1996, str. 10). Prekrivanje je opazno pri dveh dimenzijah kakovosti storitev, tj. 

osebni interakciji in reševanju zapletov, ko se preko procedure faktorske 

analize vežeta na faktor kakovosti trženjskih odnosov. Težave pri 

razlikovanju med preučevanima konstruktoma pa so bile zaznane tudi v 

okviru skupinskih intervjujev. 

 

Nekoliko drugačen pa je prispevek Bennetta in Barkensjonove (2005, str. 81–

102). Njegova drugačnost se kaže v tem, da raziskovalno ni tipično 

porabniško naravnan, pač pa preučuje kakovost trženjskih odnosov na ravni 

nepridobitnega sektorja, tj. dobrodelnih organizacij. Identificirajo tri 

dimenzije kakovosti trženjskih odnosov: zaupanje, zavezanost in 

dobronamernost. Pri tem se za razliko od ostalih avtorjev, ki umeščajo 

konstrukt zadovoljstva kot dimenzijo kakovosti, odločajo za nekoliko 

drugačen pristop. Omenjeni konstrukt tako ni več del dimenzij kakovosti 

trženjskih odnosov kot v večini predstavljenih študij, temveč je postavljen kot 

neodvisna spremenljivka, katere vpliv se preizkuša tako na kakovost 

trženjskih odnosov kot tudi na kakovost storitev, hkrati pa se preizkuša tudi 

vpliv kakovosti trženjskih odnosov na kakovost storitev. V tem pogledu 

avtorja tako ne sprejemata privzetega razmišljanja o tem, da je kakovost 

storitev določnik zadovoljstva, marveč omenjeno pojmujeta ravno obratno. 

Prav tako pa ravno obratno kot na primer Roberts, Varki in Brodie (2003, str. 

189) ter podobno kot Woo in Ennewjeva (2004, str. 1266) domnevata, da 

kakovost trženjskih odnosov vpliva na kakovost storitev in ne obratno. 

Obdelava podatkov pokaže, da so domnevne povezave pozitivne in statistično 

značilne, v glavnem tudi dokaj močne. Tako zadovoljstvo vpliva na kakovost 

trženjskih odnosov in na kakovost storitev, a vedno v povezavi z dodatno 

spremenljivko. Tako poleg zadovoljstva na kakovost trženjskih odnosov 

vplivajo tudi organizacijske aktivnosti trženja, temelječega na odnosih. S tem 

se omenjena raziskava približa raziskavi De Wulfa, Odekerken-Schröderjeve 
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in Iacobuccijeve (2001, str. 33–47), kjer avtorji prav tako preučujejo vpliv z 

vidika kupca zaznanih investicij prodajalca v diadni odnos. Kakovost 

oglaševanja, kakovost dvosmerne komunikacije, kakovost podatkovnega 

trženja, kakovost osebnih stikov ter kakovost poslušanja so aktivnosti, ki 

statistično značilno tvorijo konstrukt kakovosti organizacijskih aktivnosti 

trženja, temelječega na odnosih. Vpliv zadovoljstva na kakovost storitev pa se 

izkazuje skupaj z vplivom kakovosti trženjskih odnosov. Pri preučevanju 

vedenjskih namer, izraženih z izvajanjem priporočil, nudenjem podpore 

dobrodelni organizaciji ter govorjenjem pozitivnih stvari o organizaciji, je 

vpliv kakovosti storitev nekoliko močnejši kot vpliv kakovosti trženjskih 

odnosov, iz česar bi lahko sklepali na pomembnost obeh konstruktov. 

Omenjeno se tako razlikuje od ugotovitev Robertsa, Varkija in Brodija (2003, 

str. 189), kjer konstrukt kakovosti trženjskih odnosov prevlada nad 

konstruktom kakovosti storitev v primeru vpliva na zvestobo kupcev.  

 

Med novejšimi raziskavami s področja kakovosti trženjskih odnosov pa velja 

omeniti tudi prispevek Lagesove, Lagesove in Lagesa (2005, str. 1040–1047). 

Avtorji skušajo na področju mednarodnega poslovanja  identificirati merski 

instrument RELQUAL, ki naj bi meril kakovost trženjskega odnosa med 

izvoznikom in uvoznikom. Tako uspejo identificirati štiri dimenzije, tj. 

količino deljenih informacij med partnerjema, kakovost komunikacije, 

dolgoročno usmerjenost ter zadovoljstvo. Z vidika področja preučevanja se 

zdi podoben tudi prispevek Lenoidouja, Barnesa in Taliasa (2006, str. 576–586). 

Avtorji na področju mednarodnega poslovanja konstrukt kakovosti 

trženjskih odnosov opredelijo z dimenzijami prilagodljivosti, zavezanosti, 

komunikacije, sodelovanja, zadovoljstva, zaupanja in razumevanja. Na tako 

definiranem konstruktu preizkušajo vpliv naslednjih eksogenih 

spremenljivk: negotovosti, oddaljenosti ter nasprotovanja. Ugotovljeno je, da 

v splošnem vse tri spremenljivke na kakovost trženjskega odnosa vplivajo 

negativno.  

 

Če torej povzamemo dognanja avtorjev pričujočega razdelka, lahko 

ugotovimo, da so si v primerjavi z avtorji predhodnega razdelka manj enotni 

glede tega, katere so tiste dimenzije, ki kar najbolje merijo variabilnost 

konstrukta kakovosti trženjskih odnosov. V tem primeru gre namreč za 

spekter mnogoterih idej, prikazanih v Tabeli 6.2, kar lahko pušča tudi dvom 

o vsebinski veljavnosti konstrukta kakovosti trženjskih odnosov. V 

nadaljevanju so predstavljeni pogledi, ki zaznamujejo opredelitev pričujoče 

doktorske disertacije do preučevanega področja.  
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Tabela 6.2: Razširjeno pojmovanje kakovosti trženjskih odnosov 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Lasten 
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7 Konceptualni model kakovosti trženjskih odnosov 
 

Trženje, temelječe na odnosih, raziskovalcem ponuja zelo dobro izhodišče za 

preučevanje tega, kaj se dogaja s porabnikom, ko enkrat postane kupec 

(Rosen in Surprenant, 1998, str. 103). Vendar pa je pri tem zaznati veliko 

osredotočenje na generične izzive, bistveno manj pa na izzive, ki bi se 

dotikali posameznih panog (Pressey in Mathews, 2000, str. 272). Ena takšnih je 

tudi področje trgovine na drobno. Sheth in Parvatiyar (2000b, str. 172) namreč 

menita, da je opaziti pomanjkanje študij na področju trgov končnih 

porabnikov, kamor seveda uvrščamo tudi trgovino na drobno, podobnega 

mnenja v zvezi s tem pa je tudi Gruen (1995, str. 447). Macintosh in Lockshin 

(1997, str. 487) ter Sánchez in Iniesta (2004, str. 243) pa omenjajo pomanjkanje 

študij v zvezi s trženjem, temelječim na odnosih, prav na področju trgovine 

na drobno. Če omenjeno povežemo z ugotovitvami mnogih avtorjev (Grönroos, 

2001, str. 95; Hennig-Thurau in Klee, 1997, str. 751; De Wulf, Odekerken-Schröder in 

Iacobucci, 2001, str. 33; Naudé in Buttle, 2000, str. 351; Wray, Palmer in Bejou, 1994, str. 

45) o tem, da je redka literatura, ki bi proučevala področje kakovosti 

trženjskih odnosov, potem dobimo dobro izhodišče za nadaljnje teoretsko in 

empirično proučevanje – tj. koncepta kakovosti trženjskih odnosov, 

apliciranega na področje trgovine na drobno.   

 

Pri postavitvi konceptualnega modela se opiram na razmišljanje Bagozzija 

(1984, str. 20), ki v skladu s celovitim sestavom ponuja ogrodje za definicijo 

konstruktov. Konceptualni pomen obravnavanega koncepta lahko namreč 

razumemo samo preko njegove lastne definicije ter povezave z ostalimi 

koncepti v mreži povezav. V skladu s tem so tako prisotne tri definicije, ki 

prispevajo h konceptualnemu pomenu teoretičnega konstrukta: atributivna, 

strukturna ter dispozicijska; vsaka od njih je v nadaljevanju tudi 

kontekstualno umeščena in pojasnjena.  

 

Prav tako pa se razprava nadaljuje tudi z ostalimi pojasnili. Začenjam z 

opredelitvijo konstrukta kakovosti trženjskih odnosov z vidika preučevanja, 

nadaljujem pa z argumentacijo izbora dimenzij preučevanega področja. 

Konceptualni model je zaradi kompleksnosti pojasnjen tako v okviru 

posamičnih konstruktov, ki so povezani z nomološko umestitvijo koncepta 

kakovosti trženjskih odnosov, kot tudi v okviru same mreže povezav; obvezna 

pa je tudi predstavitev raziskovalnih domnev in operacionalizacijskih 

pristopov.  
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S konkretnim apliciranjem želim tako vsaj deloma ovreči negativni predznak 

paradigme trženja, temelječe na odnosih, za katero sicer v splošnem velja, da 

je močna v teoriji, a šibka v praksi (Fournier, Dobscha in Glen Mick, 1998, str. 

44), kar je seveda tudi posledica tega, da je še vedno v začetni razvojni fazi 

(Sheth in Parvatiyar, 2000b, str. 172). Zato je potrebna identifikacija in 

operacionalizacija ključnih dimenzij, saj ima v nasprotnem primeru le malo 

možnosti za uspeh (Sin et al., 2002, str. 656) – je že tako, da javnost vrednoti 

trženjsko disciplino predvsem po njenem praktičnem prispevku (Jančič, 1999, 

str. 1). Postavljam se namreč na stran zagovornikov omenjene paradigme, saj 

verjamem, da je kljub številnim pomislekom in nasprotovanjem111 – med 

katerimi so seveda tudi takšni, ki so dobro argumentirani – s smiselno 

adaptacijo na posamično področje, paradigmo trženja, temelječega na 

odnosih, uspešno razširjati in jo postavljati ob bok obstoječi trženjski praksi, 

»... ki je danes vse prej kot zgledna112« (Jančič, 1999, str. 6). Zato je za 

učinkovito alokacijo sredstev za oblikovanje, razvijanje in udejanjanje 

instrumentov trženja, temelječega na odnosih, ter za učinkovito alokacijo 

sredstev trženjske funkcije v trgovini na drobno treba raziskati tako povezave 

koncepta kakovosti trženjskih odnosov med trgovcem kot organizacijo ter 

porabnikom kot tudi sam koncept kakovosti trženjskih odnosov. 

 

7.1 Opredelitev konstrukta kakovosti trženjskih odnosov z vidika trgovine na drobno 

 

V skladu z Bagozzijevo (1984, str. 20) atributivno teorijo, ki se nanaša na 

pojasnitev preučevanega koncepta in njegove sestave, preučevanje kakovosti 

trženjskih odnosov na področju trgovine na drobno označim kot izjemno 

kompleksno, saj gre pri tem ponavadi lahko za različne oblike odnosov 

(Macintosh in Lockshin, 1997, str. 495). Porabnik ima namreč lahko odnos do 

trgovca kot organizacije, lahko ima odnos do posamične prodajalne ali pa 

prodajnega oddelka znotraj prodajalne, lahko ima odnos do prodajnega 

osebja, prav tako pa ima lahko tudi odnos do blagovnih znamk, ki jih trgovec 

prodaja (Beatty et al., 1996, str. 224; Macintosh in Lockshin, 1997, str. 495). Pri 

operacionalizaciji konstrukta kakovosti trženjskih odnosov se osredotočam 

na prvo od oblik odnosa, tj. na odnos med porabnikom in trgovcem kot 

organizacijo, čeprav bi bilo na osnovi nekaterih prispevkov v literaturi lahko 

smiselno tudi osredotočenje na preučevanje odnosa med porabnikom in 

trgovcem kot organizacijo na eni strani ter porabnikom in prodajnim 

osebjem na drugi. 

                                                 
111 Dober teoretični prispevek v zvezi s tem, osredotočen na področje končnih porabnikov, ponujata 
O'Malleyjeva in Tynanova (2000, str. 797–810). 
112 O tem v svojem delu dobro razpravlja Jančič (1999, str. 1–154). 
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Omenjenega se na področju prodaje končnim porabnikom lotevata Wongova 

in Sohal (2002, str. 34–50). Omenjeno je že bilo, da z raziskavo, izvedeno na 

formatu prodajaln, ki so pri nas poznane kot veleblagovnice, prihajata do 

ugotovitev, da zaupanje in zavezanost prodajnemu osebju pozitivno vpliva na 

zaupanje in zavezanost trgovini. Na osnovi povedanega bi lahko sklepali na 

tesno medsebojno povezanost konceptov trženjskih odnosov. 

 

Vendar pa v tej luči delujejo manj prepričljivo in enoznačno ugotovitve 

Macintosha in Lockshina (1997, str. 496), saj gre za različne oblike 

neposrednih in posrednih povezav med konceptoma odnosa porabnika do 

prodajnega osebja ter trgovine, eksplicitno pa avtorja izpostavita tudi 

pomanjkanje razumevanja koncepta zaupanja do trgovine in njegovo 

povezavo v smeri zaupanja do prodajnega osebja, aplicirano na področje 

prodaje vina končnim porabnikom. Do podobnih zaključkov v zvezi z 

zaupanjem prihajata tudi Foster in Cadogan (2000, str. 191), ko sicer na 

področju medorganizacijskega trženja ugotavljata, da zaupanje, ki ga ima 

kupec do prodajnega osebja, ne rezultira nujno tudi v zaupanje do 

organizacije, saj je to odvisno od številnih posrednih spremenljivk. Tudi 

Crosby in Stephensova (1987, str. 404) ugotavljata, da sicer trženje, temelječe 

na odnosih, v odnosu med prodajnim osebjem in porabnikom na področju 

prodaje življenjskih zavarovanj deluje spodbudno, vendar to vseeno ni 

substitut za jedro storitve. »Naivno bi bilo namreč pričakovati, da se porabnik 

odloči za nakup zaradi prodajalca in organizacije, ne da bi pred tem preveril 

učinek koristi jedra storitve« (Crosby in Stephens, 1987, str. 410). Resda je 

prodajno osebje mnogokrat ključnega pomena pri interakciji s kupcem in 

udejanjanju trženjskih strategij (Doney in Cannon, 1997, str. 35), vendar je odnos 

med kupcem in prodajalcem vendarle močno pogojen tudi s konkurenčnostjo 

samega proizvoda oziroma storitve (Crosby in Stephens, 1987, str. 411). Slednje pa 

je v pretežni meri preko različnih možnih vzvodov odvisno tako od 

prodajnega osebja kot od organizacije. 

 

V prid odločitvi o osredotočenosti preučevanja na odnos med porabnikom in 

organizacijo pa govori tudi definicija odnosa med prodajnim osebjem in 

porabnikom, ki pravi, da je o odnosu med omenjenima mogoče govoriti 

takrat, »ko imamo ponavljajočo se serijo interakcij med prodajalcem in 

porabnikom, ki se med seboj poznata« (Reynolds in Beatty, 1999, str. 12). 

Aplicirano na področje trgovine na drobno, ki ponuja sveženj izdelkov in 

storitev (Dabholkar, Thorpe in Rentz, 1996, str. 3), natančneje na področje, ki se 

ukvarja s prodajo izdelkov »sam svoj mojster«, elektrotehničnih, metalurških 

in profesionalnih tehničnih izdelkov ter izdelkov za opremo in dopolnitev 

bivanjskih prostorov, je moč zaključiti, da v splošnem ne gre za takšno 
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pogostost in naravo interakcij med prodajnim osebjem ter porabniki, ki bi 

omogočala, da bi se prodajalec in porabnik lahko zbližala do te mere, da bi 

bilo smiselno razpravljati o globljem odnosu med njima. Seveda obstajajo 

primeri, ko omenjena definicija lahko vzdrži, vendar vseeno zagovarjam 

stališče, da je v splošnem v omenjeni panogi to manj verjeten pojav. Menim 

namreč, da porabnik v glavnem goji odnos do trgovca kot organizacije – v 

pričujočem primeru torej do Merkurja, d. d. – seveda tudi zavoljo 

strokovnega in prijaznega svetovanja, ki ga izvaja prodajno osebje113, vendar 

nikakor ne izključno in zgolj zaradi tega.  

 

Na mestu pa je tudi predstavitev razmišljanja Macintosha in Lockshina (1997, 

str. 490), ki pravita, »da v primeru, ko kupec ceni odnos s prodajalcem, ostaja 

tudi njegov namen v nadaljnjem zanašanju na tega prodajalca preko zvestobe 

trgovini, vse dokler dotični prodajalec ostaja v tej prodajalni«, iz česar gre 

sklepati tudi na to, da v primeru, ko določen prodajalec zapusti prodajalno, 

enako stori tudi kupec. V zvezi s tem dodajam, da je takšna povezava na 

določenih področjih trgovine na drobno seveda povsem možna, da pa je na 

področju poslovanja, kjer deluje Merkur, d. d., manj verjetna in jo gre zato 

razumeti bolj kot izjemo ter bistveno manj kot splošno pravilo. V ozadju 

vsega so namreč prisotne tudi druge spremenljivke, ki agregirajo v diadni 

odnos porabnik – Merkur, d. d.114 V zvezi s tem velja sicer omeniti tudi to, 

da je pričujoče preučevanje kakovosti trženjskega odnosa osredotočeno 

izključno na zaznavo s strani končnega porabnika, tj. zgolj na eno od strani 

diadnega odnosa, kar bi bilo lahko moč razumeti tudi kot delno omejitev 

preučevanja (Lages, Lages in Lages, 2005, str. 1046). V nadaljevanju razprave sledi 

predstavitev izbora dimenzij konstrukta kakovosti takšnega odnosa. 

 

 

 

                                                 
113 Vpliv omenjenega, natančneje kakovost osebne interakcije med prodajnim osebjem in porabniki, na kakovost 
trženjskega odnosa do trgovca kot organizacije je sicer posebej preizkušen in predstavljen v nadaljevanju. 
114 Upoštevajoč predstavljene argumente, bi našo raziskovalno usmeritev lahko razumeli tudi v luči preučevanja 
odnosa med porabnikom in Merkurjem, d. d., kot blagovno znamko; podporo tovrstnemu razmišljanju je moč 
najti tudi v literaturi. Blagovna znamka lahko namreč izraža povezanost porabnika tudi z organizacijo per se (npr. 

Belch in Belch, 1998, str. 56), v našem primeru torej s trgovcem, njen izziv pa gre razumeti v tem, da »porabniku 
naznanja vrsto izdelkov in storitev, ki jih trgovec ponuja« (Levy in Weitz, 2004, str. 514), pri tem pa je »opažena, 

zapomnjena, spreminja zaznavo, krepi stališča in ustvarja globlji odnos s porabnikom« (Aaker in Joachimstahler, 

2000, str. 27). Porabnik, ki je povezan z blagovno znamko, je tako bolj nagnjen k razvitju odnosa s taisto znamko 
(Kumar, Bohling in Ladda, 2003, str. 672; Foster in Cadogan, 2000, str. 189). Ta pri tem deluje kot »partner« pri ustvarjanju 
odnosa in je per se tudi funkcija ostalih oblik odnosa (Fournier, 1998, str. 344 in 366). Fournierjeva (1998, str. 366) pri 
tem razmišlja tudi o konceptu kakovosti trženjskega odnosa do blagovne znamke, ki ga operacionalizira z 
naslednjimi dimenzijami: ljubezen/strast, samopovezanost, zavezanost, medsebojna odvisnost, intimnost ter 
partnerski vidik kakovosti blagovne znamke. 
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7.2 Izbor dimenzij konstrukta kakovosti trženjskih odnosov  

 

Kot je bilo razvidno iz pregleda literature o kakovosti trženjskih odnosov, je 

na preučevanem področju še vedno veliko odprtih vprašanj o tem, katere so 

tiste dimenzije, ki tvorijo konstrukt kakovosti trženjskih odnosov (Woo in 

Ennew, 2004, str. 1255; Hennig-Thurau, Gwinner in Gremler, 2002, str. 234; De Wulf, 

Odekerken-Schröder in Iacobucci, 2001, str. 36; Dorsch, Swanson in Kelley, 1998, str. 130; 

Smith, 1998a, str. 4; Kumar, Scheer in Steenkamp, 1995, str. 55). Tako se za potrebe 

operacionalizacije konstrukta kakovosti trženjskih odnosov v pričujočem 

delu med v literaturi navedenimi dimenzijami s tega področja pri izboru 

naslanjam na dva kriterija. Prvi govori o tem, da mora biti določni konstrukt 

po svoji naravi dolgoročen – kot je bilo namreč že omenjeno, je konstrukt 

kakovosti trženjskih odnosov opredeljen kot dolgoročen in dinamično 

usmerjen (Storbacka, Strandvik in Grönroos, 1994, str. 35; Bejou, Wray in Ingram, 1996, 

str. 142; Crosby, Evans in Cowles, 1990, str. 76). 

 

Z drugim kriterijem izbora pa želim odpraviti prisotno nekonsistentnost, ki 

izhaja iz tega, da gre pri nekaterih avtorjih za prenose dognanj med dvema 

oblikama trženja, tj. medorganizacijskim trženjem in trženjem, 

osredotočenim na končnega porabnika. Sicer je res, da med obema oblikama 

trženja obstajajo skupna znanja, postopki in teorija (Hutt in Speh, 2001, str. 9), 

res pa je tudi to, da obstajajo pomembnejše razlike, saj so v primeru 

medorganizacijskega trženja prisotni manjše število večjih kupcev, tesnejši 

odnosi med dobaviteljem in odjemalcem, geografska osredotočenost na eni 

strani ter globalna na drugi, nestalno, neprožno in izpeljano povpraševanje 

ter bolj strokovno nakupovanje (Kotler, 1998, str. 206–207; Hutt in Speh, 2001, str. 

9–11). Vpliv naštetega pa se seveda kaže tudi v tem, da obstaja razlika v 

potrebi do odnosa z vidika nakupne enote oziroma porabnika, ter posledično 

tudi razlika med čustvenimi in socialnimi dimenzijami tovrstnega odnosa 

(Roberts, Varki in Brodie, 2003, str. 172). Tako je potrebno, da izbrana dimenzija 

zadosti kriteriju povezanosti s trgom končnih porabnikov.  

 

V skladu s predstavljenima kriterijema se tako zdijo ustrezne115 dimenzije [1] 

zaupanja, [2] zavezanosti in [3] zadovoljstva. Izbranim dimenzijam je 

namreč mogoče pripisati naravo dolgoročnosti (Farelly in Quester, 2005, str. 212), 

ki imajo svoje mesto tudi na področju trženja končnim porabnikom (Woo in 

Ennew, 2004, str. 1256; Lang in Colgate, 2003, str. 32), kar je bilo podrobno 

predstavljeno tekom pričujočega dela. Zadnja izmed dimenzij tradicionalno 

velja za ključni konstrukt na področju preučevanja vedenja porabnikov, 

                                                 
115 Sicer o neprimernosti večine v predhodnem razdelku predstavljenih dimenzij kakovosti trženjskih odnosov za 
trge končnih porabnikov podrobneje razpravljajo Roberts, Varki in Brodie (2003, str. 175–177). 
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medtem ko prvi dve pridobivata na pomenu ravno z uveljavljanjem trženja, 

temelječega na odnosih (Garbarino in Johnson, 1999, str. 71), saj sta ključnega 

pomena za njegov uspeh (Morgan in Hunt, 1994, str. 22). Gre torej za splošne 

koncepte, ki povzemajo znanje in izkušnje porabnika z organizacijo ter pri 

tem vplivajo na njegova nadaljnja dejanja (Garbarino in Johnson, 1998, str. 71).  

 

Tudi sicer je na osnovi pregleda literature v Tabelah 6.1 in 6.2 razvidna 

razširjena uporaba omenjenih dimenzij, kar zagotavlja vsebinsko veljavnost 

konstrukta, pogosto tudi izključno v takšni kombinaciji, kot je predlagana – 

tudi na področju preučevanja trgovine na drobno (npr. De Wulf, Odekerken-

Schröder in Iacobucci, 2001, str. 36–37). Tako opredeljenega je moč označiti kot 

temeljnega – po mnenju nekaterih avtorjev (Hennig-Thurau, Gwinner in Gremler, 

2002, str. 234; Ulaga in Eggert, 2006, str. 313) namreč omenjene dimenzije 

predstavljajo temeljne spremenljivke na področju preučevanja kakovosti 

trženjskih odnosov – po De Wulfu, Odekerken-Schröderjevi ter Iacobuccijevi 

(2001, str. 36) pa tudi kot abstraktnega. S sprejetjem odločitve o temeljnih 

dimenzijah se tako približujem razmišljanju Bagozzija (1984, str. 20), ki pravi, 

da za pojasnitev določenega koncepta sicer ni nekih obveznih atributov, saj 

je omenjeno mogoče pojasniti tudi z določenim izbranim nizom atributov. Če 

pri tem teoretska spoznanja govore o tem, da izbrani atributi veljajo za 

temeljne, potem lahko predpostavljam, da je njihov izbor dober. 

 

7.3 Operacionalizacija dimenzij konstrukta kakovosti trženjskih odnosov  

 

7.3.1 Zaupanje 

 

Zaupanje po Morganu in Huntovi (1994, str. 22) predstavlja eno od ključnih 

komponent trženja, temelječega na odnosih, o čemer so si sicer enotni tudi 

ostali avtorji (npr. Berry, 2000, str. 163; Buttle, 1996a, str. 8; Egan, 2000, str. 383; Wong 

in Sohal, 2002, str. 37). O zaupanju med strankama lahko govorimo takrat, »ko 

ena od strani zaupa v zanesljivost in poštenost menjave z drugo stranjo« 

(Morgan in Hunt, 1994, str. 23), oziroma preneseno na področje trgovine na 

drobno, »ko je porabnik prepričan o trgovčevi zanesljivosti in poštenosti« (De 

Wulf, Odekerken-Schröder in Iacobucci, 2001, str. 36). Zapisano pa širše gledano 

pomeni tudi to, da »lahko ena od strani pričakuje, da bo druga delovala v 

določeni situaciji na način, ki je predvidljiv« (Grönroos, 2001, str. 37). Pri tem 

obstaja spoznanje o tem, da je lahko zaupanje oblikovano tudi do organizacij 
(npr. Doney in Cannon, 1997, str. 36; Garbarino in Johnson, 1999, str. 71; Gummesson, 

1999, str. 16), kar pomeni, da si organizacije ne smejo dovoliti povprečne ali pa 
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negativne izkušnje s kupcem, napačnih, nepopolnih ali pa manjkajočih 

informacij ter slabo delujočih izdelkov. Organizacija mora biti tako vredna 

zaupanja vedno in povsod (Grönroos, 2001, str. 129). Porabnik, ki na osnovi 

preteklih izkušenj (Grönroos, 2001, str. 38; Berry, 2000, str. 164) izoblikuje 

zaupanje do organizacije, ima tako dobro osnovo za kontinuiteto odnosa 

(Berry, 2000, str. 164), hkrati pa samemu odnosu pripisuje tudi večjo vrednost 

(Foster in Cadogan, 2000, str. 186).  

 

Kot je že bilo predstavljeno v pregledu literature o kakovosti trženjskih 

odnosov, pa nekateri avtorji (npr. Roberts, Varki in Brodie, 2003, str. 174; Doney in 

Cannon, 1997, str. 36; Kumar, Scheer in Steenkamp, 1995, str. 58; Ganesan, 1994, str. 3) 
po vzoru socioloških in psiholoških znanosti delijo zaupanje na dve 

komponenti, tj. na poštenost (verodostojnost) in dobronamernost. Prvo 

povzemam po omenjenih avtorjih in jo aplicirano na področje preučevanja 

pričujočega dela pojasnjujem kot stopnjo, do katere porabnik verjame, da 

lahko zaupa produktnemu znanju trgovca in da ta svojo vlogo na trgu 

opravlja uspešno in zanesljivo. Tovrstno pojmovanje se lahko enači tudi z 

Grönroosovim (2001, str. 38) sistemskim zaupanjem, ki se nanaša na zakone, 

regulacijo posamezne panoge ter na profesionalnost ene od strani. Porabnik 

tako zaupa, da trgovec na trgu deluje v skladu z zakonskimi in ostalimi 

poslovnimi običaji, pri tem pa uspešno ponuja sveženj izdelkov in storitev na 

profesionalen in zanesljiv način. Izbor petih trditev dimenzije zaupanja v 

poštenost oziroma kredibilnost trgovca povzemam po Kumarju, Scheerovi in 

Steenkampu (1995, str. 64) in jih pri tem ustrezno prilagajam preučevanemu 

področju (glej Tabelo 7.1). Pri tem je merjenje zaupanja, podobno kot pri 

Garbarinu in Johnsonu (1999, str. 71), usmerjeno k organizaciji.   

 

Tabela 7.1: Operacionalizacija dimenzije zaupanja v poštenost 

 
 
 
 

Vir: Prirejeno po Kumar, Scheer in Steenkamp (1995, str. 64)  
 

Zaupanje v dobronamernost pa po omenjenih avtorjih (Roberts, Varki in Brodie, 

2003, str. 174; Kumar, Scheer in Steenkamp, 1995, str. 58; Ganesan, 1994, str. 3)  
povzemam ter apliciram na preučevano področje kot prepričanje porabnika, 

da je trgovcu mar za njegovo blaginjo. Kot takšna je dimenzija vsebinsko 

smiselno umeščena v primeru Benetta in Barkensjonove (2005, str. 94), ko 

predstavlja eno od dimenzij kakovosti trženjskih odnosov na področju 

delovanja dobrodelnih organizacij, objektivno gledano pa se zdi za področje 

preučevanja, kjer veljajo zakonitosti tržnega gospodarstva, manj ustrezna.  
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Kot namreč pojasnjujeta Brigham in Daves (2002, str. 3–4), je osnovni cilj 

menedžmenta ustvarjanje vrednosti za delničarje, kar je moč doseči z 

razvijanjem proizvodov in storitev, ki jih kupci želijo in potrebujejo. Pri tem je 

dvigovanje cen uravnano preko tržnih mehanizmov, ki zagotavljajo, da je 

dolgoročni prejemnik koristi, ki izhajajo iz vrednosti v obliki učinkovitih in 

spodobnih storitev, primernih zalog blaga in ustrezno lociranih poslovnih 

enot, kupec. Zaznana vrednost na osnovi omenjenega pa določa moč odnosa 

(Berry in Parasuraman, 1991, str. 148). Gre torej za to, da je blaginja porabnika 

določena posredno preko tržnih mehanizmov in ne neposredno preko 

trgovčevega poslovanja. Tudi sicer se zdi omenjena dimenzija bolj kot za trge 

končnih porabnikov primerna za področje medorganizacijskega trženja (Ulaga 

in Eggert, 2006, str. 315; Doney in Cannon, 1997, str. 36). 

 

7.3.2 Zavezanost 

 

Kot druga izmed dimenzij konstrukta kakovosti trženjskega odnosa je bil 

predlagan koncept zavezanosti, ki v splošnem prav tako velja za enega 

ključnih na področju literature trženjskih odnosov (Morgan in Hunt, 1994, str. 22; 

Garbarino in Johnson, 1999, str. 71; Hennig-Thurau, Gwinner in Gremler, 2002, str. 232); 

na osnovi pregleda literature s področja kakovosti trženjskih odnosov pa smo 

spoznali, da ima omenjeni koncept podobno vlogo tudi na tem področju. Sam 

koncept je bil sicer že podrobno predstavljen v samostojnem razdelku ter v 

razdelku o povezavi s konceptom zvestobe, zato velja na tem mestu poudariti 

predvsem to, »da gre v splošnem za lastnost konstrukta specifičnih 

namer in vedenj, namenjenih aktiviranju ustvarjanja vrednosti za obe 

vpleteni strani v daljšem obdobju (Farelly in Quester, 2005, str. 212).«  

 

Kot je že bilo pojasnjeno, je vsebinsko moč govoriti o treh dimenzijah 

zavezanosti – in sicer čustveni, kalkulativni ter normativni. Pri postavitvi 

konceptualnega modela iz obravnave izpuščam zadnjo od omenjenih, saj je 

bilo pojasnjeno, da nekateri avtorji prihajajo do spoznanj, da je le-ta močno 

povezana s čustveno zavezanostjo (npr. Bansal, Irving in Taylor, 2004, str. 244; Allen 

in Meyer, 1990, str. 11), obenem pa lahko ugotovimo, da jo je težje aplicirati na 

trge končnih porabnikov, saj naj bi temeljila na moralnih obvezah (Meyer in 

Allen, 1997, str. 12), ki so na omenjenih trgih verjetno manj običajne kot pri 

preučevanju organizacijskega vedenja. Normativno zavezan posameznik naj 

bi namreč izražal določeno vedenje ne zaradi lastnih koristi, pač pa zaradi 

tega, ker naj bi bilo to pravilno in moralno (Wiener, 1982, str. 421); razmišljanje 

torej, ki je običajno pri preučevanju organizacijskega vedenja, težje pa ga je 

aplicirati v kontekstu preučevanja vedenja porabnikov pri izbiri trgovca.  
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Podobno meni tudi Čaterjeva, ko potrjuje zanemarljivo vlogo normativne 

zavezanosti v trženjskih odnosih (2006, str. 208). Obenem za normativno 

zavezanost velja, da je tesno povezana s kulturo preučevanega območja, kar 

pomeni, da naj bi v primerjavi s čustveno zavezanostjo močneje prišla do 

izraza v primerih, ko govorimo o kolektivistični kulturi, ki poudarja močne 

socialne vezi in obveze, kjer je značilno izogibanje neznanemu in kjer je 

zvestoba pomembna vrednota (Meyer in Allen, 1997, str. 108). Kot v zvezi s tem 

ugotavlja Čaterjeva (2006, str. 67), večina preučevanih modelov trženjskih 

odnosov izhaja iz zahodnih kultur, v katerih predstavljene ugotovitve ne 

veljajo – med tovrstne modele pa seveda uvrščamo tudi model pričujoče 

doktorske disertacije.  

 

Zato pri postavitvi konceptualnega modela iz preučevanja izpuščam 

normativno obliko zavezanosti, kar je tudi v skladu z nekaterimi 

predhodnimi raziskavami s področja preučevanja zavezanosti. Kot je namreč 

že bilo omenjeno, lahko pri preučevanju zavezanosti na trgih končnih 

porabnikov najdemo opredelitve zavezanosti, ki izpuščajo normativno obliko 

zavezanosti (Berghäll, 2003, str. 63) – tudi na področju preučevanja trgovine na 

drobno (Fullerton, 2005a, str. 101 in 2005b, str. 99). Predstavljeno je tudi v skladu 

z razmišljanjem Bendapudijeve in Berryja (1997, str. 17), ko ugotavljata, da 

porabnikovo vzdrževanje odnosa temelji na želji (na predanosti vzdrževan 

odnos) in na odvisnosti (na omejitvah temelječ odnos), kar je v skladu z 

opredelitvijo čustvene in kalkulativne zavezanosti, katerih operacionalizacija 

je predstavljena v nadaljevanju.  

 

Tako čustveno zavezanost operacionaliziram s pomočjo osmih trditev (glej 

Tabelo 7.2), ki jih ponujata Allenova in Meyer (1990, str. 6). Fullerton (2005b, 

str. 101) namreč pravi, da tisti kupci, ki se čutijo čustveno zavezane, 

verjamejo v organizacijo in ji hočejo na nek način pomagati, da uspe. Tudi 

sicer je bilo na osnovi definicije pojasnjeno, da gre za vrsto zavezanosti, ki 

izraža porabnikovo svobodno željo po tem, da bi posloval s posamezno 

organizacijo oziroma trgovcem.  

 

Tabela 7.2: Operacionalizacija dimenzije čustvene zavezanosti 

 
 
 
 

 
 
 
 

Vir: Prirejeno po Allen in Meyer (1990, str. 6) 
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Pri odločanju o vpeljavi kalkulativne zavezanosti pa se opiram na 

razmišljanje Hennig-Thuraua in Kleeja (1997, str. 752). Avtorja pravita, da je 

najvišja stopnja zavezanosti dosežena takrat, ko obstaja tako racionalna 

(finančne koristi) kot čustvena vez (čustvena zaveza) k odnosu. K takšni 

odločitvi pa prispeva tudi Fullerton (2005a, str. 101 in 2005b, str. 99), ki – kot je 

že bilo omenjeno – ravno na področju trgovine na drobno pri prodaji oblačil 

in špecerijskih izdelkov, koncept zavezanosti operacionalizira prav s 

čustveno in kalkulativno dimenzijo. Tudi operacionalizacijo te dimenzije 

izvajam s pomočjo prirejenih trditev, ki jih ponujata Allenova in Meyer (1990, 

str. 6–7) (glej Tabelo 7.3)116. 

 

Tabela 7.3: Operacionalizacija dimenzije kalkulativne zavezanosti 

 

 

 

 
 

 

 
 

Vir: Prirejeno po Allen in Meyer (1990, str. 6–7) 
 

7.3.3 Zadovoljstvo 

 

Kot četrto izmed dimenzij konstrukta kakovosti trženjskih odnosov uvajam 

dimenzijo zadovoljstva. Koncept zadovoljstva namreč na področju trženja, 

temelječega na odnosih, predstavlja osnovni konstrukt nadzora in kontrole 

njegovih aktivnosti (Hennig-Thurau in Klee, 1997, str. 738) ter je obenem tudi 

bistvo samega menjalnega odnosa (Roberts, Varki in Brodie, 2003, str. 178). Kot 

namreč pravita Berry in Gresham (1986, str. 46), si porabnik ne želi odnosa s 

trgovcem, ki je nezanesljiv, slabo odziven, nekompetenten ali kakorkoli 

drugače kakovostno pomanjkljiv – osnova trgovine, ki temelji na odnosih, je 

namreč kakovost storitve.  

 

Podobno razmišljata tudi Foster in Cadogan (2000, str. 192), ko pravita, da je 

za izgradnjo odnosa med organizacijo in porabnikom pomembna popolnost 

kakovosti storitve in/ali izdelka, kar je tudi sicer v skladu s spoznanji 

nekaterih avtorjev, ko slednje pojmujejo kot potrebni, a ne tudi zadostni 

                                                 
116 Pri tem zaradi vsebinske neskladnosti apliciranja na področje preučevanja pričujočega dela izpuščam prvo od 
originalno predlaganih trditev, ki je vsebinsko sicer ustrezna z vidika preučevanja organizacijske kalkulativne 
zavezanosti zaposlenih, bistveno manj pa z vidika preučevanja kalkulativne zavezanosti porabnika do trgovca 
kot organizacije. 
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pogoj za ustvarjanje odnosa s porabnikom117. V luči razprave o tem, da tudi 

kakovost storitve in izdelka določata zadovoljstvo porabnika, omenjeno 

povezavo zasledujem tudi pri operacionalizaciji konstrukta kakovosti 

trženjskih odnosov.  

 

Kot namreč ugotavljajo Storbacka, Strandvik in Grönroos (1994, str. 23–28), 

kakovost vodi k zadovoljstvu, zadovoljstvo pa k močnejšemu odnosu – 

zadovoljen kupec tako ustvarja močnejši odnos. Na najvišji ravni odnosa 

se namreč med vpletenima stranema pojavi raven zadovoljstva, ki preprečuje 

menjavo z ostalimi partnerji (Dwyer, Schurr in Oh, 1987, str. 19), kar analogno 

pomeni, da porabnik, ki ni zadovoljen, ne more imeti dobrega odnosa z 

organizacijo (Roberts, Varki in Brodie, 2003, str. 178).  

 

Kot je bilo sicer v razdelku o zadovoljstvu ugotovljeno, je ta koncept širši in 

globlji v primerjavi s konceptom kakovosti in je tako po vzoru mnogih 

avtorjev s področja raziskovanja kakovosti trženjskih odnosov vključen tudi v 

pričujočem primeru; pri tem velja dodati tudi to, da koncept porabnikovega 

zadovoljstva pojmujem v luči kumulativnih izkušenj in ne posamičnih 

transakcij, kar pomeni, da se raje kot na posamične ocene in čustva v 

povezavi z nakupno izkušnjo osredotočam na splošno raven zadovoljstva, ki 

temelji na celoti porabnikovih izkušenj (Garbarino in Johnson, 1999, str. 71) s 

trgovcem. Tako velja definicija zadovoljstva, povzeta in aplicirana na 

preučevano področje po Storbacki, Strandviku in Grönroosu (1994, str. 25) kot 

»porabnikova kognitivna in afektivna ocena zadovoljstva, ki temelji na 

osebnih izkušnjah vseh epizod v odnosu s trgovcem«.  

 

Poleg tega pa velja omeniti tudi to, da nekateri avtorji (Dwyer in Oh, 1987, str. 

350; Smith, 1998a, str. 12; Wray, Palmer in Bejou, 1994, str. 39; Bejou, Wray in Ingram, 

1996, str. 138; Leuthesser, 1997, str. 253; De Wulf, Odekerken-Schröder in Iacobucci, 

2001, str. 47; Leonidou, Barnes in Talias, 2006, str. 581; Lages, Lages in Lages, 2005, str. 

1042) dimenzijo zadovoljstva preučevanega konstrukta operacionalizirajo kot 

zadovoljstvo s samim trženjskim odnosom in ne kot zadovoljstvo z drugo 

stranjo v odnosu, v našem primeru torej s trgovcem kot organizacijo. Sam se 

odločam za pristop merjenja zadovoljstva z drugo stranjo, saj ocenjujem, da 

je z vidika preučevanja, tj. trga končnih porabnikov, tak pristop ustreznejši.  

 

Omenjeno je namreč bilo, da je koncept kakovosti trženjskih odnosov 

abstrakten, kar implicitno ugotavljajo tudi Keating, Rugimban in Quazi (2003, 

str. 222 in 223), ko med porabniki identificirajo težave pri razlikovanju 

                                                 
117 Omenjeno je bilo predstavljeno v razpravi o opredelitvi konstrukta kakovosti trženjskih odnosov na trgih 
končnih porabnikov. 
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konstruktov trženjskega odnosa in konstrukta kakovosti storitev. Pa tudi 

sicer izhodiščna literatura s področja preučevanja kakovosti trženjskih 

odnosov na trgu končnih porabnikov (Crosby, Evans in Cowles, 1990, str. 70) sam 

konstrukt med drugim definira kot »... zadovoljstvo s prodajalcem« in ne kot 

zadovoljstvo z odnosom. Omenjeno tako merim z ustrezno prirejenimi 

dvanajstimi trditvami, katerih avtorja sta Westbrook in Oliver (1981) (v 

Bruner, James in Hensel, 2001, str. 492) (glej Tabelo 7.4).  

 

Tabela 7.4: Operacionalizacija dimenzije zadovoljstva  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Prirejeno po Westbrook in Oliver (1981) (v Bruner, James, Hensel, 2001, str. 492) 
 

7.4 Konstrukt kakovosti trženjskih odnosov, opredeljen kot faktor drugega reda  

 

Na osnovi izbranih dimenzij tako predpostavljam, da je višja kakovost 

trženjskega odnosa sestavljena iz višje stopnje porabnikovega zaupanja, 

zavezanosti ter zadovoljstva. Ker pa v literaturi o kakovosti trženjskih 

odnosov velja tudi privzeto mnenje o tem, da je konstrukt omenjenega 

sestavljen iz različnih, a med seboj povezanih dimenzij (Dorsch, Swanson in 

Kelley, 1998, str. 130; Smith, 1998a, str. 5; Roberts, Varki in Brodie, 2003, str. 173; De 

Wulf, Odekerken-Schröder in Iacobucci, 2001, str. 36; Hennig-Thurau, Gwinner in Gremler; 

2002, str. 234), se tako strinjam z razmišljanjem številnih avtorjev (Crosby, Evans 

in Cowles, 1990, str. 70; Kumar, Scheer in Steenkamp, 1995, str. 55; Smith, 1998a, str. 4; 

Lages, Lages in Lages, 2005, str. 1045; Hibbard, Kumar in Stern, 2001, str. 52; Hewett, 

Money in Sharma, 2002, str. 234; Woo in Ennew, 2004, str. 1264; Lin in Ding, 2005, str. 

57), ko konstrukt kakovosti trženjskih odnosov pojmujejo kot faktor drugega 

reda.  

 

Gre torej za pojav, ko imajo tiste latentne spremenljivke, ki neposredno 

vplivajo na opazovane spremenljivke, vpliv od ostalih latentnih 

spremenljivk, ki sicer nimajo neposrednega vpliva na opazovane 

spremenljivke (Bollen, 1989, str. 314). Tako v zvezi s konstruktom kakovosti 

trženjskih odnosov preizkušam naslednjo raziskovalno domnevo:  
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H1: Konstrukt kakovosti trženjskih odnosov je definiran kot faktor drugega 

reda, sestavljen iz dimenzij (a) zaupanja, (b) čustvene zavezanosti, (c) 

kalkulativne zavezanosti in (d) zadovoljstva. 

 

V zvezi s predstavljeno hipotezo in definicijo tako na Sliki 7.1 predstavljam 

konceptualni model konstrukta kakovosti trženjskih odnosov na 

preučevanem področju, opredeljen kot faktor drugega reda. 

 

Slika 7.1: Konceptualni model kakovosti trženjskih odnosov na področju trgovine na 
drobno, opredeljen kot faktor drugega reda 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Lasten 

 

Strukturni model tako predstavljajo naslednje enačbe118:  

η1 = γ11ξ1 + ζ1; 
η2 = γ12ξ1+ ζ2; 

η3 = γ13ξ1+ ζ3; 

η4 = γ14ξ1+ ζ4. 

 

 

 
                                                 
118 Pri tem η označuje navedene endogene spremenljivke, ξ navedeno eksogeno spremenljivko, γ smerno 
povezanost med eksogeno in endogenimi spremenljivkami, ζ pa slučajne napake endogenih spremenljivk.  
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Merski model endogenih spremenljivk pa je sestavljen iz naslednjih 

enačb119:  

y1 = λ11η1 + ε1, yn = λn1η1 + εn, y5 = λ51η1 + ε5; 

y6 = λ62η2 + ε6, yn = λn2η2 + εn, y12 = λ12 2η2 + ε12;  

y13 = λ13 3η3 + ε13, yn = λn3η3 + εn, y20 = λ20 3 η3 + ε20;  

y21 = λ21 4η4 + ε21, yn = λn4η4 + εn, y32 = λ32 4η4 + ε32.  

 

7.5 Povezava konstrukta kakovosti trženjskih odnosov z ostalimi konstrukti 

 

Bagozzijev (1984, str. 20) celoviti sestav vsebuje poleg atributivne definicije tudi 

strukturno in dispozicijsko. Strukturno je moč pojasniti s povezavami 

osrednjega koncepta z ostalimi, medtem ko dispozicijska govori o smeri 

dejanj oziroma posledicah osrednjega koncepta na ostale. V skladu s 

strukturno definicijo tako v nadaljevanju predstavljam povezavo osrednjega 

koncepta s konceptoma [1] kakovosti osebne interakcije med prodajnim 

osebjem in porabniki ter [2] kakovosti programa zvestobe kupcev. Z vidika 

dispozicijske definicije pa kot vzročno posledično zvezo obravnavam povezavo 

koncepta kakovosti trženjskih odnosov s [3] konceptom porabnikove 

zvestobe.  

 

7.5.1 Operacionalizacija ostalih konstruktov konceptualnega modela 

 

7.5.1.1 Kakovost osebne interakcije med prodajnim osebjem in porabniki 

 

Omenili smo že, da porabnik »danes več ne zahteva samo izdelka ali storitve, 

marveč mnogo celovitejši pristop, ki vključuje številne elemente; od informacij v 

zvezi s pravilnim in varnim načinom uporabe izdelka do dostave, namestitve, 

posodobitev, popravil, vzdrževanja in pravilnih nasvetov v zvezi z izdelkom, ki 

ga je kupil. Pri tem pa zahteva, da je vse to in še več priskrbljeno pravočasno z 

nasmeškom in zaupanjem« (Grönroos, 2000, str. 100). Na osnovi predstavljenega 

tako lahko povsem upravičeno sklepamo o pomembnosti vloge prodajnega 

osebja pri izvedbi same storitve – tudi v okolju trgovine na drobno, ki ponuja 

sveženj izdelkov in storitev (Dabholkar, Thorpe in Rentz, 1996, str. 3), natančneje 

na področju, ki se ukvarja s prodajo izdelkov »sam svoj mojster«, 

elektrotehničnih, metalurških in profesionalnih tehničnih izdelkov ter 

izdelkov za opremo in dopolnitev bivanjskih prostorov.  
                                                 
119 Pri tem je y (posamična trditev iz Tabel 7.1, 7.2, 7.3 in 7.4) manifestni (opazovani) indikator latentne 
endogene spremenljivke η, λ prikazuje smerno povezanost med njima, ε pa mersko napako taistega indikatorja. 
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Grönroos (1984, str. 42 in 43) namreč že v modelu tehnične in funkcionalne 

kakovosti pri zaznavi storitev funkcionalni kakovosti pripisuje izjemno 

pomembnost, pogosto tudi večjo kot tehnični, pri čemer pa za zagotavljanje 

ustrezne ravni funkcionalne kakovosti v ospredje postavlja ravno kontaktno 

osebje. Omenjeno potrjuje tudi študija Sweeneyja, Soutara in Johnsona 

(1997, str. 46), ko pri ustvarjanju pozitivnih zaznav na prodajnem mestu in 

tudi pri zagotavljanju naklonjenega nakupnega vedenja porabnikov v 

ospredje postavlja ravno funkcionalno kakovost v obliki primernega vedenja 

prodajnega osebja. Podobno tudi študija Vázqueza et al. (2001, str. 11) z 

uporabo analize pomembnosti in izvedbe pokaže, da je pri merjenju 

kakovosti storitev na področju trgovine na drobno izmed različnih 

identificiranih dimenzij najpomembnejša ravno dimenzija osebne interakcije.  

 

Dodatno smo v razdelku o notranjem trženju že predstavili vlogo in pomen 

prodajnega osebja pri zaznavi kakovosti (prodajne) storitve, na tem mestu pa 

velja ponovno poudariti tudi razmišljanje Fosterja in Cadogana (2000, str. 186), 

ko menita, da je ravno odnos, ki nastaja med prodajnim osebjem in kupcem, 

ključnega pomena pri celotni učinkovitosti trženjskih odnosov neke 

organizacije, saj je prodajno osebje mnogokrat ključnega pomena pri 

interakciji s kupcem (Doney in Cannon, 1997, str. 35). Podobno razmišlja tudi 

Grönroos (2001, str. 333), ko pravi, da je pri vzdrževanju odnosov s porabniki 

vloga zaposlenih ključna, »saj odnosi v poslovnem svetu, tako kot v ostalih 

življenjskih sferah, nastajajo skozi medsebojno empatično interakcijo (Jančič in 

Žabkar, 2002, str. 666)«. Tako je treba pri razmišljanju o interakciji s kupcem 

ponovno izpostaviti Grönroosovo (2001, str. 32) razmišljanje o tem, da 

organizacija sicer lahko izvaja prikrojeno neposredno pošto, članstva v 

programih zvestobe in podobno, vendar če je kupec pri tem deležen 

počasnega izvajanja storitve ali priča nezainteresiranemu osebju, počasnemu 

odzivanju na elektronsko pošto in telefonske klice ali pa slabemu ravnanju z 

reklamacijami, potem to zagotovo ni trženje, temelječe na odnosih.  

 

Za potrebe operacionalizacije merskega instrumenta se opiram na že 

predstavljeni prispevek Dabholkarja, Thorpa in Rentza (1996, str. 3–14), ki 

skušajo razviti merski instrument za kakovost storitev, apliciran posebej na 

področje trgovine na drobno – njihove ugotovitve so bile predstavljene v 

razdelku o modelih za presojo kakovosti na področju trgovine na drobno. 

Izmed identificiranih dimenzij za potrebe testiranja predstavljene domneve 

uporabljam tisti del merske lestvice, ki meri zaznano kakovost osebne 

interakcije, kar prikazuje Tabela 7.5120. Omenjeni pristop je tudi sicer v 

                                                 
120 Pri tem sta z originalne merske lestvice izpuščeni dve trditvi, saj sta z vsebinskega vidika manj primerni glede 
na prostor in čas aplikacije. Omenjeno je sicer v skladu s pričakovanji avtorjev (Dabholkar, Thorpe in Rentz, 1996, str. 
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skladu z razmišljanji avtorjev o uporabi instrumenta kot diagnostičnega 

orodja na ravni posameznih dimenzij (Dabholkar, Thorpe in Rentz, 1996, str. 13).  

 

Tabela 7.5: Operacionalizacija kakovosti osebne interakcije 

 
 
 
 
 
 
Vir: Prirejeno po Dabholkar, Thorpe in Rentz (1996, str. 14)  
 

7.5.1.2 Kakovost programa zvestobe  
 

Kot ugotavlja Egan (2000, str. 380), velja panoga trgovine na drobno za 

področje, ki je pokazalo največ zanimanja za uvajanje trženjskih pristopov, 

temelječih na odnosih. Rich (2000, str. 176) pri tem pravi, da zasuk 

organizacije k trženju, temelječemu na odnosih, vsebuje tudi nov niz 

zanimanj, ki jih je po eni strani težko identificirati, po drugi pa so zahtevna 

za merjenje. Trženje, temelječe na odnosih, ima namreč v različnih 

organizacijah različen pomen (Palmer in Bejou, 1994, str. 496), kar empirično 

potrjujeta tudi Claycombova in Martin (2002, str. 631). Avtorja tako 

ugotavljata, da je med preučevanimi storitvenimi organizacijami v praksi 

prisotnih veliko število različnih ciljev v zvezi s trženjem, temelječim na 

odnosih, ter še več načinov, za dosego omenjenega, s čimer pa seveda ni nič 

narobe.  

 

Po mnenju Fournierjeve (1998, str. 346) namreč odnosi vplivajo na področje, 

kjer nastajajo, hkrati pa taisto področje povratno vpliva tudi na njih, zato se 

seveda strinjam z razmišljanjem Claycombove in Martina (2002, str. 631), ki 

pravita, da je oblikovanje standardiziranega pristopa pri ravnanju z odnosi s 

porabniki nesmiselno, saj je pri tem treba upoštevati tudi omejene vire 

posamične organizacije, različnost konkurenčnega okolja, trenutni odnos s 

kupci, različne priložnosti za rast ter notranje zmogljivosti same organizacije. 

Gre torej za izjemno subjektivno predstavo o tem, kaj trženje, temelječe na 

odnosih, sploh je, kar nedvomno prispeva tudi k temu, da je njegova 

operacionalizacija še vedno nejasna (Wong in Sohal, 2002, str. 35). 

 

                                                                                                                                                         
14), ko predvidevajo in dopuščajo spremembe v merskem instrumentu zaradi novih trendov na področju trgovine 
na drobno. 
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V trgovski družbi Merkur, d. d., je ena od taktičnih aktivnosti trženja, 

temelječega na odnosih121, tudi program zvestobe kupcev, ki s pomočjo 

Merkurjeve kartice zaupanja omogoča seštevanje opravljenih nakupov. 

Kupci so nagrajeni na osnovi višine opravljenih nakupov v določenem 

bonitetnem obdobju, ki je vezano na koledarska četrtletja. Tako za nakupe 

med 400 EUR in 1.250,99 EUR kupec prejme vrednostni bon v višini 2 % od 

vrednosti opravljenih nakupov, za nakupe med 1.251 EUR in 2.500,99 EUR 

3 %, za nakupe med 2.501 EUR in 3.750,99 EUR 4 %, za nakupe nad 3.751 

EUR pa 5 %. Poleg tega pa so kupci nagrajeni tudi s praktičnimi nagradami, 

če v določenem četrtletju opravijo vsaj 30 nakupov. Poleg Merkurjeve kartice 

zaupanja pa se lahko kupci odločijo tudi za plačilno kartico Diners-Merkur, 

ki je po svoji funkcionalnosti z vidika programa zvestobe kupcev enaka prvi, 

hkrati pa ponuja tudi ostale funkcionalnosti sodobnega brezgotovinskega 

plačevanja. Imetniki kartic so deležni tudi cenejših nakupov izbranih 

izdelkov in storitev. 

 

Osnovo za empirično razmišljanje sicer povzemam iz zaključkov O'Brienove 

in Jonesa (1995, str. 79), ko ravno za programe zvestobe kupcev ugotavljata, 

da pogosto prihaja do vrzeli pri razumevanju porabnikovih potreb in želja v 

zvezi s tem. Pri tem kljub vedno večji razširjenosti programov zvestobe 

kupcev obstaja še vedno veliko odprtih vprašanj o dejavnikih, ki vplivajo na 

zaznavo in odziv porabnikov v zvezi s tem (Kivetz in Simonson, 2002, str. 155–156). 

Če torej potrebe in želje ciljnih trgov povežemo s pričakovanji ciljnih trgov, da 

so torej pričakovanja ciljnih trgov odraz njihovih potreb in želja, potem je po 

mnenju Zeithamla, Parasuramana in Berryja (1990, str. 51) poznavanje 

pričakovanj ključnega pomena za oblikovanje kakovostnih storitev. 

Mnogokrat namreč nastane vrzel med tem, kaj kupec dejansko pričakuje in 

kaj menedžment meni, da je pričakovano. V tem primeru podjetje ponuja 

storitve, ki se ne ujemajo s kupčevimi pričakovanji; za kupca pomembni 

elementi ponudbe so izvzeti, raven kakovosti vsebovanih elementov pa je 

neprimerna. V zvezi s tem se tudi v nadaljevanju opiram na razmišljanje 

O'Brienove in Jonesa (1995, str. 80), ko pravita, da kupci pri programih 

zvestobe cenijo denarno vrednost nagrad, primernost nagrad, možnost izbire 

                                                 
121 Sicer družba Merkur, d. d., izvaja tudi ostale taktične aktivnosti trženja, temelječega na odnosih. Potrebe 
urejevalcev vrtov in okolic hiš v Merkurju, d. d., zadovoljujejo z bogato izbiro izdelkov v izbranih trgovskih 
centrih po vsej Sloveniji, kjer podrobno predstavljajo tako imenovani zeleni program. Za razliko od drugih 
izdelkov pa zeleni program kot posebnega določa dejstvo, da je velik del te ponudbe živ. Tako živi zeleni 
program poleg nakupa zahteva tudi nenehno skrb za rast in razvoj. Tu so najpomembnejše izkušnje in njihova 
delitev z drugimi. S tem namenom je družba Merkur, d. d. ustanovila klub Vrtnarimo s srcem, kjer so članom 
posredovane koristne informacije, bogate izkušnje in skriti namigi, nova znanja pa se pridobivajo tudi na 
strokovnih predstavitvah in potovanjih. Poleg tega pa članstvo v klubu zagotavlja tudi ugodnejše nakupe 
izbranih izdelkov v Merkurju. Pogoj za članstvo v klubu je imetništvo Merkurjeve kartice zaupanja (Novice, 2006, 

str. 8–9).  
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vnovčevanja nagrad, aspirativno vrednost nagrad ter pripravnost delovanja 

samega sistema, Dowling in Uncles (1997, str. 76) pa dodajata še psihološko 

vrednost pripadnosti programu ter zbiranja točk. V skladu z omenjeno 

vrzeljo med potrebami in zahtevami porabnikov ter med razumevanjem 

omenjenega s strani organizacij, pa ravno za programe zvestobe kupcev 

Stauss, Schmidt in Schoeler (2005, str. 247) razpravljajo o tem, da lahko le-ti 

pri kupcih povzročijo tudi frustracijo, ki je posledica težav pri doseganju 

praga kvalificiranja v program, nedosegljivosti in ničvrednosti nagrad ter 

dodatnih stroškov (materialnih in mentalnih), potrebnih za uveljavljanje 

ugodnosti programa. Omenjene tegobe imajo tako lahko negativen vpliv 

tako na sam program kot tudi na celoten odnos med porabnikom in 

ponudnikom programa. Zato je pomembno, da je program zvestobe kupcev 

zasnovan transparentno in enostavno, povezan z višino vrednosti nakupa, da 

ponuja možnost izbire vnovčevanja nagrad in nagrajuje vsako opravljeno 

transakcijo (Badillo, 2001; Butscher, 2002 v Levy in Weitz, 2004, str. 350; Kumar in 

Shah, 2004, str. 326–327).  

 

Tudi v tem primeru je meritev kakovosti izvedena s pomočjo pristopa 

metodologije SERVPERF, saj želim pojasniti čim večji delež variabilnosti 

omenjenega pojava – v takšnem primeru pa je izbor imenovane metodologije 

najustreznejši (Parasuraman, Zeithaml in Berry, 1994, str. 218). Ob tem se pri 

operacionalizaciji spremenljivk, prikazanih v Tabeli 7.6, opiram na 

predstavljeno razmišljanje nekaterih avtorjev, kar pomeni, da se 

osredotočam na to, kako dobro program zvestobe izpolnjuje pričakovanja in 

zahteve uporabnikov v zvezi z ustreznostjo doseganja in izbire nagrad ter 

preglednostjo, razumevanjem in pripravnostjo samega sistema.  

 

Tabela 7.6: Operacionalizacija koncepta kakovosti programa zvestobe 

 
 
 
 
 
 
Vir: Lasten  

 

7.5.1.3 Zvestoba porabnikov 

 

Kot je že bilo omenjeno, je zvestobo kupcev moč pojmovati kot primarni cilj 

trženja, temelječega na odnosih (Hennig-Thurau, Gwinner in Gremler, 2002, str. 231). 

V skladu z ugotovitvami o subjektivnosti pomena trženja, temelječega na 
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odnosih, v posamičnih organizacijah je tako lahko z organizacijskega vidika 

cilj izmuzljiv, hkrati pa težaven z vidika objektivnega merjenja (Too, Souchon 

in Thirkell, 2001, str. 293). Zato je treba raziskati, kako (če sploh) je lahko donos 

trženja, temelječega na odnosih, merljiv (Lindgreen in Crawford, 1999, str. 232). V 

luči podrobno razdelanega koncepta zvestobe kupcev tako predlagam, da 

naj ta predstavlja tudi t. i. merljivi donos trženja, temelječega na odnosih. 

Pri tem je pomembno razmišljanje Storbacke, Strandvika in Grönroosa (1994, 

str. 35), ki pravijo, da je v primeru, ko želi organizacija oplemenititi priložnosti 

trženjskih odnosov, potrebno dinamično poznavanje slednjih, kar je z 

operacionalizacijo konstrukta kakovosti trženjskih odnosov tudi storjeno.  

 

Pri operacionalizaciji koncepta zvestobe kupcev se osredotočam tako na 

vedenjsko komponento kot tudi na komponento stališč – koncept zvestobe 

Merkurjevih kupcev je torej operacionaliziran holistično. Spoznali smo 

namreč, da tak pristop odpravlja večino pomanjkljivosti, ki sicer nastajajo, 

če je koncept merjen zgolj s posamično komponento. Pri tem pa v skladu s 

spoznanji o tem, da na zavezanost lahko gledamo tudi kot na del stališč v 

kontekstu koncepta zvestobe, temu ustrezno prilagajam pričujoči merski 

instrument. Koncept zavezanosti bo namreč v okviru operacionalizacije 

koncepta zvestobe izpuščen, saj bi sicer prišlo do pojava, ko bi z istim 

konceptom operacionalizirali dve različni področji – tj. zvestobo kupcev ter 

kakovost trženjskega odnosa; v tem primeru bi nastale težave pri 

interpretaciji, saj bi težko definirali, kaj smo pravzaprav merili (Rundle-Thiele, 

2005b, str. 497).  

 

V skladu s tem se zdi tako primerna prirejena lestvica Toojeve, Souchonove 

in Thirkella (2001, str. 318), ki je bila predstavljena v razdelku o holističnem 

pojmovanju koncepta zvestobe. Odločitev za omenjeno lestvico, prikazano v 

Tabeli 5.3 na strani 103, je potrjena s predhodno apliciranostjo na področje 

trgovine na drobno ter ločenim preučevanjem povezanosti vpliva konceptov 

zaupanja ter zavezanosti na koncept zvestobe kupcev.  

 

7.5.2 Postavitev raziskovalnih domnev in oblikovanje konceptualnega modela 

 

V skladu s predstavljenimi operacionalizacijskimi pristopi v pričujoči 

disertaciji predstavljeno razširjeno vsebinsko obravnavo posameznih 

konceptov z vidika preučevanega področja in že omenjenim Bagozzijevim 

(1984, str. 20) celovitim sestavom tako za oblikovanje konceptualnega modela 

postavljam domneve, predstavljene v nadaljevanju.  
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Začenjam z domnevo o vplivu kakovosti osebne interakcije med prodajnim 

osebjem in porabnikom na kakovost trženjskega odnosa. Kot je bilo namreč 

že omenjeno, je ravno odnos, ki nastaja med prodajnim osebjem in kupcem, 

ključnega pomena pri celotni učinkovitosti trženjskih odnosov neke 

organizacije (Foster in Cadogan, 2000, str. 186), saj je prodajno osebje pri 

interakciji s kupcem mnogokrat ključnega pomena (Doney in Cannon, 1997, str. 

35).  

 

Z ugotavljanjem povezave med posamično (izbrano) dimenzijo in 

konstruktom kakovosti trženjskega odnosa tako povečujem diagnostično 

vrednost že omenjenega konceptualnega razmišljanja o tem, da lahko 

kakovost storitev pojmujemo tudi kot potrebni pogoj za kakovost trženjskega 

odnosa. Tovrstno povezavo pri zaznavi porabnikov na področju spletnega 

trgovanja na osnovi skupinskih intervjujev zaznajo Keating, Rugimbana in 

Quazi (2003, str. 223), medtem ko jo tudi empirično dokažejo Roberts, Varki in 

Brodie (2003, str. 189), pri čemer pa je preizkušanje povezav med posamičnimi 

dimenzijami kakovosti storitev in osrednjim konstruktom kakovosti 

trženjskega odnosa izvzeto.  

 

Dodatno je pomen kakovosti osebne interakcije pri zaznavi kakovosti storitev 

obravnavan tudi v Grönroosovem (1984, str. 42 in 43) modelu tehnične in 

funkcionalne kakovosti, ko avtor pri zaznavi storitev funkcionalni kakovosti 

pripisuje izjemno pomembnost, pogosto tudi večjo kot tehnični, pri čemer pa 

za zagotavljanje ustrezne ravni funkcionalne kakovosti v ospredje postavlja 

ravno kontaktno osebje. Podobno smer razmišljanja potrjuje tudi študija 

Sweeneyja, Soutara in Johnsona (1997, str. 46), ko pri ustvarjanju pozitivnih 

zaznav na prodajnem mestu in tudi pri zagotavljanju naklonjenega 

nakupnega vedenja porabnikov v ospredje postavlja ravno funkcionalno 

kakovost v obliki primernega vedenja prodajnega osebja. Dodatno pa študija 

Vázqueza et al. (2001, str. 11) z uporabo analize pomembnosti in izvedbe 

pokaže, da je na področju kakovosti trgovine na drobno izmed različnih 

identificiranih dimenzij najpomembnejša ravno dimenzija osebne interakcije. 

V skladu s povedanim želim tako preveriti tudi vpliv funkcionalne kakovosti 

oziroma kakovosti osebne interakcije med prodajnim osebjem in porabniki 

na zaznavo kakovosti trženjskih odnosov. V ta namen oblikujem naslednjo 

raziskovalno domnevo: 

 

• H2a: Kakovost osebne interakcije med prodajnim osebjem in porabniki 

pozitivno vpliva na kakovost trženjskega odnosa. 
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Nadaljujem z oblikovanjem domneve o preizkusu vpliva zaznane kakovosti 

programa zvestobe kupcev na koncept kakovosti trženjskih odnosov; sam 

koncept namreč prispeva v luči diadnih odnosov, saj definira sredstva za 

njihovo ustvarjanje (Kumar in Shah, 2004, str. 327–328). Pri tem Stauss, Schmidt 

in Schoeler (2005, str. 247) razpravljajo o tem, da lahko program zvestobe pri 

kupcih povzroči tudi frustracijo, ki je posledica težav pri doseganju praga 

kvalificiranja v program, nedosegljivosti in ničvrednosti nagrad ter dodatnih 

stroškov (materialnih in mentalnih), potrebnih za uveljavljanje ugodnosti 

programa. Omenjene tegobe pa imajo tako lahko negativen vpliv tako na sam 

program kot tudi na celoten odnos med porabnikom in ponudnikom 

programa. Na podlagi povedanega oblikujem naslednjo domnevo:  

 

• H2b: Kakovost programa zvestobe kupcev ima pozitiven vpliv na kakovost 

trženjskega odnosa. 

 

V zvezi s konceptom zvestobe porabnikov in iz tega izhajajočih porabnikovih 

aktivnosti ter povezanosti z osrednjim preučevanim konstruktom pa želim 

dokazati upravičenost razmišljanja v smeri trženja, temelječega na odnosih. 

Na področju literature o trženju, temelječem na odnosih, namreč velja 

spoznanje o tem, da je kakovost trženjskih odnosov med udeleženci 

pomembna determinanta trajnosti in intenzivnosti odnosa ter s tem 

posledično tudi trženja, temelječega na odnosih (Hennig-Thurau, 2000, str. 61). 

Podobno ugotavljajo tudi Crosby, Evans in Cowlesova (1990, str. 76) ter Bejou, 

Wray in Ingram (1996, str. 142), ko pravijo, da je kakovost trženjskih odnosov 

pokazatelj stanja dolgoročnih trženjskih odnosov. Povzamemo lahko, da je 

kakovost trženjskih odnosov vpliven določnik zadržanja kupcev (Hennig-

Thurau in Klee, 1997, str. 742).  

 

Pri pregledu literature o kakovosti trženjskih odnosov je že bilo omenjeno 

povezovanje konstrukta kakovosti trženjskih odnosov ter koncepta zvestobe 

kupcev na področju trgovine na drobno. V skladu z Bagozzijevim (1984, str. 20) 

pojmovanjem vzročno-posledične povezave osrednjega konstrukta z ostalimi 

pa skušam omenjeno povezavo dokazati tudi v pričujočem delu, tj. na tistem 

področju trgovine na drobno, ki ponuja sveženj izdelkov in storitev (Dabholkar, 

Thorpe in Rentz, 1996, str. 3), natančneje na področju, ki se ukvarja s prodajo 

izdelkov »sam svoj mojster«, elektrotehničnih, metalurških in profesionalnih 

tehničnih izdelkov ter izdelkov za opremo in dopolnitev bivanjskih 

prostorov122.  

 

                                                 
122 Še najbližji se zdi prispevek De Wulfa, Odekerken-Schröderjeve in Iacobuccijeve (2001, str. 38), ki pa je 
osredotočen na področje prodaje prehrambenih izdelkov in oblačil. 
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S tem se posredno razreši tudi dilema o tem, kako primerno je področje, ki 

ga s svojo širino prodajnega programa obvladuje Merkur, d. d., za strategijo 

trženja, temelječega na odnosih. Z vidika trgovine na drobno naj bi bili 

namreč bolj primerni tisti sektorji panoge, kjer je z vidika kupca večja 

potreba po osebni prodaji in pridobivanju informacij (Egan, 2000, str. 381) o 

kompleksnejših proizvodih (Rao in Perry, 2002, str. 607). Na osnovi 

predstavljenega tako izhaja naslednja raziskovalna domneva: 

 

• H3a: Kakovost trženjskega odnosa ima pozitiven vpliv na zvestobo 

porabnikov. 

 

Poleg omenjenega pa preučujem tudi neposreden vpliv progama zvestobe na 

zvestobo porabnikov, kar gre dejansko razumeti kot elementarni cilj 

imenovanega trženjskega orodja, ki naj bi preko različnih spodbud gradilo 

zvestobo kupcev (Yi in Jeon, 2003, str. 230). V razpravi o omenjenem trženjskem 

orodju so bila sicer prikazana tudi nasprotujoča razmišljanja, ki skupaj z 

razpravo o pojavu t. i. poligamne zvestobe na področju panoge trgovine na 

drobno še dodatno spodbujajo oblikovanje zadnje raziskovalne domneve: 

 

• H3b: Kakovost programa zvestobe ima pozitiven vpliv na zvestobo 

porabnikov. 

 

Kot že predstavljeno, velja v literaturi o kakovosti trženjskih odnosov privzeto 

mnenje o tem, da je konstrukt kakovosti trženjskih odnosov pojmovan kot 

konstrukt drugega reda (Crosby, Evans in Cowles, 1990, str. 70; Kumar, Scheer in 

Steenkamp, 1995, str. 55; Smith, 1998a, str. 4; Lages, Lages in Lages, 2005, str. 1045; 

Hibbard, Kumar in Stern, 2001, str. 52; Hewett, Money in Sharma, 2002, str. 234; Woo in 

Ennew, 2004, str. 1264; Lin in Ding, 2005, str. 57). Zato za preizkušanje 

predstavljenih domnev in oblikovanje konceptualnega modela, 

predstavljenega na Sliki 7.2, sledim pristopu nekaterih avtorjev, ko za 

potrebe preizkušanja povezanosti ostalih konstruktov s konstruktom 

kakovosti trženjskih odnosov, prvotno opredeljenim kot faktor drugega reda, 

konstrukte faktorjev prvega reda s pomočjo izračuna srednjih vrednosti 

njihovih sestavin pretvorijo v posamične indikatorje novo nastalega faktorja 

prvega reda (Dwyer in Oh, 1987, str. 353; De Wulf, Odekerken-Schröder in Iacobucci, 

2001, str. 39; Hibbard, Kumar in Stern, 2001: str. 52; Roberts, Varki in Brodie, 2003, str. 

189); s tem se faktor drugega reda transformira v faktor prvega reda, prvotni 

faktorji prvega reda pa so transformirani v ustrezne indikatorje 

novonastalega faktorja prvega reda. Izhajajoč iz tega je konceptualni model 

takšen, kot ga prikazuje Slika 7.2. 
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Slika 7.2: Konceptualni model kakovosti trženjskih odnosov na področju trgovine na drobno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Lasten 

 

Strukturni model na Sliki 7.2 tako predstavljajo naslednje enačbe:123: 

η1 = γ11ξ1 + γ12ξ2 + ζ1; 
η2 = β21η1 + γ22ξ2 + ζ2; 

  

                                                 
123 Pri tem η označuje omenjeni endogeni spremenljivki, ξ omenjeni eksogeni spremenljivki, γ smerno 
povezanost med eksogenima in endogeno spremenljivko, β smerno povezanost med endogenima 
spremenljivkama, ζ pa slučajne napake endogenih spremenljivk.  
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Merski model eksogenih spremenljivk modela s Slike 7.2 je sestavljen iz 

naslednjih enačb124:  

x1 = λ11ξ1 + δ1, xn = λn1ξ1 + δn, x7 = λ71ξ1 + δ7,   

x8 = λ82ξ2 + δ8, xn = λn1ξ2 + δn, x16 = λ16 2ξ2 + δ16. 

   

Merski model endogenih spremenljivk modela s Slike 7.2 pa predstavljajo 

naslednje enačbe125:  

y1 = λ11η1 + ε1, yn = λn1η1 + εn, y4 = λ41η1 + ε4;  

y5 = λ52η2 + ε5, yn = λn2η2 + εn, y16 = λ16 2η2 + ε16. 

 

8 Empirična preverba konceptualnega modela kakovosti trženjskih odnosov na 
primeru Merkur, d. d. 

 

8.1 Predstavitev Skupine Merkur 

 

Kot je mogoče razbrati iz Letnega poročila družbe Merkur, d. d., in 

konsolidiranega letnega poročila Skupine Merkur za leto 2005,  se Merkur iz 

majhne trgovine, ki jo je ustanovil trgovec in industrijalec Peter Majdič, 

danes spreminja v uspešno evropsko trgovsko podjetje, ki razvija sodobne 

oblike trgovanja s poslovnimi partnerji in pospešeno gradi mrežo kupcem 

prijaznih trgovskih centrov s ponudbo najsodobnejših izdelkov za opremo 

doma ter tehničnih izdelkov za potrebe zahtevnih obrtnikov in malih podjetij. 

Tradicija uspešnega trgovca ob koncu 19. stoletja in v letih vse do druge 

svetovne vojne je zaznamovala tudi Merkurjevo poznejšo rast in uveljavitev 

na trgu. Kakovosten prodajni program orodij, inštalacij, gradbenega 

materiala, opreme za gospodinjstvo in trgovska znamka »Merkur – prima 

kvaliteta«, zaščitena že leta 1933, so temelji Merkurjevega poslanstva še 

danes.  

 

Podjetje tako predstavlja mednarodno uspešno Skupino Merkur, ki je imela 

ob koncu leta 2007 več kakor 4.500 zaposlenih, poleg matičnega podjetja 

Merkur, d. d., pa jo je sestavljalo še 15 podjetij doma in v tujini, 85 trgovskih 

centrov in franšiznih prodajaln ter dve spletni trgovini. Na slovenskem trgu 

družba preko maloprodajne in veleprodajne dejavnosti utrjuje vodilni položaj 

pri prodaji kakovostnih izdelkov »sam svoj mojster«, elektrotehničnih, 

                                                 
124 Pri tem x označuje manifestni (opazovani) indikator imenovane latentne eksogene spremenljivke ξ, λ 
prikazuje smerno povezanost med njima, δ pa mersko napako taistega indikatorja.  
125 Pri tem je y omenjeni manifestni (opazovani) indikator navedene latentne endogene spremenljivke η, λ 
prikazuje smerno povezanost med njima, ε pa mersko napako taistega indikatorja. 
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metalurških, gradbenih in profesionalnih tehničnih izdelkov ter izdelkov za 

opremo in dopolnitev bivanjskih prostorov, vse bolj pa svoj položaj utrjuje 

tudi na bližnjih tujih trgih. V Sloveniji po posameznih blagovnih skupinah 

dosega od 10 pa do 60 odstotkov tržnega deleža, na trgih držav jugovzhodne 

Evrope pa je v prihodnjih 10 letih načrtovan 10 odstotni delež trga. Z vidika 

prodaje končnim porabnikom velja omeniti usmeritev k povečevanju 

visokega tržnega deleža, kakovosti, uvajanja novosti in poglabljanja odnosov 

s porabniki. Rast prodaje dokazuje pravilnost usmeritve v gradnjo sodobnih 

centrov, prilagojenih kupcu in njegovim potrebam, trgovskih centrov s 

celovito ponudbo MERKURDOM z izdelki za dom, vrt in prosti čas ter 

MERKURMOJSTER z izdelki za domače mojstre, podjetnike in obrtnike126.  

 

8.2 Uporabljene raziskovalne metode 

 

Zaradi obsežnega vprašalnika – kar je razvidno iz prikazanih 

operacionalizacijskih pristopov v Tabelah 7.1 do 7.6, povzetih na osnovi 

literature in apliciranih na preučevano področje s pomočjo razgovorov z 

različnimi trženjskimi strokovnjaki – je bilo z izračunom vrednosti 

Cronbachove α ter uporabe faktorske analize s ciljem izboljšanja 

izvedljivosti merjenja v kasnejšem koraku s preliminarno raziskavo najprej 

treba »očistiti« merski instrument. Poleg faktorske analize je od 

multivariatnih statističnih metod pri nadaljnjem opisu vzorca uporabljena 

tudi metoda razvrščanja v skupine, dodatno pa si pomagam še z izračuni 

bivariatnih in univariatnih statistik. V nadaljevanju je zaradi prisotnosti 

latentnih spremenljivk in preučevanja njihove medsebojne povezanosti za 

preizkus nomološke veljavnosti konstrukta kakovosti trženjskih odnosov 

                                                 
126 Kot primer, ki se zdi aplikativen za področje, kjer deluje Merkur, d. d., navajam razmišljanje Christya, 
Oliverja in Penna (1996, str. 183). Avtorji tako ugotavljajo, da je na primer prodaja HI-FI opreme dobra priložnost 
za ustvarjanje odnosa s kupci, saj je vpletenost kupca v tem segmentu običajno zelo visoka, prav tako pa je 
visoka potreba po spremljanju tehnološkega razvoja na tem področju. S tovrstnimi karakteristikami bi se dalo 
opisati kar nekaj vrst blaga, ki se prodajajo pod okriljem tipa MERKURDOM. Nasprotje »naravnemu 
potencialu« po odnosih pa je po mnenju avtorjev področje prodaje izdelkov »sam svoj mojster«, tj. prodaje tipa 
MERKURMOJSTER. Vpletenost v nakup je relativno manjša, dodana vrednost, ki jo lahko ponudi prodajno 
osebje, je zgolj v obliki svetovanja, področje pa je močno podvrženo poizkušanju prodaje ostalih vrst blaga, ki 
jih trgovec prodaja; v nasprotju s prejšnjim pa ima relativno višjo nakupno frekvenco. V skladu s tem tako 
avtorji predlagajo, da naj bi pri ustvarjanju odnosa v prvem primeru več pozornosti namenili uporabi elementov, 
kot so vabila na predstavitvene dogodke, posebna ponudba nadgradenj, obveščanje o novostih, personalizirane 
čestitke ipd., medtem ko naj bi v zadnjem uporabljali predvsem ekonomske ugodnosti. Seveda pa bi bilo na 
osnovi zapisanega preveč enostavno razmišljati v smeri dihotomnega razlikovanja; da torej prodajni asortiment 
tipa DOM ustreza določenim karakteristikam, prodajni asortiment tipa MOJSTER pa drugim. Pri tem gre namreč 
za veliko različnih vrst blaga, ki po Christyju, Oliverju in Pennu (1996, str. 175) imajo t. i. »naravni potencial« za 
trženje, temelječe na odnosih, ali pa ga nimajo, izhajajo pa tako iz dela Mojster kot iz dela Dom. Zato v 
pričujočem delu preučujem Merkur, d. d., kot celoto, kar pomeni, da iščem odgovor o upravičenosti 
intenzivnejšega udejanjanja trženja, temelječega na odnosih, na ravni celotnega prodajnega programa 
maloprodajnih enot. 
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uporabljen model strukturnih enačb, saj v takšnih primerih pristop z 

regresijsko analizo ni primeren (Diamantopoulos in Siguaw, 2000, str. 2). V skladu 

s priporočili Andersona in Gerbinga (1988, str. 422) se odločam za pristop 

ločenega ocenjevanja parametrov, tj. »pristop v dveh korakih«, saj naj bi 

izboljševal potencial praktične uporabe modelov strukturnih enačb; v prvem 

koraku gre tako za ocenjevanje parametrov merskega, v drugem pa za 

ocenjevanje parametrov strukturnega modela (Sharma, 1996, str. 428). Pri tem 

zaradi kršene predpostavke o normalnosti porazdelitve merjenih 

spremenljivk (glej mere asimetrije in sploščenosti v Tabelah 8.4 in 8.11 na 

straneh 177 in 184) v izogib neželenemu vplivu na značilnost preučevanih 

modelov uporabljam asimptotično kovariančno matriko (Bollen, 1989, str. 418 in 

432), za ustrezno vrednost χ2-testa pa upoštevam rezultat Satorra-Bentlerjeve 

skalirane χ2 statistike (Hu, Bentler in Kano, 1992, str. 360). 
 

8.3 Metodološki okvir raziskave 

 

Raziskava je potekala na področju Republike Slovenije v času od 6. do 15. 

decembra 2006. Vzorčni okvir je predstavljala baza članov kluba Vrtnarimo 

s srcem, osvežena z zadnjim vnosom podatkov dne 17. 10. 2006, 

raziskovalni instrument pa je bil vprašalnik, razvit na podlagi pregleda 

literature ter posvetovanja z različnimi trženjskimi strokovnjaki. Za obliko 

komuniciranja je bila izbrana metoda telefonskega anketiranja, vsa 

vprašanja z izjemo demografskih pa so temeljila na oceni trditev s pomočjo 

Likertove lestvice z vrednostmi od 1 do 7, pri čemer je višja vrednost 

pomenila višjo stopnjo strinjanja. S ciljem zmanjšanja vpliva zaporedja 

ocenjevanih trditev na odgovore anketirancev je bila v programu za podporo  

telefonskemu anketiranju omogočena možnost naključnega razvrščanja 

trditev. Vzorčno enoto je predstavljal posamezen član kluba Vrtnarimo s 

srcem, enote pa so bile v vzorec izbrane naključno; govorimo torej o 

enostavnem slučajnem vzorčenju (Malhotra in Birks, 2003, str. 367). Velikost 

vzorca je znašala 416 enot, stopnja odziva pa 41 %127; z velikostjo vzorca 

tako zadostim zahtevi kovariančnih strukturnih modelov po velikih vzorcih 

(Fornell, 1983, str. 444). Podatki so bili obdelani s programskima paketoma 

SPSS 12.0 for Windows ter LISREL 8.51 for Windows. Za potrebe 

preliminarne raziskave je bilo izvedeno telefonsko anketiranje na vzorcu 116 

članov kluba Vrtnarimo s srcem, ki je potekalo v času od 24. do 27. oktobra 

2006.  

                                                 
127 Dodatno navajam še naslednje podatke: 18 % članov kluba je zavrnilo anketiranje, 33 % jih je anketiranje 
prestavilo na drug termin, v 8 % gospodinjstev pa v času klicanja ni bilo nikogar doma.  
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8.4 Rezultati preliminarne raziskave 

 

S pomočjo preliminarne raziskave sem na vzorcu 116 članov kluba 

Vrtnarimo s srcem izboljšal obvladljivost in primernost vprašalnika za 

potrebe izvedbe nadaljnjega raziskovanja v obliki telefonskega anketiranja. 

Končni rezultat postopka »čiščenja« merskih lestvic je bilo zmanjšanje 

začetnega števila trditev za četrtino, tj. z 59 na 45. Pri tem je bila v skladu z 

iteracijskim postopkom prve in druge faze sprejeta odločitev o tem, da bodo 

za vsak posamični latentni konstrukt zadržane po štiri posamične trditve128. 

Na osnovi testiranja konceptualnega modela na preliminarnem vzorcu pa 

sem v izogib morebitnim kasnejšim težavam pri identifikaciji končnega 

modela pri konstruktu zvestobe ohranil celotno enofaktorsko rešitev skupka 

trditev (glej Tabelo 8.1), v primeru konstruktov čustvene zavezanosti in 

zadovoljstva pa celotni merski lestvici.  

 

Iteracijski postopek prve faze je predstavljal izračun čim višje vrednosti 

Cronbachove α posamičnega latentnega konstrukta. Kot referenčno vrednost 

Nunnally in Bernstein (1994, str. 264–265) v začetnih raziskovalnih korakih 

navajata zmerno vrednost, tj. 0,70; tudi sicer je po njunem mnenju 

povečevanje stopnje zanesljivosti na ravni temeljnih raziskav preko vrednosti 

0,80 pogosto nepotrebno. Odločitev o zadržanju oziroma izpustitvi 

posamične trditve je bila izvedena s pomočjo kriterija o vrednosti 

popravljenega korelacijskega koeficienta posamične trditve v razmerju do 

ostalih129. V skladu s tem so bile tako izločene trditve z najnižjimi 

korelacijskimi koeficienti v razmerju do ostalih, kar je imelo pozitiven vpliv 

na povečanje vrednosti Cronbachove α.  

 

Iteracijski postopek druge faze pa je predstavljala uporaba faktorske analize 

z izbrano metodo glavnih osi130, saj je ena od funkcij faktorske analize tudi 

to, da lahko z njeno pomočjo zmanjšamo število merjenih spremenljivk za 

nadaljnje raziskovanje, pri čemer pa količina informacij v analizi ostaja čim 

večja. Prvotni niz spremenljivk je tako lahko ustrezno zmanjšan, pri čemer 

pa novi niz skuša zajeti čim več variabilnosti prvotnega niza (Stewart, 1981, str. 

51). Za referenčno vrednost upoštevam Sharmovo priporočilo (1996, str. 118), 

ko v zvezi s tem pove, da naj bi bile vrednosti faktorskih uteži višje od 0,60, 

da pa mnogi raziskovalci sicer upoštevajo tudi nižje vrednosti, tj. do 0,40. 

 

                                                 
128 Diamantopoulos in Siguawova (2000, str. 16) namreč priporočata, da naj bo v primeru modelov strukturnih 
enačb meritev latentnih konstruktov opravljena s tremi do štirimi indikatorji.  
129 ang. corrected item-to-total correlation 
130 ang. principal axis factoring 
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Iz omenjenega sledi, da so bile trditve, ki niso zadostile omenjenemu 

kriteriju, v nadaljevanju izločene. Predstavljeni pristop za oblikovanje 

merskega instrumenta z velikim številom vsebovanih trditev je tako usklajen 

s Churchillovimi (1979, str. 69) napotki.  

 

Tabela 8.1: »Očiščene« merske lestvice posamičnih latentnih konstruktov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Prirejeno po izbranih avtorjih 
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   C A S E    0         5        10        15        20        25 

  Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

          19   òø 
          41   òôòø 
         307   ò÷ ó 
         279   òòòú 
         361   òòòú 
         104   òòòú 
         332   òòòú 
         378   òòòú 
         155   òòòú 
         211   òòòú 
         175   òûòú 
         248   ò÷ ùòø 
         117   òòòú ó 
          57   òòòú ó 
         245   òòò÷ ó 
         239   òòòòòú 
         379   òòòòòú 
         160   òòòòòú 

 . 

 . 

 . 

         344   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòú 
         206   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòú 
         256   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòûòôòø 
         317   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó ó 
         223   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó 
         282   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòú 
         315   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòú 
         342   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòôòø 
         393   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòú ó 
          42   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó 
         387   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòôòø 
         376   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòú ó 
         251   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ùòø 
          28   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòú ó 
         233   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó 
         298   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòú 
          11   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòú 
         284   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòûòòòòòòòòòø ó 
         398   òòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷         ùòú 
         190   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ùòòòòòø 
         308   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòú     ùòòòø 
         196   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷     ó   ùòø 
         324   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷   ó ùòø 
          66   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó ùòø 
         170   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó ùòø 
          45   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó ó 
         131   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó 
         136   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 

8.5 Rezultati empirične preverbe konceptualnega modela 

 

8.5.1 Identifikacija osamelcev in obravnava manjkajočih vrednosti odgovorov 

 

V izogib možnim negativnim ocenam varianc pri preverbi strukturnega 

modela, ki so lahko tudi posledica prisotnosti t. i. osamelcev v vzorcu (Bollen 

1989, str. 282), sem pred nadaljnjo analizo najprej skušal identificirati 

prisotnost omenjenega pojava. Pri tem sem uporabil metodo razvrščanja v 

skupine – iskanje osamelcev namreč velja za enega od razlogov za uporabo 

omenjene metodologije (Ferligoj, 1989, str. 18). Identifikacijo osamelcev sem 

izvedel s hierarhičnimi metodami združevanja s pomočjo drevesa 

združevanja, ki je nastalo s t. i. minimalno metodo131, pri tem pa je bila za 

izračun mer podobnosti oziroma različnosti uporabljena kvadrirana 

evklidska razdalja. S predstavljenim postopkom sem zaznal 6 enot, ki jim 

lahko pripišemo lastnost osamelca; te so bile v nadaljnjih analitičnih 

postopkih izločene iz obravnave. Drevo združevanja prikazuje Slika 8.1, pri 

čemer pa je zaradi velikega števila enot v vzorcu prikazan samo tisti del 

izpisa, ki prikazuje osamelce.  

 

Slika 8.1: Prikaz osamelcev v drevesu združevanja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 416 

 

                                                 
131 ang. single linkage method 
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Manjkajoče vrednosti odgovorov v modelu strukturnih enačb nadomestim s 

srednjimi vrednostmi, pri ostalih analizah pa jih obravnavam s privzetimi 

metodami uporabljenega programskega paketa SPSS 12.0 for Windows. Ker 

je delež manjkajočih vrednosti odgovorov relativno majhen, v zvezi s tem ne 

izvajam nobene dodatne analize; po mnenju Malhotre in Birksa (2003, str. 431) 

naj bi obravnava manjkajočih vrednosti odgovorov postala problematična v 

primeru deležev, večjih od 10 %.  
 

8.5.2 Lastnosti vzorca 

 

8.5.2.1 Primerjava vzorčnih in populacijskih vrednosti osnovnih socio-demografskih spremenljivk 

 

Zaradi metode izbora enot v vzorec (enostavno slučajno vzorčenje), kjer je pri 

izbiri enot v vzorec zagotovljena vsaki enoti v populaciji z N enotami enaka 

verjetnost, da bo izbrana v vzorec z n enotami, je izbrani vzorec praviloma 

dober predstavnik celotne populacije (Košmelj, Rovan, 1997, str. 128–129). V 

Tabeli 8.2 so primerjalno prikazane tiste vzorčne in populacijske vrednosti, 

ki jih je bilo mogoče neposredno primerjati. Razvidno je, da je bilo v vzorec 

zajetih nekoliko več žensk, kot jih predstavlja populacija članov kluba 

Vrtnarimo s srcem, prav tako pa lahko vidimo, da vzorec vsebuje rahlo 

povečane deleže starejših; pri kriteriju vrste bivalnega okolja lahko govorimo 

o zanemarljivih odstopanjih vzorčnih vrednosti od populacijskih. 

 

Tabela 8.2: Primerjava izbranih vzorčnih in populacijskih vrednosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 410 in baza podatkov članov kluba Vrtnarimo s srcem, 
osvežena dne 17. 10. 2006, N = 4907 
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4 člani

29 %

2 člana

27 %

3 člani

24 %

1 član

6 %
5 članov

9 %

6 članov in 

več

5 %

poklicna šola

22 %

štiriletna 

srednja šola

41 %

višja, visoka 

ali več

27 %

osnovna šola 

ali manj

10 %

8.5.2.2 Prikaz vzorčnih vrednosti ostalih socio-demografskih spremenljivk 

 
V nadaljevanju je predstavljen vzorec anketirancev tudi po naslednjih 

lastnostih: [1] izobrazbi anketirancev, [2] velikosti gospodinjstev, [3] dohodku 

gospodinjstva ter [4] dohodku na člana v gospodinjstvu, [5] podrobnejši 

delitvi glede na vrsto bivalnega okolja ter [6] anketirančevem številu obiskov 

Merkurjevih trgovskih centrov v zadnjem letu.  

 
Razvidno je, da so v vzorcu prevladovale osebe s štiriletno srednješolsko (41 

%) in višjo ravnijo izobrazbe (skoraj 30 %) (Slika 8.2). V vzorcu je bil največji 

delež štiričlanskih gospodinjstev (skoraj 30 %), sledila so dvočlanska (27 %) 

in tričlanska (24 %) gospodinjstva, medtem ko so deleži samskih 

gospodinjstev in gospodinjstev z več kot štirimi člani relativno manjši (Slika 

8.3). 

 

Slika 8.2: Izobrazbena struktura Slika 8.3: Velikost gospodinjstev 

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 408  Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 408 

 

Po skupnem mesečnem dohodku gospodinjstva se skoraj polovica 

gospodinjstev uvršča v dohodkovni razred od 642 EUR do 1.285 EUR (Slika 

8.4). Na podlagi podatkov iz Statističnega letopisa Republike Slovenije 2006 

o letnem denarnem dohodku na člana gospodinjstva (Povprečna letna 

razpoložljiva denarna sredstva gospodinjstev v letu 2004, str. 257), ki znaša 5.516,05 

EUR, ter oblikovanih dohodkovnih razredov in števila članov gospodinjstva, 

pa je moč oceniti tudi višino mesečnega dohodka na člana gospodinjstva. 

Tako je razvidno, da ima več kot polovica gospodinjstev v vzorcu dohodek na 

člana gospodinjstva manjši ali enak povprečni mesečni vrednosti, tj. 459,67 

EUR (Slika 8.5).  
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Nadpovprečni 

dohodek

39 %

Povprečni ali 

podpovprečni 

dohodek

61 %

nad 1.927 EUR 

do 2.566 EUR

7 %

nad 2.566 EUR

3 %

do 642 EUR

17 %

nad 1.285 EUR 

do 1.927 EUR

26 %
nad 642 EUR 

do 1.285 EUR

47 %

več-

stanovanjska 

hiša

23 %

eno-

stanovanjska 

hiša

62 %

blok/stolpnica

15 %

nad 20 

obiskov

38 %

od 16 do 20 

obiskov

23 %

od 6 do 10 

obiskov

19 %

od 11 do 15 

obiskov

12 %

do 5 obiskov

8 %

Slika 8.4: Dohodek v gospodinjstvu   Slika 8.5: Dohodek na člana 

 

 

            
   

 
        

 

 

 
 

Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 362  Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 362 in 

       Statistični letopis 2006 (str. 257)  

 

Podrobnejša delitev glede na vrsto bivalnega okolja pokaže, da več kot 

polovica anketirancev živi v enostanovanjskih hišah, slaba četrtina v 

večstanovanjskih, preostalih 15 % pa v bloku ali stolpnici (Slika 8.6). Po 

številu obiskov gre pretežno za porabnike, ki Merkur obiščejo relativno 

pogosto. Skoraj 40 % jih je namreč Merkur v zadnjem letu obiskalo več kot 

20-krat, prav tako pa je relativno visok delež tistih (23 %), ki so Merkur 

obiskali med 16 in 20-krat (Slika 8.7).  

 

Slika 8.6: Vrsta bivalnega okolja   Slika 8.7: Obiski Merkurja 

 

        

 
 

 

 

 

 

 
 

Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 406  Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 396 

 

8.5.2.3 Identifikacija skupin anketirancev glede na vpletenost v izbrano izdelčno kategorijo 

 
Konstrukt vpletenosti v splošnem lahko opredelimo kot »stopnjo pomembnosti 

stimulusa« (Mittal, 1995, str. 664), pri čemer lahko stimulus predstavlja tudi 

izdelčna kategorija. Porabnik, ki ni vpleten v nek objekt, tega zaznava kot 

nepomembnega, mu ne posveča večje pozornosti in je do njega indiferenten 

(ibid.). Visoka stopnja vpletenosti porabnika v izdelčno kategorijo tako po 
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mnenju Christyja, Oliverja in Penna (1996, str. 180) ponuja dobro osnovo za 

razširitev in razvoj samega trženjskega odnosa, po mnenju Dicka in Basuja 

(1994, str. 110) pa ima tudi pozitiven vpliv na zvestobo do same kategorije.  

 

Merska lestvica, s katero je bila izmerjena stopnja vpletenosti in ki je bila 

predhodno že aplicirana na področje trgovine na drobno, je bila povzeta po 

De Wulfu, Odekerken-Schröderjevi in Iacobuccijevi (2001, str. 48). Pri tem je 

bila z izbrano izdelčno kategorijo opreme za hišo ali stanovanje ustrezno 

prilagojena preučevanemu področju doktorske disertacije. Merjenje stopnje 

vpletenosti v izbrano kategorijo je tako potekalo s trditvami, prikazanimi v 

Tabeli 8.3, anketiranci pa so stopnjo strinjanja s posamično trditvijo izražali 

na Likertovi lestivici z vrednostmi od 1 do 7, pri čemer je višja vrednost 

pomenila višjo stopnjo strinjanja.  

 

Zajete podatke sem analiziral s pomočjo multivariatne statistične metode 

razvrščanja v skupine. Pri tem sem za optimalno rešitev po priporočilu 

Sharme (1996, str. 211) uporabil kombinacijo hierarhičnih in nehierarhičnih 

metod. Kot namreč pravi avtor, je za hierarhične metode značilno, da ne 

zahtevajo vnaprejšnjega poznavanja števila skupin, imajo pa to slabost, da 

zaradi učinka »požrešnosti« lahko privedejo do neoptimalnih rešitev. To 

slabost je mogoče odpraviti z nehierarhičnimi metodami, ki lahko glede na 

izbrani kriterij izboljšujejo neko začetno razvrstitev (Ferligoj, 1989, str. 87), 

zahtevajo pa vnaprejšnje poznavanje števila skupin in razvrstitvenih 

vrednosti (Sharma, 1996, str. 217). Omejitve obeh metod je moč preseči tako, da 

na osnovi rezultatov hierarhičnih metod sprejmemo odločitev o številu 

skupin in začetnih razvrstitvenih vrednosti, nato pa z nehierarhičnimi 

metodami dopustimo možnost naknadnega razvrščanja posameznih enot v 

skupine.  

 

Za potrebe analize sem sledil predstavljenemu postopku. Pri tem je bila v 

primeru hierarhičnih metod uporabljena Wardova metoda razvrščanja, za 

izračun mer podobnosti oziroma različnosti je bila izbrana kvadrirana 

Evklidska razdalja, v primeru nehierarhičnih metod pa sem uporabil 

proceduro K-MEANS oz. metodo voditeljev. Odločitev o številu skupin je 

bila sprejeta s pomočjo drevesa združevanja, prikazanega na Sliki 8.8.  
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   C A S E    0         5        10        15        20        25 

  Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 
         396   òø 
         409   òú 
          10   òú 
         375   òú 
         377   òú 

. 

. 

. 
 

         350   òú           ó 
         351   òú           ó 
         347   òú           ó 
         348   òú           ó 
         345   òú           ó 
         336   òú           ó 
         326   òú           ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 
         329   òú           ó                                   ó 
         302   òú           ó                                   ó 
         303   òú           ó                                   ó 
         294   òú           ó                                   ó 
          20   òú           ó                                   ó 
          21   òú           ó                                   ó 
          18   òú           ó                                   ó 
          19   òú           ó                                   ó 
          11   òôòòòòòòòòòòò÷                                   ó 
          14   òú                                               ó 
           8   òú                                               ó 
           9   ò÷                                               ó 
         204   òø                                               ó 
         284   òú                                               ó 
          81   òú                                               ó 
         140   òú                                               ó 
         268   òú                                               ó 
         374   òú                                               ó 
           5   òôòòòòòø                                         ó 
         258   òú     ó                                         ó 
         208   òú     ó                                         ó 
         143   òú     ó                                         ó 
         171   ò÷     ó                                         ó 
         273   òø     ó                                         ó 
         322   òôòòòø ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 
         279   òú   ó ó 
         320   òú   ó ó 
          78   òú   ó ó 
         246   ò÷   ó ó 
         167   òø   ó ó 
         190   òú   ó ó 
         133   òú   ó ó 
         199   òú   ó ó 
         264   òú   ó ó 
         307   òú   ùò÷ 
         193   òú   ó 
         230   òú   ó 
         286   òú   ó 
          72   òôòòò÷ 
         342   òú 
           4   òú 
         201   òú 
         207   òú 
         407   òú 
         186   òú 
         214   òú 
         387   òú 
         382   òú 
         211   ò÷ 

Slika 8.8: Drevo združevanja stopnje vpletenosti anketirancev v izbrano izdelčno kategorijo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 398 
 

Končni rezultat, dobljen s pomočjo nehierarhičnih metod razvrščanja v 

skupine, pokaže, da so v vzorec zajeti pretežno anketiranci (skoraj 80 %), ki 

imajo pričakovano relativno visoko stopnjo vpletenosti v izdelčno kategorijo 

opreme za hišo ali stanovanje (glej Tabelo 8.3). Relativno visok delež 

anketirancev v vzorcu z visoko stopnjo vpletenosti je namreč moč pojasniti 

tudi z njihovim članstvom v klubu Vrtnarimo s srcem, saj naj bi bili takšni 

porabniki bolj nagnjeni k vključitvi v trženjske odnose (Gordon, McKeage in Fox, 

1998, str. 444). Stopnja vpletenosti je sicer predstavljena kot kontinuum s 

pripadajočimi vrednostmi; na eni strani tako govorimo o nizki stopnji 

vpletenosti, ki kaže na inercijo oziroma popolno pomanjkanje zanimanja za 

sam trženjski stimulus, medtem ko gre na drugi skrajni stani že za 

obsedenost oziroma strast do trženjskega stimulusa (Solomon, Bamossy in 

Askegaard, 2002, str. 104).  
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Tabela 8.3: Opisne statistike skupin klasifikacijske merske lestvice 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 398 

 

Nadaljnja analiza s preizkusi neodvisnih vzorcev pokaže, da so anketiranci z 

višjo stopnjo vpletenosti tudi bolj zavezani (tako čustveno kot kalkulativno), 

bolj zaupajo Merkurju in izražajo tudi višjo stopnjo zadovoljstva (glej Prilogo 

preizkusov neodvisnih vzorcev). Poleg tega višje vrednotijo kakovost 

interakcije s prodajnim osebjem ter kakovost programa zvestobe kupcev, 

prav tako pa veljajo za bolj zveste (glej Prilogo preizkusov neodvisnih 

vzorcev).  

 

Omenjeno je v skladu z razmišljanjem Solomona, Bamossyja in Askegaarda 

(2002, str. 106–107), ko govorijo o tem, da lahko višja stopnja vpletenosti 

pozitivno vpliva na zaznavo samega stimulusa, medtem ko Evans (1993) (v 

Gordon, McKeage in Fox, 1998, str. 446) ugotavlja, da zavezanost narašča s 

porabnikovo vpletenostjo. Podobne so tudi ugotovitve Richinsonove in Blocha 

(1991) (v Gordon, McKeage in Fox, 1998, str. 447), ko ugotavljata, da je dolgoročno 

zadovoljstvo z nakupom avtomobila večje pri bolj vpletenih kupcih. Prav tako 

pa najdemo potrditev tudi v že predstavljenem razmišljanju Dicka in Basuja 

(1994, str. 110) o tem, da ima višja stopnja vpletenosti pozitiven vpliv na 

zvestobo do same izdelčne kategorije; podobno razmišljajo tudi Blackwell, 

Miniard in Engel (2001, str. 248), ko pravijo, da višja stopnja vpletenosti v nek 

izdelek povečuje porabnikovo motiviranost k porabi. Omenjena analiza 

vsekakor potrjuje pravilnost odločitve o ustanovitvi kluba Vrtnarimo s srcem. 

Kot namreč ugotavljajo Gordonova, McKeageva in Fox (1998, str. 455–456) je 

pristop, ki temelji na trženjskem odnosu, primeren takrat, ko govorimo o 

porabnikih z visoko stopnjo vpletenosti. Prav za področje klubov, ki jih 

ustanavljajo trgovska podjetja, avtorji priporočajo identifikacijo takšnih 

porabnikov, saj je s tem mogoče izboljšati učinkovitost vloženih sredstev.  
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V nadaljevanju analiza demografskih značilnosti s pomočjo kontingenčnih 

tabel še pokaže (glej Prilogo kontingenčnih tabel), da je v skupini višje 

vpletenih povečan delež žensk (82,3 %), prav tako pa je povečan delež tistih, 

ki pogosteje obiskujejo Merkurjeve trgovske centre. Delež oseb, ki so Merkur 

obiskale več kot dvajsetkrat v preteklem letu dni, je v skupini višje vpletenih 

skoraj 43 %; omenjeno je tako tudi v skladu s predhodnimi ugotovitvami o 

tem, da so tudi na merski lestvici takšni anketiranci izkazali višjo stopnjo 

zvestobe. V skladu s predstavljenim tako lahko govorimo o »gorečih 

privrženkah«. Pri nekoliko višji stopnji tveganja pa se omenjena skupina 

razlikuje tudi po starosti in izobrazbi anketirancev; zmanjšan je namreč 

delež tistih, ki so starejši od 60 let (manj kot 18 %) ter povečan delež tistih, 

ki imajo dokončano štiriletno srednješolsko izobrazbo (več kot 43 %); 

povečana stopnja tveganja v prvem primeru znaša 0,077, v drugem pa 

0,078. 

 

8.5.3 Preverba modela kakovosti trženjskih odnosov na področju trgovine na drobno, 
opredeljenega kot faktor drugega reda 

 

Omenjeno je bilo, da preverba modela v pričujoči disertaciji upošteva 

Andersonovo in Gerbingovo (1988, str. 417) priporočilo o t. i. »pristopu v dveh 

korakih«; v skladu s tem tako najprej izvajam analizo merskega modela, za 

tem pa analizo strukturnega modela. Priporočeni pristop je uporabljen tako 

pri preverbi modela kakovosti trženjskih odnosov na področju trgovine na 

drobno, opredeljenega kot faktor drugega reda, kot tudi pri kasnejši preverbi 

modela kakovosti trženjskih odnosov na področju trgovine na drobno. 

 

8.5.3.1 Analiza konstruktov konceptualnega modela, opredeljenega kot faktor drugega reda 

 

Pred obravnavo merskega in strukturnega modela je prikazana analiza 

konstruktov, ki v nadaljevanju sestavljajo konceptualni model kakovosti 

trženjskih odnosov na področju trgovine na drobno, opredeljen kot faktor 

drugega reda. Iz opisnih statistik je tako razvidno, da so pri konstruktu 

zaupanja/zadovoljstva prisotne najvišje srednje vrednosti odgovorov. Najvišjo 

vrednost Cronbachove α ponovno dosega konstrukt zaupanja/zadovoljstva 

(0,82), medtem ko ima najnižjo konstrukt čustvene zavezanosti (0,77). 

Pregled faktorskih uteži pokaže, da izbrane trditve dosegajo relativno visoke 

vrednosti, pri čemer najnižja ne znaša manj od 0,625; meri sploščenosti in 

asimetrije kažejo na nenormalnost porazdelitve merjenih spremenljivk. 
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Tabela 8.4: Izbrane vrednosti konstruktov konceptualnega modela, opredeljenega kot faktor 
drugega reda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Lastna raziskava, 2006 
 

Na tem mestu velja obrazložiti, da se zaradi prvotno dobljenih 

standardiziranih vrednosti koeficientov konceptov zadovoljstva (0,98) in 

zaupanja (0,91) blizu ena v strukturnem modelu ter zaradi njune najvišje 

medsebojne povezanosti v primerjavi z ostalimi koncepti (vrednost 

korelacijskega koeficienta 0,89), odločim za združitev omenjenih konceptov v 

enega, tj. zaupanje/zadovoljstvo; v nasprotnem primeru sicer lahko pri 

operacionalizaciji v okviru faktorja drugega reda govorimo o izjemni 

podobnosti omenjenih konceptov. To je potrjeno tudi z rezultatom faktorske 

analize, saj ta ne uspe medsebojno ločiti niti ene merske spremenljivke 

konceptov zaupanja in zadovoljstva (glej vrednosti faktorskih uteži v Prilogi 

rezultatov faktorske analize, kjer so analizirane vse merske spremenljivke za 
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oblikovanje faktorja drugega reda)132. V nadaljevanju sicer zaradi določenih 

omejitev, ki jih ima faktorska analiza (Bollen, 1989, str. 232), za identifikacijo 

najustreznejših merskih spremenljivk za potrebe preverbe konceptualnega 

modela neposredno uporabljam kar modele strukturnih enačb, saj je z 

omenjeno metodo moč preseči določene omejitve faktorske analize. 

Vsebinsko potrditev za združitev omenjenih konceptov pa je mogoče najti že 

v začetnih razmišljanjih o konceptu kakovosti trženjskih odnosov, saj eno 

izmed vplivnejših del s tega področja, tj. delo Crosbyja, Evansa in Cowlesove 

(1990, str. 68–78), konstrukt kakovosti trženjskih odnosov kot faktor drugega 

reda opredeljuje izključno z dimenzijami zadovoljstva in zaupanja; poleg tega 

pristop združevanja dimenzij zaupanja in zadovoljstva pri opredelitvi 

konstrukta kakovosti trženjskih odnosov, opredeljenega kot faktor drugega 

reda uporabita tudi Leuthesser (1997, str. 246) in Smith (1998a, str. 11).   

 

8.5.3.2 Merski model 

 

Postopek ocenjevanja merskega modela se osredotoča na povezave med 

latentnimi in manifestnimi spremenljivkami, pri čemer gre za določitev 

zanesljivosti in veljavnosti uporabljenih meril (Diamantopoulos in Siguaw, 2000, 

str. 89). V Tabeli 8.5 so razvidni kvadrati multiple korelacije, ki predstavljajo 

delež z latentno spremenljivko pojasnjene variance v indikatorju (R2), pri 

čemer ostanek predstavlja posledico merske napake. Pregled pokaže, da gre 

v glavnem za zmerno zanesljive indikatorje, pri čemer je najzanesljivejši 

indikator Y7, sicer del konstrukta čustvene zavezanosti, najmanj zanesljiv pa 

indikator Y1, ki je del konstrukta zaupanje/zadovoljstvo. Na osnovi tabele je 

tako moč povzeti, da je najmanj merskih napak prisotnih pri merjenju 

kalkulativne zavezanosti (Y8–Y10), medtem ko je pri ostalih konstruktih delež 

merskih napak nekoliko višji.  

 

Tabela 8.5: Nestandardizirane uteži v merskem modelu za posamezne merjene in latentne 
spremenljivke modela kakovosti trženjskih odnosov na področju trgovine na drobno, 
opredeljenega kot faktor drugega reda (LISREL ocene po metodi največjega verjetja) 

 
 
 
 
Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 410 
 

                                                 
132 Kot je že bilo omenjeno, Gundlach, Achrol in Mentzer (1995, str. 79) opozarjajo na to, da je ob prehodu v 
preučevanje nove trženjske paradigme, ki poudarja socialne determinante, pričakovati težave pri soočanju s 
kompleksnimi, medsebojno prekrivajočimi se, nedoločnimi in pogosto tudi nejasnimi koncepti.  
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Poleg zanesljivosti posameznih indikatorjev pa je treba preveriti tudi skupno 

zanesljivost konstrukta ter njegovo povprečno pojasnjeno varianco (Fornell 

in Larcker, 1981, str. 45). Da lahko govorimo o zanesljivem merjenju konstrukta, 

so zaželene vrednosti večje od 0,60 (Diamantopoulos in Siguaw, 2000, str. 91), pri 

merilu povprečne pojasnjene variance pa o vrednostih, višjih od 0,50. V 

nasprotnem primeru je sicer varianca konstrukta, ki je posledica merskih 

napak, višja kot pa varianca, ki jo uspemo zajeti s samim konstruktom 

(Fornell in Larcker, 1981, str. 46).  
 

Tabela 8.6: Standardizirana rešitev merskega modela kakovosti trženjskih odnosov na 
področju trgovine na drobno, opredeljenega kot faktor drugega reda 

 
 
 
 
 
 
 
Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 410 
 

Na podlagi rezultatov iz Tabele 8.6 lahko izračunamo133 zanesljivost 

konstrukta in povprečno pojasnjeno varianco (Tabela 8.7). Skladno z 

rezultati v Tabeli 8.4 ima najvišjo skupno zanesljivost konstrukt 

zaupanje/zadovoljstvo, najnižjo pa konstrukt čustvene zavezanosti. Podobno 

kot pri upoštevanju merila o zanesljivosti posamičnih indikatorjev ima pri 

upoštevanju merila o povprečni pojasnjeni varianci najvišjo vrednost 

konstrukt kalkulativne zavezanosti, kar pomeni, da ima najmanjši delež 

variance, ki je pojasnjen z mersko napako; primerjalno je največji delež 

variance, pojasnjen z mersko napako, prisoten pri konstruktu čustvene 

zavezanosti. Kot je razvidno iz Tabele 8.7, so vsi konstrukti ustrezni z vidika 

referenčnih vrednosti upoštevanih meril. 

 

Tabela 8.7: Skupne zanesljivosti in povprečne pojasnjene variance merskega modela 
kakovosti trženjskih odnosov na področju trgovine na drobno, opredeljenega kot faktor 
drugega reda 

 
 
 
 
Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 410 

 

 

                                                 
133 Več o tem v Fornell in Larcker (1981, str. 45–46). 
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V nadaljevanju pa preverjam tudi konvergentno in diskriminacijsko 

veljavnost merskega modela; prva meri stopnjo povezanosti dveh meril 

istega konstrukta, medtem ko druga ocenjuje stopnjo povezanosti dveh 

meril, ki naj bi merili podobna, a konceptualno različna konstrukta (Bearden, 

Netemeyer in Mobley, 1993, str. 5). Anderson in Gerbing (1988, str. 418) pravita, da 

je konvergentno veljavnost v merskem modelu moč oceniti s preverbo 

statistične značilnosti indikatorjev posamičnih konstruktov. Kot je razvidno 

iz vrednosti t-preizkusov, prikazanih v Tabeli 8.6, so vsi indikatorji 

statistično značilni, kar pomeni, da so vsi značilno povezani z ustreznimi 

latentnimi spremenljivkami; tako lahko govorimo o konvergentni veljavnosti. 

Pri ocenjevanju diskriminacijske veljavnosti uporabljam χ2-preizkus za pare 

latentnih spremenljivk. Kriterij diskriminacijske veljavnosti je moč oceniti z 

omejitvijo parametra korelacije med izbranima opazovanima nemerljivima 

spremenljivkama na vrednost 1. Za tem je treba izvesti preizkus razlike v χ2-

vrednosti med modelom, kjer ni omejitve parametra korelacije, ter modelom, 

v katerem je omenjena omejitev prisotna (Jöreskog, 1971 v Anderson in Gerbing, 

1988, str. 416). V primeru, ko neomejeni model doseže statistično značilno 

nižjo vrednost χ2 kot omejeni model, primerjani latentni spremenljivki nista 

popolnoma korelirani; s tem dosežemo diskriminacijsko veljavnost (Bagozzi in 

Phillips, 1982, str. 476).  

 

Tabela 8.8: Koeficienti korelacij med latentnimi spremenljivkami merskega modela na 
podlagi modela kakovosti trženjskih odnosov na področju trgovine na drobno, opredeljenega 
kot faktor drugega reda 

 
 
 
 
Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 410 
 
Tabela 8.8 prikazuje povezanost latentnih spremenljivk merskega modela. 

Močne povezave so pričakovane, saj gre za konstrukte, ki v strukturnem 

modelu predstavljajo faktorje prvega reda konstrukta kakovosti trženjskih 

odnosov, opredeljenega kot faktor drugega reda. Tabela 8.9 v skladu s prej 

predstavljenim postopkom prikazuje vrednosti preizkusov diskriminacijske 

veljavnosti. Na osnovi prikazanih rezultatov je tako moč zaključiti, da pari 

latentnih spremenljivk v merskem modelu med seboj niso popolnoma 

korelirani; na podlagi omenjenega tako lahko govorimo o diskriminacijski 

veljavnosti pri vseh preučevanih parih.  
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Tabela 8.9: Preizkusi razlik v χ2-vrednostih med pari nemerljivih spremenljivk v vzročni 
analizi za merski model na podlagi modela kakovosti trženjskih odnosov na področju 
trgovine na drobno, opredeljen kot faktor drugega reda 

 
 
 
 
Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 410 
 
Za merski model kot celoto (Slika 8.9) z desetimi merjenimi ter tremi 

nemerljivimi spremenljivkami tako lahko ugotovimo, da se glede na 

referenčne vrednosti izbranih pokazateljev134 zelo dobro prilega empiričnim 

podatkom (χ2(32) = 40,89 (P = 0,13), χ2/ps = 1,28, RMSEA = 0,026, 

standardizirani RMR = 0,03, GFI = 0,98, AGFI = 0,96, NFI = 0,97, NNFI = 

0,99, CFI = 0,99). Na osnovi tega je moč zaključiti, da predstavlja merski 

model ustrezen merski instrument za preučevane koncepte modela kakovosti 

trženjskih odnosov na področju trgovine na drobno, opredeljenega kot faktor 

drugega reda. 
 

Slika 8.9: Merski model konstruktov modela kakovosti trženjskih odnosov na področju 

trgovine na drobno, opredeljenega kot faktor drugega reda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 410 

                                                 
134 Več o tem v Diamantopoulos in Siguaw (2000, str. 82–92).  
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8.5.3.3 Strukturni model 

 

Pri preverbi strukturnega modela135 kakovosti trženjskih odnosov na 

področju trgovine na drobno, opredeljenega kot faktor drugega reda, gre za 

preučevanje že predstavljene domneve H1, ki pravi, da je konstrukt kakovosti 

trženjskih odnosov definiran kot konstrukt drugega reda, sestavljen iz 

dimenzij (a) zaupanja, (b) čustvene zavezanosti, (c) kalkulativne zavezanosti in 

(d) zadovoljstva. 

 

Predlagani strukturni model (Tabela 8.10 in Slika 8.10) vsebuje eksogeno 

spremenljivko kakovost trženjskih odnosov na področju trgovine na drobno, 

opredeljeno kot faktor drugega reda, medtem ko predstavljajo konstrukti 

zaupanje/zadovoljstvo, čustvena zavezanost in kalkulativna zavezanost 

endogene spremenljivke faktorjev prvega reda. Pri tem lahko faktor drugega 

reda opredelimo kot sestavino, skupno vsem faktorjem prvega reda, kar 

pomeni, da je vpliv na faktorje prvega reda razčlenjen na vpliv faktorja 

drugega reda ter na vplive, edinstvene posamičnim faktorjem prvega reda 

(Gerbing in Anderson, 1984, str. 576). Eksogena spremenljivka kakovosti 

trženjskih odnosov tako uspe pojasniti 72 % variabilnosti endogene 

spremenljivke zaupanje/zadovoljstvo, 77 % čustvene zavezanosti ter 71 % 

kalkulativne zavezanosti. Kot je razvidno iz Tabele 8.10, so vsi parametri tudi 

statistično značilni.  

 

Tabela 8.10: Standardizirana rešitev strukturnih parametrov modela kakovosti trženjskih 
odnosov na področju trgovine na drobno, opredeljenega kot faktor drugega reda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 410 
 
Podobno kot za merski model je tudi za strukturni model moč zapisati, da se 

zelo dobro prilega podatkom (χ2(32) = 40,89 (P = 0,13), χ2/ps = 1,28, RMSEA = 

0,026, standardizirani RMR = 0,03, GFI = 0,98, AGFI = 0,96, NFI = 0,97, 

NNFI = 0,99, CFI = 0,99). Prav tako je strukturni model ustrezen z vidika 

preizkusa moči. Kot namreč pravita Dimantopoulos in Siguawova (2000, str. 

                                                 
135 Uporabljena je metoda največjega verjetja (ang. maximum likelihood estimation). 
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94), je preverjanje modela, ki ne upošteva moči preizkusa, nepopolno, saj je 

pri testiranju modela zelo pomembna tudi velikost vzorca – pri velikih 

vzorcih namreč ne vemo, ali statistično značilna ocena χ2 splošnega 

prileganja pomeni, da so prisotne napake specifikacije ali da ima preizkus 

veliko moč. Za izračun moči preizkusa uporabim možnost tesnega 

prileganja136, kar pomeni, da gre za predpostavko o tem, da se v populaciji 

model zelo dobro (a ne popolno) prilega podatkom; takšna predpostavka je po 

mnenju Diamantopoulosa in Siguawove (2000, str. 94) bolj realna kot v 

primeru možnosti popolnega preverjanja137, kjer gre za predpostavko o tem, 

da se v populaciji model popolnoma prilega podatkom. S pomočjo tablic, 

avtorjev MacCalluma, Browna in Sugaware (1996, str. 142) lahko razberemo 

približno vrednost preizkusa moči za 30 prostostnih stopenj ter velikosti 

vzorca 400; dobljena vrednost znaša 0,893, kar je ustrezno z vidika 

referenčne vrednosti, ki naj ne bi bila manjša od 0,80 (Diamantopoulos in 

Siguaw, 2000, str. 96). Na osnovi zapisanega tako lahko privzamem odločitev o 

tem (H1), da na področju trgovine na drobno konstrukt kakovosti trženjskih 

odnosov, opredeljen kot faktor drugega reda, sestavljajo dimenzije (a, d) 

zaupanje/zadovoljstvo, (b) čustvena in (c) kalkulativna zavezanost. 
 

Slika 8.10: Ocene parametrov za model strukturnih enačb za kakovost trženjskih odnosov 
na področju trgovine na drobno, opredeljen kot faktor drugega reda  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 410 

                                                 
136 ang. test of close fit  
137 ang. test of exact fit 
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8.5.4 Preverba modela kakovosti trženjskih odnosov na področju trgovine na drobno 

 

8.5.4.1 Analiza konstruktov konceptualnega modela 

 

Kot je razvidno iz Tabele 8.11, srednje vrednosti posamičnih trditev 

konstruktov, ki sestavljajo konceptualni model kakovosti trženjskih odnosov, 

dosegajo večinoma relativno visoke vrednosti, pri čemer pa so najvišje 

vrednosti dosežene pri ocenjevanju kakovosti programa zvestobe kupcev. 

Zanesljivost merskih lestvic je pri vseh konstruktih visoka, saj najnižja 

vrednost Cronbachove α znaša 0,78. Visoke vrednosti dosegajo tudi 

faktorske uteži posamičnih trditev, pri čemer najnižja znaša 0,772, najvišja 

pa kar 0,933. Prav tako je pri vseh merjenih spremenljivkah opaziti 

nenormalno porazdelitev. 

 

Tabela 8.11: Izbrane vrednosti konstruktov konceptualnega modela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vir: Lastna raziskava, 2006 
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8.5.4.2 Multivariatna regresijska analiza 

 

Potrditev predpostavk v strukturnem modelu kakovosti trženjskega odnosa 

na področju trgovine na drobno najprej preverim z multivariatno regresijsko 

analizo138, pri čemer latentne spremenljivke oblikujem s pomočjo uporabe 

faktorske analize. Kot je razvidno iz rezultatov, prikazanih v Tabeli 8.13, 

eksogeni spremenljivki kakovost osebne interakcije in kakovost programa 

zvestobe kupcev statistično značilno vplivata na kakovost trženjskih 

odnosov, pri čemer pa je zaznati občutno močnejši vpliv spremenljivke 

kakovosti osebne interakcije. Eksogeni spremenljivki skupaj uspeta pojasniti 

približno 53 % variabilnosti koncepta kakovosti trženjskih odnosov (glej 

Tabelo 8.12). 

 

Tabela 8.12: Povzetek regresijskih modelov prvega koraka 

 

 

 

 

 

Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 410 

 

Tabela 8.13: Vrednosti koeficientov regresijskih modelov prvega koraka 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 410  

 

V nadaljnjem koraku preverim še vpliv izbranih spremenljivk na zvestobo 

porabnikov. V primeru vključitve vseh treh spremenljivk se izkaže, da zadnja 

vključena spremenljivka v model, tj. spremenljivka kakovosti osebne 

interakcije, prispeva približno dvakrat manj v smislu pojasnjevanja 

variabilnosti zvestobe porabnikov v primerjavi s spremenljivko kakovosti 

programa zvestobe (glej Tabelo 8.14). V skladu s tem tako sprejmem 

odločitev za njeno izključitev, kar pomeni da se v nadaljevanju omejim na 

                                                 
138 Izbrana je bila metoda postopnega vključevanja (ang. stepwise). 
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vrednosti Modela 2 v Tabelah 8.14 in 8.15. S tem v okviru zmožnosti 

multivariatne regresijske analize potrdim prvotno smer konceptualnega 

razmišljanja, ko gre za preverbo pričakovanih vplivov s strani kakovosti 

trženjskih odnosov in kakovosti programa zvestobe na koncept zvestobe 

porabnikov.  

 

V Tabeli 8.14 tako lahko razberemo, da z izključitvijo spremenljivke 

kakovosti osebne interakcije preizkušam vpliv kakovosti trženjskih odnosov 

in kakovosti programa zvestobe na zvestobo porabnikov, s čimer uspem 

pojasniti skoraj 62 % variabilnosti odvisne spremenljivke. V tem modelu je 

zaznati tudi nesorazmeren vpliv neodvisnih spremenljivk na odvisno (glej 

Tabelo 8.15), saj ima kakovost trženjskih odnosov približno dvakrat večji 

vpliv na zvestobo porabnikov kot pa kakovost programa zvestobe. V skladu z 

ugotovitvami multivariatne regresijske analize tako nadaljujem z nadaljnjimi 

koraki modeliranja z linearnimi strukturnimi enačbami.  
 

Tabela 8.14: Povzetek regresijskih modelov drugega koraka 

 

 

 

 

 

 

Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 410 

 

Tabela 8.15: Vrednosti koeficientov regresijskih modelov drugega koraka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 410  
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8.5.4.3 Merski model 

 

S pomočjo tabele 8.16 lahko ocenimo, da gre v glavnem za visoko zanesljive 

indikatorje. Indikatorje kakovosti osebne interakcije (X4 do X6) je moč 

označiti kot visoko zanesljive, medtem ko so indikatorji kakovosti programa 

zvestobe zmerno zanesljivi (X1 do X3). Pri konstruktu kakovosti trženjskega 

odnosa dva od novonastalih agregatov srednjih vrednosti posamičnih 

konstruktov predstavljata zmerno zanesljive indikatorje (čustvena (Y2) in 

kalkuativna (Y3) zavezanost), medtem ko je konstrukt zaupanje/zadovoljstvo 

(Y1) moč označiti kot visoko zanesljiv indikator. Podobno je tudi v primeru 

indikatorjev zvestobe porabnikov, ko lahko dva izmed njih označimo kot 

zmerno zanesljiva, enega pa kot visoko zanesljivega. 

 

Tabela 8.16: Nestandardizirane uteži v merskem modelu za posamezne merjene in latentne 
spremenljivke modela kakovosti trženjskih odnosov na področju trgovine na drobno (LISREL 
ocene po metodi največjega verjetja) 

 
 
 
 
Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 410 

 

S pomočjo vrednosti v Tabeli 8.17 opravljen izračun skupne zanesljivosti 

konstrukta in povprečne pojasnjene variance konstrukta (glej Tabelo 8.18) 

pokaže, da lahko pri vseh konstruktih govorimo o zgledni zanesljivosti 

merjenja, prav tako pa je razvidno, da deleži pojasnjene variance pri vseh 

konstruktih kažejo na to, da je manj kot 50 % variance v indikatorjih 

posledica merske napake. 

 

Tabela 8.17: Standardizirana rešitev merskega modela kakovosti trženjskih odnosov na 
področju trgovine na drobno 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 410 
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Tabela 8.18: Skupne zanesljivosti in povprečne pojasnjene variance merskega modela 
kakovosti trženjskih odnosov na področju trgovine na drobno 

 

 
 
 
Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 410 

 

Pri preverjanju konvergentne veljavnosti lahko ugotovimo, da so vrednosti 

t-preizkusov, prikazane v Tabeli 8.17, vse statistično značilne, s čimer je moč 

potrditi konvergentno veljavnost merskega modela.  
 

Tabela 8.19: Koeficienti korelacij med latentnimi spremenljivkami merskega modela na 
podlagi modela kakovosti trženjskih odnosov na področju trgovine na drobno 

 

 
 
 
Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 410 

 

Prav tako je moč potrditi diskriminacijsko veljavnost. Tabela 8.19 

prikazuje povezanost latentnih spremenljivk merskega modela, medtem ko 

prikazuje Tabela 8.20 vrednosti preizkusov diskriminacijske veljavnosti. Na 

osnovi prikazanih rezultatov je tako mogoče zaključiti, da pari latentnih 

spremenljivk v merskem modelu med seboj niso popolnoma korelirani.   
 

Tabela 8.20: Preizkusi razlik v χ2-vrednostih med pari nemerljivih spremenljivk v vzročni 
analizi za merski model na podlagi modela kakovosti trženjskih odnosov na področju 
trgovine na drobno 

 

 
 
 
 
 
Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 410 

 

Za merski model kot celoto (Slika 8.11) z dvanajstimi merjenimi ter štirimi 

nemerljivimi spremenljivkami lahko povzamemo, da se glede na referenčne 

vrednosti izbranih pokazateljev dobro prilega empiričnim podatkom (χ2(48) = 

76,04 (P = 0,006), χ2/ps = 1,58, RMSEA = 0,038, standardizirani RMR = 

0,03, GFI = 0,95, AGFI = 0,93, NFI = 0,96, NNFI = 0,97, CFI = 0,98). Na 

osnovi tega je mogoče zaključiti, da predstavlja merski model, prikazan na 
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Sliki 8.11, ustrezen merski instrument za preučevane koncepte modela 

kakovosti trženjskih odnosov na področju trgovine na drobno. 

 

Slika 8.11: Merski model konstruktov modela kakovosti trženjskih odnosov na področju 
trgovine na drobno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 410 

 

8.5.4.4 Strukturni model 

 

Predlagani strukturni model139 (Tabela 8.21 in Slika 8.12) vsebuje dve 

eksogeni (kakovost osebne interakcije in kakovost programa zvestobe) in dve 

endogeni spremenljivki (kakovost trženjskih odnosov in zvestoba 

porabnikov), pri čemer so vsi parametri statistično značilni. Eksogeni 

spremenljivki, kakovost osebne interakcije in kakovost programa zvestobe, 

                                                 
139 Pri preverbi je tudi v tem primeru uporabljena metoda največjega verjetja. 
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pojasnjujeta 79 % variabilnosti kakovosti trženjskih odnosov, medtem ko 

kakovost trženjskih odnosov in kakovost programa zvestobe pojasnjujeta 85 

% variabilnosti zvestobe porabnikov.  

 

Tabela 8.21: Standardizirana rešitev strukturnih parametrov modela kakovosti trženjskih 
odnosov na področju trgovine na drobno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 410 

 

Ali je predlagani model res najboljši, sem preveril s postopkom »zaporedje 

ugnezdenih modelov«140. Pred tem sem s t. i. nepravim χ2-preizkusom 

preveril prileganje modela razpoložljivim empiričnim podatkom141; preizkus 

na osnovi postopka izračuna in podatkov iz Tabele 8.22 pokaže statistično 

neznačilnost. Kot najbolj tesno primerjavo, ki je z vidika raziskovalca tudi 

najbolj pomembna (Anderson in Gerbing, 1988, str. 418), sem predlaganemu 

teoretičnemu modelu (MT) oblikoval bolj parsimoničen omejeni podmodel 

(Mc), kjer sem izločil povezavo med kakovostjo programa zvestobe in zvestobo 

porabnikov. Utemeljitev za odstranitev povezave najdem v težnji po 

oblikovanju najbolj parsimoničnega modela, ki pa še vedno upošteva 

osrednji pomen konstrukta kakovosti trženjskih odnosov142. Z vidika 

oblikovanja neomejenega podmodela (MU) sem dodal neposredno povezavo 

med kakovostjo osebne interakcije in zvestobo porabnikov, saj je med 

omenjenima konceptoma v naboru eksogenih spremenljivk najvišja 

korelacija (glej Tabelo 8.19). Nasičeni strukturni podmodel (Ms) po obliki 

ustreza merskemu modelu, ničelni strukturni podmodel (MN) pa 

predpostavlja, da med latentnimi spremenljivkami ni nobenih povezav 

(Anderson in Gerbing, 1988, str. 418). Izbrane vrednosti tako oblikovanih modelov 

prikazuje Tabela 8.22.  

                                                 
140 Več o ugnezdenih modelih v Anderson in Gerbing (1988, str. 418–421).  
141 Več o tem v Anderson in Gerbing (1988, str. 418). 
142 Glede na vrednost korelacijskih koeficientov se zdi ustrezna tudi odstranitev povezave med kakovostjo 
programa zvestobe in kakovostjo trženjskih odnosov – med omenjenima konceptoma je namreč nižja korelacija 
kot pa med kakovostjo programa zvestobe in zvestobo porabnikov (glej Tabelo 8.19). Upoštevaje predstavljeni 
argument tako pri iskanju najboljšega modela pri izračunih preverjam tudi vrednosti, dobljene s tako 
oblikovanim podmodelom, tj. »MC2«.  
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Tabela 8.22: Izbrane vrednosti ugnezdenih podmodelov 

 
 
 
 
 
Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 410  
 

S pomočjo odločitvenega drevesa zaporednih χ2-preizkusov (Anderson in 

Gerbing, 1988, str. 418–421) najprej primerjam razliko med teoretičnim in 

nasičenim modelom, tj. MT-MS. Zaradi neznačilne razlike v skladu z 

odločitvenim drevesom v nadaljevanju preverjam razliko med omejenim 

modelom in teoretičnim modelom, tj. MC-MT143. Ker je razlika med 

omenjenima modeloma statistično značilna, v naslednjem koraku preverim 

še razliko med teoretičnim in neomejenim modelom, tj. MT-MU. Zaradi 

neznačilne razlike tako v skladu z odločitveno možnostjo sprejmem teoretični 

model kot najbolj parsimoničen strukturni model za razpoložljive podatke. 

Povzamem lahko, da niti z omejevanjem niti s sproščanjem omejitev ne 

pridem do boljše rešitve, kar nudi predlaganemu modelu zadostno podporo 

pri razlagi in pojasnjevanju vloge in pomena konstrukta kakovosti trženjskih 

odnosov na področju trgovine na drobno. Izračuni na podlagi odločitvenega 

drevesa zaporednih χ2-preizkusov so prikazani v Tabeli 8.23. 

 

Tabela 8.23: Izračuni na podlagi odločitvenega drevesa zaporednih χ2-preizkusov 

 
 
 
Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 410  
 

S pomočjo izbranih pokazateljev ustreznosti modela je za strukturni model 

mogoče zaključiti, da se dobro prilega podatkom (χ2(49) = 77,64 (P = 0,006), 

χ2/ps = 1,58, RMSEA = 0,038, standardizirani RMR = 0,03, GFI = 0,95, AGFI 

= 0,93, NFI = 0,96, NNFI = 0,97, CFI = 0,98); prav tako je strukturni model 

ustrezen z vidika preizkusa moči144, saj vrednost preizkusa tesnega 

prilagajanja pri 50 prostostnih stopnjah in velikosti vzorca 400 znaša 0,981, 

kar pomeni, da ima analiza dovolj veliko moč, da bi zaznala resne napake 

specifikacije. 

 

 

                                                 
143 Preverim tudi razliko med t. i. »MC2« in MT, ki prav tako pri eni prostostni stopnji potrdi značilnost razlike pri 
χ2 vrednosti 4,68. 
144 Več o preizkusu moči je napisano v Diamantopoulos in Siguaw (2000, str. 39–97) ter Čater (2006, str. 193).  
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Slika 8.12: Ocene parametrov za model strukturnih enačb za kakovost trženjskih odnosov 
na področju trgovine na drobno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 410 

 

Povzamem lahko, da so z modelom potrjene predvidene povezave med 

koncepti. Ocene parametrov so namreč statistično značilne, prav tako pa so 

z raziskovalnimi domnevami usklajene tudi smeri povezav. V skladu s prvo 

raziskovalno domnevo – ki zaradi združitve dveh konstruktov z vsebinskega 

vidika sicer ostaja v skladu s predvidevanji, z metodološkega vidika pa jo gre 

delno potrditi – lahko zaključim, da je konstrukt kakovosti trženjskih 

odnosov na področju trgovine na drobno definiran kot faktor drugega reda, 

ki predstavlja naslednje konstrukte: (H1a in H1d) zaupanje/zadovoljstvo 

(0,85145), (H1b) čustveno zavezanost (0,88) in (H1c) kalkulativno zavezanost 

(0,84). Nadalje je moč povzeti, da (H2a) kakovost osebne interakcije (0,81) in 

                                                 
145 V oklepajih so podane vrednosti standardiziranih koeficientov. 
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(H2b) kakovost programa zvestobe (0,12) pozitivno vplivata na konstrukt 

kakovosti trženjskega odnosa. Pri tem je vpliv kakovosti osebne interakcije 

občutno močnejši kot pa vpliv kakovosti programa zvestobe; pri prvem 

govorimo o zelo močnem vplivu, pri drugem pa o šibkem vplivu. Pri 

preučevanju vpliva osrednjega preučevanega konstrukta, tj. (H3a) kakovosti 

trženjskih odnosov (0,77), na zvestobo porabnikov, se v modelu izkaže zelo 

močan in pozitiven vpliv. Poleg vpliva osrednjega konstrukta na zvestobo 

porabnikov pa se v strukturnem modelu potrdi tudi pričakovan pozitivni 

vpliv (0,22) kakovosti programa zvestobe (H3b).  

 

Tabela 8.24: Preverjanje domnev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Lastna raziskava, 2006, n = 410 

 

Izkaže se, da je v primerjavi s konceptom kakovosti trženjskih odnosov 

omenjeni vpliv občutno šibkejši, kar dejansko potrjuje prepričanje o 

upravičenosti investiranja v trženjski odnos (npr. Roberts, Varki in Brodie, 

2003, str. 189; De Wulf, Odekerken-Schröder in Iacobucci, 2001, str. 46) in njegovem 

močnem vplivu na zadržanje kupcev. Celo več – pri uporabi postopka 

zaporedje ugnezdenih modelov se izkaže, da podobno kot v primeru 

Robertsove, Varkijeva in Brodia (2003, str. 189), ko preizkušajo neposreden in 

posreden vpliv kakovosti storitev na porabnikovo zvestobo, tudi v tem 

primeru neposreden vpliv izbrane dimenzije kakovosti storitev, tj. kakovosti 

osebne interakcije med prodajnim osebjem in porabniki, ni statistično 

značilen (vrednost t-preizkusa pri parametru γ21 znaša namreč –0,73). To 

pomeni, da koncept kakovosti trženjskih odnosov v celoti prevzame vpliv 

izbrane dimenzije na zvestobo porabnikov, s čimer je moč dodatno podkrepiti 

pomen in vlogo osrednjega preučevanega konstrukta pričujoče doktorske 

disertacije na področju trgovine na drobno in ga tako označiti kot izjemno 

pomembnega.  
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9 Ovrednotenje raziskave 
 

9.1 Prispevki in zaključki 

 

Doktorska disertacija skuša s teoretično aplikacijo preučevanja na področje 

trgovine na drobno odpraviti očitek trženjski paradigmi, temelječi na 

odnosih, o njeni sicer teoretski moči, a na drugi strani tudi večkrat očitani 

praktični šibkosti. S konkretizacijo in prepletenostjo izbranih trženjskih 

pristopov in aktivnosti, specifičnih ravno za področje trgovine na drobno, ter 

njihovo umestitvijo v samo filozofsko jedro trženjske paradigme, temelječe na 

odnosih, bralcu ponuja ne zgolj teoretski, ampak tudi povsem praktičen 

okvir za ravnanje z različnimi oblikami trženjskih odnosov, obstoječimi prav 

na področju trgovine na drobno.  

 

Empirična usmeritev, podprta s teoretsko osnovo, pa ponuja priložnost za 

številna teoretska, metodološka ter tudi povsem praktična izhodišča, ko na 

področju uveljavitve trženja, temelječega na odnosih, bralec išče odgovore na 

vprašanja o pomembni determinanti trajnosti in intenzivnosti odnosa per se, 

o pokazatelju stanja dolgoročnih trženjskih odnosov ter o vplivnem določniku 

zadržanja kupcev – torej o konstruktu kakovosti trženjskih odnosov, 

apliciranem na področje trgovine na drobno, za katerega velja, da na 

področju trženja, temelječega na odnosih, predstavlja osrednji in pomemben 

določni konstrukt. 

 

Preverba konceptualnega modela s pomočjo modeliranja z linearnimi 

strukturnimi enačbami temelji na t. i. Bagozzijevem celovitem sestavu (1984, 

str. 20), ki poleg atributivne definicije vsebuje tudi strukturno in 

dispozicijsko; atributivna se nanaša na pojasnitev preučevanega koncepta in 

njegove sestave, strukturno je moč pojasniti s povezavami osrednjega 

koncepta z ostalimi, medtem ko dispozicijska govori o smeri dejanj oziroma 

posledicah osrednjega koncepta na ostale. S takšnim pristopom, ki temelji 

na konkretnem preučevanju porabniške izkušnje pri izbranem trgovcu na 

drobno, pojasnim povezave, ki pri preučevanju kakovosti trženjskih odnosov 

na področju trgovine na drobno prinašajo uporabna izhodišča za nadaljnji 

razvoj in širjenje paradigme trženja, temelječe na odnosih. V nadaljevanju 

tako sledi podroben prikaz teoretičnih in metodoloških prispevkov ter 

prispevkov za vodstva podjetij, s spoznanji in ugotovitvami pričujoče 

doktorske disertacije pa bodočo trženjsko raziskovalno sfero bogatim tudi z 

možnimi usmeritvami za nadaljnje raziskovanje.  
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9.1.1 Teoretični prispevki 

 

Teoretični prispevek v prvi vrsti temelji na širšem prikazu strateških in 

poslovno-filozofskih trženjskih obravnav, kar pomeni, da skuša delo celostno 

zajeti in obravnavati tematiko s področja trženja, temelječega na odnosih; pri 

tem skušam v obravnavo prvenstveno zajeti tematiko, ki je pomembna z 

vidika področja trgovine na drobno. Zato gre delu v prvi vrsti kot pomemben 

teoretičen prispevek pripisati podrobno obravnavo t. i. primarnih trženjskih 

odnosov, tj. odnosov z dobavitelji in zaposlenimi ter kot organizacijsko bit – 

odnosov s porabniki. S tem zajemam in medsebojno povezujem materijo, ki 

je z vidika področja trgovine na drobno neobhodno potrebna, predvsem ko je 

govora o filozofiji trženjskega poslovanja, ki temelji na odnosih. V skladu s 

tem pri obravnavi odnosov z dobavitelji podrobno predstavim pristop 

upravljanja blagovnih skupin, pri obravnavi odnosov z zaposlenimi pa 

metodo notranjega trženja.  

 

Pri celostni in poglobljeni razpravi o trženjskih odnosih s porabniki pa se 

teoretični prispevki kažejo v obravnavi instrumentov, ciljev ter določnih 

konstruktov, ki se zdijo pomembni z vidika preučevanega področja za 

potrebe postavitve konceptualnega modela. Le-ta ponudi teoretični prispevek 

v obliki identificiranih pozitivnih povezav izbranih konstruktov – izkaže se 

namreč, da kakovost osebne interakcije med prodajnim osebjem in kupci 

vpliva na kakovost trženjskih odnosov ter posredno preko omenjenega 

konstrukta tudi na zvestobo kupcev. Podobno velja tudi za kakovost 

programa zvestobe kupcev, pri čemer pa ima le-ta tudi pričakovan 

neposredni vpliv na zvestobo kupcev. S tem delo ponuja edinstven prispevek, 

saj konceptualni model empirično preverja kombinacijo do sedaj še ne 

preverjenih povezav pri preučevanju kakovosti trženjskih odnosov na 

področju trgovine na drobno, katerih potrditev je sicer mogoče najti v 

vsebinskih teorijah, predstavljenih tudi v tej disertaciji. S tem je 

raziskovalcem ponujena možnost nadaljnjega razvoja teorije pri preučevanju 

kakovosti trženjskih odnosov na področju trgovine na drobno.  

 

Prav tako velja omeniti empirični izsledek o tem, da predstavljata v 

konceptualnem modelu konstrukta zaupanje in zadovoljstvo enofaktorsko 

rešitev, kar je sicer na področju preučevanja kakovosti trženjskih odnosov v 

skladu s prispevkom Leuthesserja (1997, str. 246) in Smitha (1998a, str. 11), ki 

preučujeta značilnosti medorganizacijskih trgov. Pričujoča doktorska 

disertacija je sicer osredotočena na preučevanje trga končnih porabnikov, 

kar nudi priložnost za snovanje novih raziskovalnih vprašanj pri 

identifikaciji vzrokov omenjenega pojava – domnevati je moč, da do 
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omenjenega pojava morda prihaja zaradi možnih skupnih značilnosti 

medorganizacijskih trgov in osredotočenosti na preučevano področje, 

natančneje na področje trgovine na drobno, ki se ukvarja s prodajo izdelkov 

»sam svoj mojster«, elektrotehničnih, metalurških in profesionalnih tehničnih 

izdelkov ter izdelkov za opremo in dopolnitev bivanjskih prostorov, kjer je 

zaradi relativno visoke kompleksnosti nakupa med drugim čutiti tudi večjo 

potrebo po osebni prodaji in izdatnejši informiranosti, kar je sicer tudi 

značilnost, ki bi jo v splošnem lahko pripisali posebnostim 

medorganizacijskega trga.  

 

Poglobljeno v doktorski disertaciji za potrebe postavitve konceptualnega 

modela obravnavam tudi konstrukte, ki so pomembni predvsem z vidika 

gradnje konceptualnega modela kakovosti trženjskih odnosov na področju 

trgovine na drobno, opredeljenega kot faktor drugega reda. V tem smislu kot 

pomemben teoretični prispevek delu vsekakor pripisujem izbor dimenzij, ki 

tvorijo konstrukt kakovosti trženjskih odnosov na preučevanem področju.  

 

Obsežen pregled literature, ki obravnava področje kakovosti trženjskih 

odnosov, v grobem razdelim na dve področji – področje, ki opredeljuje 

imenovani koncept predvsem s t. i. temeljnimi dimenzijami, ter področje, ki 

pri opredelitvi konstrukta kakovosti trženjskih odnosov sledi razširjenemu 

pojmovanju omenjenega. Podrobna preučitev izbora dimenzij pokaže, da so si 

avtorji v glavnem enotnega mnenja o tem, da še vedno ostaja veliko odprtih 

vprašanj o tem, katere so tiste dimenzije, ki tvorijo konstrukt kakovosti 

trženjskih odnosov, zato se pri izboru dimenzij opiram na dva kriterija – ker 

je osrednji obravnavani konstrukt pričujoče doktorske disertacije opredeljen 

kot dolgoročen in dinamičen, morajo biti takšne tudi izbrane dimenzije, prav 

tako pa je pomembno, da so izbrane dimenzije zaradi interesa preučevanja 

povezane s trgom končnih porabnikov; kot namreč pokaže pregled literature, 

številni avtorji pri izboru dimenzij prenašajo spoznanja in potrditve 

omenjenega med medorganizacijskim trženjem in trženjem na trgih končnim 

porabnikom.  

 

V skladu s predstavljenim se tako za potrebe postavitve konceptualnega 

modela kakovosti trženjskih odnosov na področju trgovine na drobno, 

opredeljenega kot faktor drugega reda, odločim za izbor naslednjih dimenzij: 

zaupanje, zadovoljstvo, čustvena in kalkulativna zavezanost. Takšen 

teoretični konceptualni sestav je v raziskavi tudi potrjen, kar je vsekakor 

moč označiti kot dodaten teoretični prispevek pričujoče doktorske disertacije, 

saj se vsebinske teorije, ki podpirajo izbor omenjenih konstruktov, izkažejo 

za upravičene.  
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9.1.2 Metodološki prispevki 

 

Prvi metodološki prispevek doktorske disertacije predstavlja 

operacionalizacija konstruktov za potrebe preverbe konceptualnega modela 

kakovosti trženjskih odnosov na področju trgovine na drobno, opredeljenega 

kot faktor drugega reda. Pri tem so uporabljeni merski instrumenti, ki so že 

bili empirično preverjeni v drugih modelih, pri čemer pa jih vsebinsko 

ustrezno apliciram na preučevano področje. Tako oblikovane merske lestvice 

se izkažejo kot zanesljive in veljavne; prav tako ni bilo odkritih več dimenzij.  

 

Podobno velja tudi za operacionalizacijo konstruktov, ki služijo preverbi 

ciljnega konceptualnega modela, osredotočenega na preverbo nomološke 

povezanosti osrednjega konstrukta, obravnavanega v pričujočem delu, tj. 

konstrukta kakovosti trženjskih odnosov na področju trgovine na drobno. V 

okviru tega velja dodatno izpostaviti operacionalizacijo merskega 

instrumenta za merjenje kakovosti programa zvestobe kupcev, saj 

predstavlja lastni operacionalizacijski prispevek; na osnovi razmišljanj 

nekaterih avtorjev o imenovanem trženjskem orodju namreč oblikujem 

izhodišča za merjenje kakovosti le-tega. Pri tem se tako zasnovana merska 

lestvica v konceptualnem modelu izkaže kot zgledno zanesljiva, v okviru 

njene veljavnosti pa je mogoče govoriti tako o diskriminacijski kot o 

konvergentni veljavnosti. 

 

Pomemben metodološki prispevek predstavlja tudi operacionalizacija 

koncepta zavezanosti. Pri tem se odločam za dve dimenziji, in sicer za 

čustveno in kalkulativno, saj naj bi bila najvišja stopnja zavezanosti k 

odnosu dosežena takrat, ko obstajata tako racionalna (finančne koristi) kot 

čustvena vez (čustvena zaveza) (Hennig-Thurau in Klee, 1997, str. 752), pri čemer 

pa se je takšna opredelitev zavezanosti potrdila tudi že v eni izmed 

predhodnih študij prav na področju preučevanja trgovine na drobno 

(Fullerton, 2005a, str. 101 in 2005b, str. 99); za normativno obliko zavezanosti sicer 

na preučevanem področju ne najdem ustrezne vsebinske potrditve za njeno 

vključitev v operacionalizacijski pristop.  

 

Prav tako velja pri preverbi konceptualnega modela kakovosti trženjskih 

odnosov na področju trgovine na drobno, opredeljenega kot faktor drugega 

reda, izpostaviti ugotovitev, da so v skladu z identificiranimi dimenzijami 

imenovanega konstrukta potrjene povezave, ki potrjujejo omenjeno lastnost. 

S tem se delo približuje razmišljanju in ugotovitvam številnih raziskovalcev 

na področju preučevanja kakovosti trženjskih odnosov, ki uspejo zaznati 

povezanost med seboj sicer različnih dimenzij na način, da imajo tiste 
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latentne spremenljivke, ki neposredno vplivajo na opazovane spremenljivke, 

vpliv od ostalih latentnih spremenljivk, ki sicer nimajo neposrednega vpliva 

na opazovane spremenljivke.  

 

S pristopom številnih avtorjev pa je usklajen tudi metodološki prispevek 

preizkusa strukturne in dispozicijske definicije t. i. celovitega sestava – za 

potrebe preizkušanja povezanosti ostalih konstruktov s konstruktom 

kakovosti trženjskih odnosov, opredeljenim kot faktor drugega reda, 

konstrukte faktorjev prvega reda pretvorim v posamične indikatorje faktorja 

drugega reda; s tem se faktor drugega reda transformira v faktor prvega 

reda, prvotni faktorji prvega reda pa so transformirani v ustrezne indikatorje. 

    

9.1.3 Prispevki za vodstva podjetij 
 

Pričujoča doktorska disertacija z empiričnim delom potrjuje teoretično 

razpravo o izjemni pomembnosti sicer abstraktnega, a konceptualno 

snovnega konstrukta kakovosti trženjskih odnosov na področju trgovine na 

drobno. Pomembnost omenjenega se kaže vsaj na dveh področjih – [1] v 

močnem neposrednem vplivu obravnavanega koncepta na porabnikovo 

zvestobo ter [2] pri vplivih ostalih izbranih konceptov na osrednji 

obravnavani koncept. S tem doktorska disertacija trženjskim menedžerjem 

ponuja odgovor na vprašanje o smeri razvoja in vlaganja v trženjske 

aktivnosti, temelječe na odnosih.  

 

V zvezi s prvim področjem pomembnosti tako lahko povzamem, da kakovost 

trženjskih odnosov na preučevanem področju trgovine na drobno zelo močno 

vpliva na zvestobo porabnikov – primerjalno gledano tudi občutno močneje 

kot pa program zvestobe kupcev. Predstavljena ugotovitev je skladna z 

razmišljanjem Egana (2000, str. 381), Wrightove in Sparksa (1999, str. 431), ko 

mehanizmu programov zvestobe pripisujejo omejeno moč pri zadržanju 

kupcev v primerjavi z ostalimi elementi trgovčeve ponudbe (kakovost storitve, 

cene, udobnost, priročnost, osebna prodaja, svetovanje). V tej luči je zato 

osrednji preučevani koncept treba označiti kot močan določnik porabnikove 

zvestobe in mu s tem potrditi tudi pomembno mesto v kontekstu 

menedžerskega zanimanja. V skladu s tem je tako za zadržanje kupcev treba 

trženjske napore poleg v upravljanje programa zvestobe kupcev usmerjati 

tudi h gradnikom zaupanja, zadovoljstva, kalkulativne in čustvene 

zavezanosti porabnikov, torej elementov, za katere je moč povzeti, da so v 

samem jedru trženjske paradigme, temelječe na odnosih.  
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Podobno je tudi pri obravnavi vplivov s strani ostalih konceptov – izkaže se 

namreč, da je koncept kakovosti trženjskih odnosov izjemno pomemben tudi 

v tem kontekstu. Pri preučevanju vpliva kakovosti osebne interakcije na 

kakovost trženjskih odnosov na eni strani ter pri preučevanju neposrednega 

vpliva na porabnikovo zvestobo na drugi se izkaže, da kakovost trženjskih 

odnosov v celoti prevzame vpliv kakovosti osebne interakcije. V tem pogledu 

torej kakovost osebne interakcije nima neposrednega vpliva na zvestobo 

porabnikov, pač pa je njen vpliv zgolj posreden.  

 

Razlago za omenjeni pojav lahko poiščemo v tem, da zaznavanje (v tem 

primeru kakovosti interakcije s prodajnim osebjem) ni pogojeno zgolj s 

fizičnimi dražljaji, ampak tudi z odnosom med temi dražljaji in okoljem ter 

notranjim stanjem posameznika, kar pomeni, da so lahko zaznave ljudi, ki 

so izpostavljeni isti resničnosti, precej različne (Kotler, 1998, str. 186). Kotler 

(ibid.) na primer navaja primer, da lahko nekdo zaznava prodajalca, ki govori 

zelo hitro, kot agresivnega in neiskrenega, medtem ko ga nekdo drug 

zaznava kot pametnega in uslužnega.  

 

Aplicirano na pričujoči primer to pomeni, da v primeru, ko osebna 

interakcija s prodajanim osebjem pri kupcu ne ustvarja zaupanja, 

zadovoljstva ter čustvene in kalkulativne zavezanosti, le-ta nima statistično 

značilnega vpliva na porabnikovo zvestobo. Zato je v tem primeru izjemno 

pomembno, da se menedžment na področju trgovine na drobno zaveda 

omenjenega pojava, saj je v nasprotnem sicer tovrstno usposabljanje in 

izobraževanje prodajnega osebja lahko nedonosno. Strinjam se tako z 

Weitzem in Bradfordom (1999, str. 252), ko pravita, da poudarek pri gradnji 

odnosov s porabniki namesto ustvarjanja kratkoročnih prodajnih rezultatov 

od menedžmenta zahteva tudi spremembe pri tem, kako organizacije 

izbirajo, usposabljajo in izobražujejo, ocenjujejo in seveda tudi nagrajujejo 

prodajno osebje, kar sicer kaže na potrebo po močni prepletenosti in 

vtkanosti trženjske funkcije tudi na ostala področja v organizacijah; pri tem 

je lahko v pričujoči doktorski disertaciji obravnavani koncept notranjega 

trženja dober odgovor na predstavljeni izziv.   

 

Močan poudarek na kakovosti osebne interakcije pa je pomemben tudi zato, 

ker primerjava vplivov na koncept kakovosti trženjskih odnosov pokaže, da je 

vpliv kakovosti osebne interakcije občutno močnejši kot pa je vpliv programa 

zvestobe kupcev. Omenjeno je tako moč uskladiti tudi s predstavljenimi 

razmišljanji nekaterih avtorjev o pojmovanju kakovosti storitev kot 

potrebnega pogoja za kakovost trženjskega odnosa; proizvod oziroma 

storitev, ki izpolni porabnikove potrebe, je namreč neobhoden pogoj za 
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visoko kakovost trženjskega odnosa (Hennig-Thurau in Klee, 1997, str. 751). Če pri 

tem nadaljujem z razmišljanjem Grönroosa (2004, str. 101), ki pravi, da pri 

porabniku pogosteje sprožajo nezadovoljstvo elementi, ki obdajajo jedro 

izdelka ali storitve, kot pa samo jedro, potem je tu še dodaten razlog za 

močno menedžersko osredotočenost na kakovost interakcije s kupcem. 

Upravičeno lahko namreč domnevamo, da preučevano področje, ki se 

ukvarja s prodajo izdelkov »sam svoj mojster«, elektrotehničnih, metalurških 

in profesionalnih tehničnih izdelkov ter izdelkov za opremo in dopolnitev 

bivanjskih prostorov, zaradi relativno visoke kompleksnosti nakupa 

(omenjeno še dodatno pojasnjuje prevladujoči delež anketiranih članov kluba 

Vrtnarimo s srcem, ki se čutijo visoko vpletene v nakup izdelčne kategorije 

opreme za hišo ali stanovanje) zahteva večji poudarek pri sami interakciji s 

kupcem, saj gre ponavadi za večjo potrebo po osebni prodaji, pridobivanju 

informacij o kompleksnejših proizvodih ter višjem tveganju kupca v povezavi 

z nakupom, kot pa je to na primer področje prodaje izdelkov vsakdanje rabe.  

 

Na osnovi povedanega je tako smiselno domnevati, da je eden od 

pomembnejših elementov, ki obkrožajo jedro izdelka oziroma storitve na 

preučevanem področju, ravno interakcija s kupcem; kot že rečeno, pa je pri 

tem izjemno pomembno, da le-ta pri porabniku povzroča zaupanje, 

zadovoljstvo ter kalkulativno in čustveno obliko zavezanosti, saj ima tako 

preko konstrukta kakovosti trženjskih odnosov močan pozitiven vpliv tudi na 

zvestobo porabnikov. Ugotovitev o pomembnosti kakovosti osebne interakcije 

je sicer skladna tudi z razmišljanjem Grönroosa (1984, str. 42 in 43), ki v 

modelu tehnične in funkcionalne kakovosti pri zaznavi storitev funkcionalni 

kakovosti pripisuje izjemno pomembnost, pogosto tudi večjo kot tehnični. Pri 

tem pa za zagotavljanje ustrezne ravni funkcionalne kakovosti v ospredje 

postavlja ravno kontaktno osebje. Omenjeno potrjuje tudi študija Sweeneyja, 

Soutara in Johnsona (1997, str. 46), ko na področju prodaje velikih 

gospodinjskih aparatov pri ustvarjanju pozitivnih zaznav na prodajnem 

mestu in tudi pri zagotavljanju naklonjenega nakupnega vedenja porabnikov 

v ospredje postavlja ravno funkcionalno kakovost v obliki primernega 

vedenja prodajnega osebja. Podobne ugotovitve pri merjenju kakovosti na 

področju trgovine na drobno pa predstavlja tudi študija Vázqueza et al. (2001, 

str. 11), kjer uporaba analize pomembnosti in izvedbe pokaže, da je na 

področju trgovine na drobno izmed različnih dimenzij najpomembnejša ravno 

dimenzija osebne interakcije.  

 

Ravnanje z nakupno-prodajnimi interakcijami in s tem tudi ustvarjanjem 

visoke funkcionalne kakovosti je tako lahko močno trženjsko orodje (Grönroos, 

1984, str. 42). Zato je z vidika trgovinskega menedžmenta treba ponovno 
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poudariti izjemno pomembnost ustreznega izbora, usposabljanja in 

motiviranja zaposlenih (Sweeney, Soutar in Johnson, 1997, str. 46) pri ustvarjanju 

odličnih poslovnih rezultatov preko zadovoljevanja potreb zaposlenih v 

procesu menjave med njimi in organizacijo (Jančič, 1990, str. 132) – torej tudi v 

kontekstu notranjega trženja. Z vidika menedžmenta na področju trgovine 

na drobno je tako pomembno zavedanje, da zgolj osredotočenje na kakovost 

prodajnega asortimenta ni dovolj, saj je zaznava dobre prodajne storitve 

povezana tudi s kakovostjo interakcije med porabniki in prodajnim osebjem 

(Sweeney, Soutar in Johnson, 1997, str. 46). 

 

V nadaljevanju obravnava vpliva kakovosti programa zvestobe pokaže, da 

ima le-ta vpliv tako na kakovost trženjskih odnosov kot tudi neposredni vpliv 

na samo zvestobo porabnikov (dasiravno je – kot je že bilo predstavljeno – v 

primerjavi s konceptom kakovosti trženjskih odnosov vpliv šibkejši). Z vidika 

menedžmenta je ta ugotovitev izjemnega pomena. Prvič, potrjuje smiselnost 

obstoja programa zvestobe kupcev, saj je njegovo delovanje z vidika 

pozitivnega vpliva na zvestobo kupcev upravičeno – v pričujočem delu so bili 

namreč predstavljeni tudi pogledi in razmišljanja, ki uvajanju in razvijanju 

programov zvestobe kupcev nasprotujejo. Je pa seveda res, da gre pri tem 

zgolj za preverbo pozitivnega vpliva med koncepti, medtem ko bi bil izzid 

ekonomske upravičenosti, podprte z analizo stroškov in koristi, lahko tudi 

drugačen.   

 

Prav tako pomembno pa je z vidika trženjskega menedžmenta tudi to, kar 

pravijo Stauss, Schmidt in Schoeler (2005, str. 247): program zvestobe kupcev 

lahko namreč pri kupcih povzroči tudi frustracijo, ki je posledica težav pri 

doseganju praga kvalificiranja v program, nedosegljivosti in ničvrednosti 

nagrad ter dodatnih stroškov (materialnih in mentalnih), potrebnih za 

uveljavljanje ugodnosti programa; pri tem imajo lahko omenjene tegobe tudi 

negativen vpliv tako na sam program kot tudi na celoten odnos med 

porabnikom in ponudnikom programa. Upoštevaje identificiran vpliv 

kakovosti programa zvestobe na kakovost trženjskih odnosov, je 

predstavljeno razmišljanje potrjeno, kar je zlasti pomembno z vidika 

snovanja samega programa zvestobe kupcev. Slabo zasnovan program 

zvestobe kupcev namreč ne vpliva samo na zvestobo kupcev, ampak tudi na 

koncept kakovosti trženjskega odnosa, za katerega pa, kot rečeno, velja, da 

je izjemno močan določnik zadržanja kupcev. 

 

Omenjena ugotovitev pa ni pomembna zgolj z vidika kako naj program 

zvestobe kupcev ne bi smel biti zasnovan, pač pa tudi obratno. Poleg vpliva 

na samo zvestobo je treba program zvestobe oblikovati tudi z vidika vpliva na 
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koncept kakovosti trženjskega odnosa, natančneje z vidika sestave njegovih 

dimenzij; program zvestobe kupcev mora tako vsebovati elemente, ki poleg 

vpliva na porabnikovo zvestobo vplivajo tudi na njegovo zaupanje, 

zadovoljstvo, čustveno in kalkulativno zavezanost. Zato naj bi bil program 

zvestobe kupcev zasnovan tako, da poleg oprijemljivih, kalkulativno-

ekonomskih koristi kupcu prinaša tudi neoprijemljive, čustvene koristi. 

Govora je torej o premiku s t. i. prve stopnje, ko gre primarno za to, da je 

kupec za ponovne nakupe motiviran z najrazličnejšimi finančnimi prihranki 

in prihranki v obliki proizvodov in storitev ter možnostmi koriščenja 

posebnih ponudb, na višje stopnje, ko so v ospredju osebni pristop in 

poznavanje kupca, redna komunikacija in ustvarjanje najrazličnejših 

družabnih dogodkov, ki kupcu omogočajo druženje s prodajnim osebjem ter 

sorodno mislečimi kupci – tudi v obliki izbranih in elitnih skupin –, ter 

vtkanost in dovršenost celotnega sistema izvajanja storitve do takšne ravni, 

da je zaradi svoje edinstvenosti izjemno težko posnemljiv s strani 

konkurence (Noble in Phillips, 2004, str. 291). Predstavljeno tako kaže na močno 

potrebo po nadaljnjem holističnem razvoju tudi v pričujočem delu 

predstavljenih na odnosih temelječih trženjskih konceptov in aktivnosti na 

področju trgovine na drobno, ki so zmožni identificiranja in ustanavljanja, 

vzdrževanja in razvijanja, kadar pa je potrebno, tudi prekinitve odnosov s 

porabniki.  

 

9.2 Usmeritve za prihodnje raziskovanje 

 

Predlagani in obravnavani konceptualni model odgovarja na vrsto 

teoretičnih, metodoloških in menedžerskih vprašanj, a ob tem pušča tudi 

veliko priložnosti in izhodišč za prihodnje raziskovanje vsem, ki jih je ali pa 

jih bo raziskovalna želja zanesla na področje, obravnavano v pričujoči 

disertaciji.  

 

Odprava že predstavljenih omejitev doktorske disertacije se pri tem kaže kot 

dobro izhodišče. Kot rečeno, je kakovost trženjskih odnosov pojmovana kot 

»dinamika dolgoročnega oblikovanja kakovosti v trajajočem odnosu s 

porabnikom« (Grönroos, 2001, str. 81), kar pomeni, da gre za holistično in 

kumulativno zaznavo omenjenega (Grönroos, 2004, str. 103). Gre torej za 

razmišljanje o tem, da je konstrukt kakovosti trženjskih odnosov dinamičen 

proces, ki se razvija in spreminja v času skupaj s trajanjem samega odnosa 

(Grönroos, 2001, str. 81), saj gradnja in negovanje odnosov zahtevata dolgoročni 

pogled (Long in Schiffman, 2000, str. 215). V skladu s povedanim se tako kaže 

raziskovalna priložnost v obliki longitudinalne spremljave razvoja kakovosti 
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trženjskih odnosov, tudi v obliki konceptualnega razmišljanja povezav, 

obravnavanih v pričujoči disertaciji.  

 

Prav tako je raziskovalno težnjo mogoče nadgraditi v smeri odprave omejitve 

obravnave zgolj ene strani v diadnem odnosu, tj. vidika porabnikov. Kot 

namreč ugotavljajo številni raziskovalci, je za celostno obravnavo kakovosti 

trženjskih odnosov potrebno tudi zanimanje druge strani v diadnem odnosu 

– torej ne samo, kako porabnik ocenjuje odnos z organizacijo, ampak tudi to, 

kako organizacija ocenjuje odnos s taistim porabnikom. To je pomembno 

zlasti zato, ker si samo kupci, ki so z vidika organizacije dovolj pomembni, 

zaslužijo takšno obravnavo (O'Malley in Tynan, 2000, str. 803), s čimer bi lahko 

tudi organizacije izbirale najboljše partnerje v odnosu (Roberts, Varki in Brodie, 

2003, str. 191).  

 

Pri tem je lahko kakovost trženjskih odnosov samo eden od kriterijev, po 

katerem bi organizacije izbirale in selekcionirale najboljše partnerje v 

odnosu. Prav tako smiselna bi bila tudi obravnava po izbranih finančnih 

kazalcih, saj »... kupec na drugi strani ponuja svoje obljube in vire« (Jančič, 

1999, str. 131). S tem bi organizacije prišle tudi do tovrstnih podatkov, kar bi 

bilo zlasti dobrodošlo zaradi dejstva, da investiranje in gradnja odnosov ni 

samo neprimerna, pač pa tudi nepotrebna taktika za vsak trg, porabnika ali 

organizacijo, saj gre z vidika menedžiranja in vloženih resursov za izjemno 

zahteven korak (Day, 2000, str. 24).  

 

Izhodišče za nadaljevanje poiščem v razmišljanju Wooja in Ennewjeve (2004, 

str. 1256), ko pravita, da so konstrukti, ki definirajo kakovost trženjskih 

odnosov, odvisni tudi od samega področja in delovanja specifičnih tržnih 

zakonitosti. Kljub upoštevanju omenjenega pri apliciranju na preučevano 

področje v največji možni meri pa bi bilo na področju trgovine na drobno 

raziskovalni napor v smislu primerjave ugotovitev zagotovo smiselno usmeriti 

tudi na področje prodaje izdelkov vsakdanje rabe, saj se od preučevanega 

področja pričujoče disertacije najverjetneje razlikuje po stopnji potrebe po 

osebni prodaji, pridobivanju informacij o kompleksnejših proizvodih ter 

stopnji tveganja kupca v povezavi s samim nakupom.  

 

S tem bi posredno preverili tudi v uvodu dela predstavljeno potencialno 

omejitev doktorske disertacije, ki se kaže kot posledica izbora vzorčnega 

okvira. Usmeritev raziskovalnih ambicij s predlaganim bi tako prispevala k 

trdnejšemu prenosu končnih ugotovitev na ostala področja trgovine na 

drobno. V okviru preučevanja znotraj panoge, ki jo obvladuje Skupina 

Merkur, tj. trgovine na drobno, ki ponuja sveženj izdelkov in storitev v 
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povezavi s prodajo izdelkov »sam svoj mojster«, elektrotehničnih, metalurških 

in profesionalnih tehničnih izdelkov ter izdelkov za opremo in dopolnitev 

bivanjskih prostorov, pa bi bilo podobno mogoče doseči s sprostitvijo 

omejitve vzorčnega okvira zgolj na člane kluba Vrtnarimo s srcem.  

 

Nadalje bi bilo z vidika trženjskega menedžmenta na področju trgovine na 

drobno koristno preveriti tudi pomen kakovosti osebne interakcije v 

primerjavi z ostalimi trženjskimi instrumenti in ugotovitve medsebojno 

primerjati s področjem prodaje izdelkov vsakdanje rabe. V tem duhu bi bila 

zagotovo koristna tudi primerjava s programom oziroma kakovostjo 

programa zvestobe kupcev, pri čemer pa bi veljalo sam koncept obravnavati 

tudi širše kot v pričujočem delu. Dejstvo je namreč, da je razvoj programov 

zvestobe kupcev močno podvržen tehnološkemu napredku ter prepletenosti z 

najrazličnejšimi trženjskimi koncepti in pristopi, predstavljenimi tudi v 

pričujočem delu. Zato bi bila z vidika trženjskega menedžmenta na področju 

trgovine na drobno tovrstna informacija zagotovo izjemno uporabna, saj bi 

med drugim ponujala odgovor na vprašanje o najvišji še smiselni stopnji 

razvitosti programa zvestobe.  

 

Nadaljujem v podobni smeri razmišljanja – z vidika trgovinskega 

menedžmenta ter tudi širše raziskovalne sfere bi bilo moč v prihodnjih 

raziskovalnih nadgradnjah poleg vplivov dodatnih trženjskih konceptov 

preveriti tudi širši vpliv samega konstrukta kakovosti storitev. Pri tem bi bila 

verjetno bolj smiselna uporaba posebnega instrumenta, razvitega in tudi 

predstavljenega v pričujočem delu posebej za področje trgovine na drobno, 

saj naj bi ta bolje meril zaznave porabnikov na tem področju (Dabholkar, Thorpe 

in Rentz, 1996, str. 3). Pri tem se ponujata možnosti preverbe vpliva celotnega 

konstrukta kakovosti storitev na področju trgovine na drobno ali pa 

posamičnih dimenzij omenjenega koncepta, izvzemši seveda dimenzijo 

kakovosti osebne interakcije, preizkušene v pričujoči doktorski disertaciji.  

 

Upoštevaje dejstvo, da na področju trgovine na drobno trženjska dinamika 

kreira tudi nove konkurenčne strategije, pa gre pričakovati, da bodo 

porabniki poleg identificiranih dimenzij kakovosti storitev na področju 

trgovine na drobno v prihodnje lahko kot pomembne vrednotili tudi nove 

(Vázquez et al., 2001, str. 12–13). Na področju trgovine na drobno je tako s strani 

porabnikov upravičeno pričakovati pomembno vrednotenje svetovnega 

spleta. V relativno kratkem času svojega obstoja je namreč močno 

zaznamoval področje trgovine na drobno – tako v smislu dopolnitve in 

razširitve obstoječih prodajnih formatov kot v smislu vpliva na nakupne 

odločitve porabnikov (Deloitte, 2007. str 2). Ker naj bi pri tem visoka kakovost e-
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storitev organizacijam prinašala dolgoročne koristi (Santos, 2003, str. 243), se 

prihodnjim raziskovalcem na področju trgovine na drobno ponuja preverba 

vpliva omenjenega na kakovost trženjskih odnosov, posledično pa tudi na 

zvestobo porabnikov. Spletne strani trgovcev naj namreč v prihodnje ne bi 

predstavljale zgolj prodajne poti, pač pa tudi orodje za gradnjo podobe 

blagovne znamke, pridobivanje povratnih informacij in kreiranje dialoga s 

porabniki ter obveščanje o različnih dogodkih na prodajnih mestih (Deloitte, 

2008, str. G64). 

 

Prav tako bi bila v razširitvenih raziskovalnih korakih pri preučevanju 

področja trgovine na drobno smiselna tudi preverba vpliva koncepta zaznane 

vrednosti na konstrukt kakovosti trženjskih odnosov, saj naj bi ta v 

primerjavi s konceptom kakovosti storitev predstavljal bolj izčrpen prikaz 

porabnikove ocene storitve (Bolton in Drew, 1991, str. 383). Kot že omenjeno, gre 

v tem primeru za osredotočenost kupca na maksimizacijo investiranega 

denarja, časa in napora (Zeithaml in Bitner, 1996, str. 32), pri čemer pa je v teoriji 

trženjskih odnosov v luči menjave treba razumeti tudi koristi, ki izhajajo iz 

samega odnosa, kot so na primer zaupanje, posebna obravnava kupca, 

socialne vezi ipd. (Grönroos, 2001, str. 140–141). Gre torej za porabnikovo celotno 

oceno koristnosti proizvoda (ali storitve), ki temelji na njegovi zaznavi 

prejetega in izročenega (Zeithaml, 1988, str. 14). Pregled literature s področja 

preučevanja kakovosti trženjskih odnosov namreč pokaže, da so vplivi 

omenjenega slabo raziskani, še posebej na področju trgovine na drobno.  

 

V skladu s preučevanjem vpliva različnih dejavnikov na kakovost trženjskih 

odnosov s porabniki pa bi bilo smiselno tudi širše zajetje raziskovalnega 

interesa – preučitev vpliva kakovosti ostalih vrst odnosov, ki so pomembni z 

vidika trgovine na drobno. V pričujočem delu se v teoretični razpravi 

osredotočam predvsem na odnose z dobavitelji in zaposlenimi, ki jih poleg 

odnosov s porabniki označim kot primarne na tem področju. V tem pogledu 

bi bilo zato z vidika ostalih menedžerskih funkcij, ne zgolj trženjske, 

smiselno preveriti tudi vpliv kakovosti odnosov omenjenih področij na 

kakovost trženjskih odnosov s porabniki.  

 

Pri tem v prvi vrsti izpostavljam predvsem preverbo učinkovitosti in 

uspešnosti metode upravljanja blagovnih skupin ter notranjega trženja. 

Deklarativni namen prve je namreč združevanje odnosa med proizvajalci in 

trgovci, saj naj bi združevanje znanj z obeh strani ustvarjalo ponudbo 

trgovca, ki kar najbolje zadovoljuje potrebe ciljnega segmenta na kar se le da 

dobičkonosen način (ECR Europe's Guide to Collaborative Consumer Relationship 

Management, 2003, str. 12), medtem ko deklarativni namen notranjega trženja 
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govori o osredotočenosti ustvarjanja odnosov z zaposlenimi, saj se brez dobre 

in kakovostne funkcionalnosti notranjih odnosov ne morejo uspešno razvijati 

niti odnosi s porabnikom (Grönroos, 2001, str. 330). 

 

V tem pogledu bi bil tako celoten teoretični okvir pričujoče doktorske 

disertacije izpostavljen preverbi t. i. primarnih odnosov na področju trgovine 

na drobno, s čimer pa bi bilo poleg odgovorov na menedžerska vprašanja 

moč poiskati tudi odgovore na številna interdisciplinarna raziskovalna 

vprašanja, pri tem pa verjetno – tako kot tudi v primeru pričujoče doktorske 

disertacije – raziskovalcem pustiti tudi številna izhodišča za prihodnje 

raziskovanje. 
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Povzetek 
 

Transakcijsko trženje oziroma trženjski splet, ki velja za osrednji način 

razmišljanja t. i. šole menedžmenta trženja, lahko razumemo kot niz 

trženjskih instrumentov, ki jih podjetje uporablja, da uresničuje svoje 

trženjske cilje na ciljnem trgu. Pri tem gre v glavnem za maksimizacjo 

dobička na osnovi uporabe različnih organizacijskih virov oziroma za t. i. 

mikroekonomsko maksimizacijsko paradigmo, pri kateri sta v ospredju 

analiza izdelkov, cen, stroškov, organizacij in transakcij ter zajem 

porabnikovega presežka; konkurenčnost, zasledovanje lastnega interesa ter 

neodvisnost med trženjskimi subjekti so v transakcijski paradigmi vzvodi 

ustvarjanja vrednosti.  

 

Na drugi strani govorimo o humanističnih, na odnosih temelječih modelih, 

kjer v ospredje prihajajo neotipljivi viri, soustvarjanje vrednosti in odnosi, na 

kar pa se morajo odzvati tudi tržniki ter zamenjati na osnovi izdelkov 

ustvarjene transakcijske modele in koncepte z novimi, zasnovanimi na 

storitvah ter temelječimi na odnosih. Trženje, temelječe na odnosih, tako 

zahteva strateški premik v načinu razmišljanja in je verjetno najbolje 

predstavljeno kot splošna filozofija oziroma kot filozofija poslovanja. Ena od 

glavnih sprememb trženjske funkcije je v tem, da mora preiti iz vloge 

privabljanja kupcev v vlogo ohranjanja kupcev oziroma iz vloge ofenzivnega v 

vlogo defenzivnega trženja, pri čemer pa se mora trženje osvoboditi vloge 

prodajne podpore ter zavzeti širšo perspektivo v smislu izboljševanja 

kakovosti življenja porabnikov.  

 

Glavni faktorji, ki prispevajo k razvoju in rasti pomena defenzivne prakse 

trženja, tj. trženja, temelječega na odnosih, so naslednji: [1] naraščajoča moč 

globalne konkurence, [2] bolj zahtevni in sofisticirani kupci, [3] povečana 

fragmentacija trgov, [4] hitro spreminjajoče se kupčeve navade, [5] 

neprestano zviševanje standardov in kakovosti, [6] nezmožnost kakovosti kot 

take, da bi zagotovila vzdržljivo konkurenčno prednost, [7] vpliv tehnologije 

na večino izdelkov in storitev ter [8] nezanesljivost tradicionalne oblike 

trženja (padec oglaševalske učinkovitosti in uspešnosti). Kot odgovor na 

predstavljene izzive tako tradicionalna oblika trženja zahteva kritičen pregled 

ustreznosti, saj koncept trženja, temelječega na odnosih, narekuje, da je 

trženje več kot zgolj funkcija; je proces in način razmišljanja, ki naj bo del 

vseh funkcij in oddelkov v organizaciji. Trženjski način razmišljanja je tako 

obvezen za vsakogar, ki ima posreden ali neposreden vpliv na to, kako kupci 

dojemajo organizacijo, njene izdelke in storitve ter skrb za porabnika.  
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Pri tem teorija s področja trženja, temelječega na odnosih, mnogokrat 

pomeni celostno obravnavo različnih področij in vrst odnosov, pri čemer 

deluje kot neke vrste vseobsegajoči termin (ang. catch-all phrase), ki ima 

nadredno vlogo elementom, kot so na primer trženje na osnovi baz podatkov, 

osebne storitve, programi zvestobe kupcev, interno trženje, osebni/družbeni 

odnosi, odnosi na medorganizacijskem trgu, odnosi z dobavitelji, s ponudniki 

delovne sile, s finančno javnostjo, z državo, s konkurenti ter celo odnosi s 

kriminalnimi združenji. Nasprotno širšemu je seveda ožje razumevanje, ki se 

omejuje zgolj na posamične elemente oziroma cilje. V zvezi s tem se pojavlja 

vprašanje ustreznosti širšega oziroma ožjega razumevanja obravnavanega 

koncepta. Kritiki širšega koncepta namreč menijo, da so številna področja 

širše definiranih trženjskih odnosov izven domene trženja, kar seveda 

povzroča svojevrsten paradoks z vidika ravnanja z odnosi, medtem ko 

skušajo na drugi strani zagovorniki širšega koncepta upravičiti smer 

razmišljanja s svojimi argumenti. 

 

V pričujočem delu se postavljam na stran zagovornikov širšega razumevanja, 

a se pri tem omejim le na del odnosov – na t. i. primarne odnose –, ki so 

pomembni z vidika trženja na področju trgovine na drobno. V skladu s tem 

se tako omejim na teoretsko preučevanje naslednjih oblik trženjskih 

odnosov: odnose z dobavitelji, odnose z zaposlenimi in kot organizacijsko bit 

– odnose s porabniki; ravnanje z odnosi z dobavitelji in zaposlenimi je 

namreč ključnega pomena pri izpolnjevanju trženjskih obljub, ki jih 

organizacija sporoča navzven, tj. do porabnikov. 

 

Če so bile v osemdesetih naloge trgovcev na drobno omejene na nabavo 

blaga, pogajanja o njegovi ceni, izboru in uvrščanju na prodajne površine, je 

danes naloga trgovcev v tem, da se hitro odzivajo na potrebe porabnikov. Le-

ti vrednotijo hitrost, vrednost in lahek dostop do blaga. Tako imajo vsi večji 

trgovci močne vezi, odnose in partnerstva z dobavitelji. Ena izmed takšnih 

praks, ki je usmerjena k odnosu med trgovcem na drobno in dobaviteljem, je 

proces, imenovan upravljanje blagovnih skupin.  

 

Upravljanje blagovnih skupin lahko poenostavljeno razumemo kot proces 

poslovanja v trgovini na drobno s ciljem maksimiranja prodaje in dobička v 

neki blagovni skupini ter ustvarjanja dodane vrednosti za porabnika. V 

osrčju koncepta upravljanja blagovnih skupin je tako osredotočenost na 

boljše razumevanje porabnikovih potreb kot osnova za strategije, cilje in 

delovne procese trgovcev in njihovih dobaviteljev.  
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Pozicija trgovca na drobno namreč v primerjavi z ostalimi členi v dobavni 

verigi omogoča mnogo intimnejši odnos s porabnikom v t. i. »trenutkih 

resnice«, kar intuitivno daje priložnost za oblikovanje boljše storitve z vidika 

porabnika ter kreiranje diadnega trženjskega odnosa. Gre torej za pozicijo v 

dobavni verigi, ki povezuje porabnike in proizvajalce – trgovec torej deluje kot 

nekakšen vmesnik. V zvezi s tem pa je sodelovanje med dobaviteljem in 

trgovcem na drobno seveda neizogibno nujno potrebno. Trgovec na drobno 

naj bi z dobaviteljem delil transakcijske podatke o nakupih, dobavitelj pa naj 

bi s trgovcem delil poglobljeno znanje o porabniku. Trgovci namreč z uvedbo 

programov zvestobe kupcev pridobivajo velike količine informacij, kar je 

seveda pomembno tudi za dobavitelje. V zvezi s tem gre pravzaprav za 

sposobnost trgovca in dobavitelja, da tovrstne informacije o kupcu »vgradita« 

v sam izdelek. 

 

V nadaljevanju na področju trženjskih odnosov z zaposlenimi izpostavljam 

izhodišče, da je pri pomenu ustvarjanja odnosov z zaposlenimi treba 

izpostaviti posredni cilj omenjenega, tj. vplivanje na odnose s porabniki ter 

na odnose z dobavitelji. Lahko bi tudi rekli, da so ustvarjeni odnosi z 

zaposlenimi eden od mehanizmov za ravnanje z ostalimi vrstami odnosov, 

zato je pred ustvarjanjem strategije trženjskih odnosov za zunanje deležnike 

(med katere seveda sodijo tudi porabniki in dobavitelji) treba najprej imeti 

strategijo, ki je namenjena kreiranju odnosov znotraj organizacije. 

 

To verjetno velja še toliko bolj z vidika apliciranja našega preučevanja na 

področje trgovine na drobno, saj je interakcija, ki poteka med prodajnim 

osebjem in porabniki, mnogokrat najpomembnejši trenutek resnice, ki bodisi 

potrjuje bodisi ruši trgovčeve trženjske napore. Zaposleni namreč igrajo 

najpomembnejšo vlogo pri izkušnji s storitvijo. Interakcija med prodajnim 

osebjem in kupcem tako ne vpliva le na sam nakup ter kasneje tudi na 

ponovne nakupe, ampak – kar je pomembnejše – predstavlja pravo trženjsko 

priložnost za organizacijo, saj se verjetnost ponovnega nakupa povečuje z 

uspešnostjo izvedbe izvajalcev storitve. 

 

Metoda, ki se v zvezi z ustvarjanjem odnosov z zaposlenimi najpogosteje 

omenja, je notranje trženje. Njen osnovni namen je osredotočenost na 

zaposlene v povezavi z uspešno izvedbo storitve za kupca, saj se brez dobre 

in kakovostne funkcionalnosti notranjih odnosov ne morejo uspešno razvijati 

odnosi s kupci. Termin notranje trženje je prvenstveno izpeljan iz pojmovanja 

t. i. notranjega trga zaposlenih in potreb tržnikov po tem, da najprej na 

strani zaposlenih zagotovijo razumevanje trženjskih programov, ki so 

namenjeni porabniku. Strategija notranjega trženja namreč usmerja 
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aktivnosti znotraj organizacije s podobnim ciljem kot »zunanja« trženjska 

strategija; slednja pomaga tržnikom doseči porabnika zunaj organizacije, 

prva pa je s tem, ko uravnava sodelovanje med posamezniki, oddelki in 

enotami znotraj neke organizacije, usmerjena k doseganju t. i. notranjih 

kupcev. Pri tem je seveda pomembna moč trženjske funkcije znotraj neke 

organizacije, ki mora biti dovolj izrazita, da z usmerjenostjo h kupcu vpliva 

tudi na ostale oddelke. Tako kot ostali avtorji vidim glavno povezavo med 

notranjim trženjem in trženjem, temelječim na odnosih, v luči sredstva za 

dosego cilja. Ob tem je seveda treba dodati, da notranje trženje kot sredstvo 

ni edino, je pa zagotovo eno izmed pomembnejših, če že ne najpomembnejše, 

predvsem v trenutkih, ko je v organizacijah potreben obrat trženjske 

paradigme poslovanja od transakcijskega trženja k trženju, temelječemu na 

odnosih. 

 

Trženjski odnosi s porabniki, ki jih lahko razumemo kot elementarno 

organizacijsko bit, pa so pomembni zato, ker so gonilna sila trženja pri 

vzpostavitvi dolgoročnega odnosa s kupcem in s tem posledično tudi 

ustvarjanja ponavljajočih se nakupov. Logika omenjenega se namreč skriva v 

tem, da je ceneje obdržati zvestega kupca kot pa pridobiti novega, ki ne 

zaznava posebnih razlik med različnimi ponudniki in je cenovno bolj 

občutljiv. Posredna korist pa naj bi bila tudi v zadržanju zaposlenih, saj naj 

bi ti raje delali v organizaciji, ki ima stabilno bazo kupcev, kar za zaposlene 

pomeni, da se namesto iskanja vedno novih in novih kupcev raje 

osredotočajo na oblikovanje odnosov z obstoječimi kupci. Trženje, temelječe 

na odnosih, pa naj bi prinašalo koristi tudi za kupca, od katerih velja 

izpostaviti tiste, ki so povezane z olajšanjem in poenostavitvijo procesa 

odločanja in izbire pri nakupu. Gre torej za zmanjševanje alternativ 

ponudbe, kjer vzpostavljen odnos s ponudnikom kupcu omogoča večjo 

učinkovitost v procesu sprejemanja odločitev, zmanjšanje procesiranja 

informacij, doseganje višje kognitivne konsistence v procesu odločanja ter 

zmanjševanje zaznanega tveganja v povezavi s prihodnjimi nakupi. 

 

V praksi sicer pogosto naletimo na simultano uporabo obeh trženjskih praks 

– tj. transakcijskega trženja ter trženja, temelječega na odnosih, kar je 

pomembno zlasti z vidika menedžmenta, ki mora omenjene pristope tudi 

razumeti in znati z njimi ravnati. Pri tem je treba pridobivanje kupcev, torej 

transakcijsko oziroma ofenzivno trženje, razumeti zgolj kot vmesni korak v 

procesu trženja – bistvo pa mora biti v vzpostavitvi trženjskih odnosov. 

Transakcijsko trženje tako v prihodnje ne bo izginilo, saj bo potreba po 

privabljanju kupcev vedno obstajala – le pomen omenjene trženjske prakse 

se bo spremenil iz prevladujočega v podpornega, s tem pa tudi njena 
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manipulativna moč, ki izhaja iz tega. V prihodnje bodo tako uspešni tisti 

trgovci, ki bodo sledili načelom trženja, temelječega na odnosih. Današnji 

trgovci namreč ponujajo podobne izdelke, pri tem medsebojno posnemajo 

konkurenčne cenovne taktike, uporabljajo skupne tržne poti in dosegajo 

podobne standarde postrežbe kupca. Pri tem pa se je potrebno zavedati 

dejstva, da je kupec tisti, ki odloča o tem, ali se je odnos sploh razvil, in ne 

organizacija. Če manjka filozofsko bistvo trženja, temelječega na odnosih, je 

na omenjene instrumente moč gledati zgolj kot na dodatne elemente 

trženjskega spleta oziroma na ravnanje s stiki in ne z odnosi s porabniki.  

 

Tudi sicer naj bi bilo ravno področje trgovine na drobno tisto, ki je na trgih 

končnih porabnikov najbolj zainteresirano za razvoj trženjskih strategij, 

temelječih na odnosih; ena izmed taktik tovrstnih strategij je razvoj in 

udejanjanje t. i. programov zvestobe kupcev, ki naj bi na področju trgovine 

na drobno predstavljali integralni sistem neposrednega trženja.  

 

Neposredno trženje sicer predstavlja trženjsko prakso, za katero v splošnem 

velja, da je v porastu, kot orodje komunikacije pa postaja vedno bolj 

pomembno tudi na področju trgovine na drobno. Neposredno trženje tako 

predstavlja dvosmerni način komunikacije, s pomočjo katere tržnik ustvarja 

neposredno interakcijo s kupci s ciljem izmenjave informacij in ustvarjanja 

prodaje, obenem pa ga lahko pojmujemo tudi kot alternativno tržno pot 

sistemu s fizičnimi prodajnimi lokacijami. Omenjena trženjska praksa velja 

za izjemno močan instrument gradnje in vzdrževanja odnosov s kupci.  

 

Sam koncept tako [1] olajšuje ciljano komunikacijo s kupcem, [2] omogoča 

personifikacijo, [3] spodbuja potencialnega kupca k takojšni reakciji, [4] 

omogoča, da so trženjske strategije manj vidne za konkurente, in je [5] 

merljiv, kar zagotavlja stopnjo odgovornosti za trženjske izdatke, kar sicer v 

primeru tradicionalnega trženja ni mogoče. Poleg omenjenega je prednost 

neposrednega trženja tudi v [6] nadzoru – tako v smislu vsebine kot v smislu 

časovnega termina izvajanja akcije, s čimer je povezana predvsem možnost 

[7] predhodnega testiranja. Poleg omenjenih prednosti je mogoče izpostaviti 

tudi prednost v smislu [8] višje kakovosti storitve, razumljene tako, da v 

primeru kompleksnih informacij omenjena metoda omogoča bolj 

strukturirano formo, zaradi v splošnem vedno večje kompleksnosti izdelkov 

in storitev lahko včasih sporoča več kot pa prodajno osebje, prav tako pa 

preko omenjene metode v primeru izdelkov ali storitev, ki sprožajo nelagodje 

in sramežljivost, kupcu tudi lažje ustrežemo. Neposredno trženje je 

uporabljeno tudi za [9] navzkrižno prodajo in prodajo izdelkov ali storitev 

višjega ranga ter za [10] ustvarjanje pogostosti nakupov. S spodbujanjem 
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kupca k odzivu in vpletenostjo v dialog pa skuša preko redne komunikacije 

[11] prispevati tudi k ustvarjanju zvestobe kupcev. 

 

V splošnem sicer v poslovanju prevladuje kratkoročni način razmišljanja, 

zato mnogi koncept neposrednega trženja pojmujejo zgolj v smislu takojšnje 

prodaje, pri čemer gre za enačenje s konceptom pospeševanja prodaje. 

Nasprotno je v osnovi metoda neposrednega trženja orientirana dolgoročno, 

kar pomeni, da uporablja vodila t. i. življenjske vrednosti kupca. Dinamika 

enačenja neposrednega trženja s konceptom pospeševanja prodaje prvega 

pomika ob bok transakcijskemu trženju – te vrste komunikacija je v 

najboljšem primeru informacija, v najslabšem pa šum. V tem primeru gre za 

poizkus potiskanja izdelkov h kupcu, pri čemer je spregledana dvosmerna 

komunikacija, ki je sicer ključnega pomena v konceptu trženja, temelječega 

na odnosih.  

 

V takšnem primeru lahko neposredno trženje pušča vtis vsiljive prodaje. 

Zato je pomembno, da se način uporabe neposrednega trženja v smislu 

hladnega iskanja potencialnih kupcev spremeni v smeri odziva na kupčeve 

zahteve. Omenjeno bi pravzaprav moralo postati cilj sodobne prakse 

neposrednega trženja. Slednje namreč deluje tako, da ob prvem nakupu 

zajame podatke kupca, na osnovi česar je v nadaljevanju možna gradnja 

diadnega odnosa v smislu diferenciranega trženja s ciljem ustvarjanja 

ponovnih nakupov. To pomeni, da kupec dobiva manj nezaželenih informacij 

o produktih in storitvah, za katere ne kaže posebnega zanimanja, in obratno 

– več informacij prejme o produktih in storitvah, za katere se zanima. Kupce 

je tako mogoče bolj učinkovito segmentirati in se prilagajati njihovim 

zahtevam in potrebam.  

 

V luči zajema podatkov za potrebe neposrednega trženja pa so na področju 

trgovine na drobno pomembni tudi programi zvestobe kupcev. Koncept 

poznavanja kupca in njegovih nakupnih navad je namreč udejanjen prav s 

pomočjo programov zvestobe kupcev, kar je pomembno pri razvoju, 

vzdrževanju in – kadar je potrebno – tudi prekinitvi odnosov s kupci. S tem 

je omogočen boljši vpogled v dejansko nakupno vedenje porabnikov, zato 

lahko programe zvestobe kupcev pojmujemo tudi kot primarni vmesnik med 

podatkovno bazo in kupci.  

 

In ravno v tem imajo trgovci na drobno, ki imajo uspešno udejanjen in razvit 

program zvestobe kupcev, določeno prednost, saj imajo tako lasten sistem za 

natančno spremljanje dejanskih nakupnih vzorcev v okviru lastne prodajne 

mreže oziroma mreže partnerjev programa zvestobe. Navkljub siceršnjemu 
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dejstvu, da tako v praksi kot tudi na akademskem področju obstaja malo 

dokazov o tem, da bi uporaba baz podatkov postala osrednje težišče 

upravljanja programov zvestobe kupcev, kar je sicer v nasprotju z visoko 

vrednostjo, ki jo imajo baze podatkov o kupcih in potencialnih kupcih za 

potrebe kratkoročnega in dolgoročnega razvoja trženjskih odnosov. V okviru 

povedanega je tako treba izpostaviti tudi koncept zvestobe kupcev, pojmovan 

sicer kot primarni cilj trženja, temelječega na odnosih. Tega je namreč 

nemogoče obravnavati, ne da bi pri tem obravnavali tudi koncept zvestobe 

kupcev – trženje, temelječe na odnosih, namreč vodi k zvestobi kupcev. 

 

Organizacijske trženjske aktivnosti so pogosto osredotočene na razvoj, 

vzdrževanje ali povečevanje zvestobe porabnikov do izdelkov ali storitev. 

Čeprav je večina raziskovalnega težišča usmerjena na področje zvestobe do 

blagovnih znamk, je koncept zvestobe pomemben tudi za ostala področja, 

tudi za področje trgovine na drobno. Pri tem so mnogi avtorji enotnega 

mnenja o tem, da gre v primeru preučevanja zvestobe kupcev za kompleksen 

koncept. Dokaz za to je pomanjkanje konsistentnosti pri definiciji koncepta; 

tako v splošnem obstajajo trije: [1] pristop, ki temelji na porabnikovem 

vedenju, [2] pristop, ki temelji na porabnikovih stališčih in [3] pristop, ki 

združuje oba predhodna.  

 

Pri tem številni avtorji prihajajo do ugotovitev, da je zaradi omejitev, ki 

izvirajo iz posamičnih pristopov obravnave zvestobe porabnikov, najboljši 

tisti pristop, ki združuje porabnikovo vedenje in stališča, pri čemer pa gre za 

operacionalizacijo raznovrstnih konstruktov stališč in vedenj. Govorimo o 

komuniciranju ponudbe po načelu širjenja govoric, cenovni neobčutljivosti, 

pripravljenosti plačati več in nekaterih drugih oblikah stališč in vedenj, ter 

seveda tudi o samem nakupnem vedenju, merjenem bodisi v obliki nakupnih 

namer bodisi v obliki dejanskih nakupov. Pri tem se izkaže, da je koncept 

zvestobe kupcev tesno in kompleksno prepleten tudi z nekaterimi drugimi 

koncepti, od katerih pa v delu podrobneje predstavljam naslednje: 

zavezanost, zadovoljstvo in kakovost; razumevanje gonilnikov teh odločilnih 

elementov ter njihove medsebojne prepletenosti je namreč ključnega pomena 

za poslovni uspeh organizacije. 

 

Koncept zavezanosti velja za kompleksen konstrukt, ki je na področju trženja 

definiran na različne načine, v osnovi pa gre za psihološko silo oziroma 

globljo vez, ki povezuje kupca z organizacijo. Sam koncept zavezanosti izhaja 

iz psiholoških in socioloških znanosti, na področju organizacijskega 

poslovanja pa je obširno preučevan v okviru organizacijskega vedenja iz 

katerega črpa tudi trženjska znanost. Pri tem je sama operacionalizacija 
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koncepta deljena na enodimenzionalni ter na večdimenzionalni pristop, pri 

čemer pa slednji velja za bolj razširjenega – govora je o treh dimenzijah: 

čustveni zavezanosti, kalkulativni zavezanosti in normativni zavezanosti. V 

zvezi s povezanostjo konceptov zvestobe in zavezanosti je stališče, zastopano 

v pričujoči disertaciji, naslednje: zavezanost je del stališč, stališča pa skupaj 

s porabnikovim vedenjem tvorijo konstrukt zvestobe. Potrebno se mi torej zdi 

razlikovati med konceptoma zavezanosti in zvestobe, vendar ne v luči njune 

medsebojne drugačnosti, pač pa bolj v luči njune medsebojne določljivosti. 

Kot medsebojno prepleten in določljiv s konceptom zvestobe pa pojmujem 

tudi koncept zadovoljstva kupcev in kakovosti storitev.  

  

Zadovoljstvo kupcev namreč velja za pomemben trženjski izziv, še posebej na 

področju storitev, kamor uvrščamo tudi trgovino na drobno. V osnovi 

določata konstrukt dve komponenti – kognitivna in afektivna. Kognitivna 

komponenta se nanaša na porabnikovo oceno o zaznanih lastnostih izdelka 

ali storitve v skladu s predhodnimi pričakovanji, medtem ko je afektivna 

komponenta sestavljena iz številnih čustev, kot so sreča, presenečenje in 

razočaranje. Pri tem je treba izpostaviti dejstvo, da bi bilo preveč enostavno 

razmišljati v smeri, da zadovoljen kupec ostaja tudi zvest kupec. 

Zadovoljstvo tako lahko opredelimo kot seme, iz katerega zraste zvestoba – 

vendar ne vedno in ne pod vsakršnimi pogoji. Tako lahko zadovoljstvo 

razumemo samo kot potrebni, ne pa tudi zadostni pogoj za nastanek 

zvestobe. Takšno razumevanje pa kaže na to, da je zadovoljstvo zgolj 

približek zvestobe, ki pa ga gre sicer vseeno razumeti kot pomemben 

dejavnik. 

 

Eden pomembnejših tvorcev kupčevega zadovoljstva je vsekakor kakovost 

storitve, kar pomeni, da gre še za eno v vrsti povezav in prepletenosti 

konceptov, ki jih preučujem v pričujočem delu. Pri konceptih zadovoljstva in 

kakovosti storitev je tako zaznati tri smeri razmišljanja o njuni medsebojni 

povezanosti: [1] koncepta sta si enaka, [2] zadovoljstvo je določnik kakovosti 

storitev in [3] kakovost storitev je določnik zadovoljstva. Prevladujoči pogled 

zavzema stališče, da je kakovost storitev določnik zadovoljstva. Omenjeno 

torej pomeni, da sta si koncepta med seboj različna, a povezana. Poleg 

omenjenih konceptov pa je z vidika težišča doktorske disertacije pomembna 

tudi obravnava osrednjega in pomembnega določnega konstrukta, 

imenovanega kakovost trženjskih odnosov. 
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Na področju literature o trženju, temelječem na odnosih, namreč vlada 

spoznanje o tem, da je kakovost odnosov med udeleženci pomembna 

determinanta trajnosti in intenzivnosti odnosa ter s tem posledično tudi 

trženja, temelječega na odnosih. Kakovost trženjskih odnosov je torej 

pokazatelj stanja dolgoročnih trženjskih odnosov, kar pomeni, da gre za 

vpliven določnik zadržanja kupcev. Sam koncept lahko pojmujemo kot 

metakonstrukt, sestavljen iz različnih dimenzij, ki celostno odražajo lastnost 

visoko kompleksnega odnosa med organizacijami in porabniki, tj. dinamiko 

dolgoročnega oblikovanja kakovosti v trajajočem odnosu s porabnikom, kar 

pomeni, da gre za holistično in kumulativno zaznavo omenjenega. Pri tem 

gre torej za dinamičen proces, saj se zaznava kakovosti s strani kupca 

razvija in spreminja v času skupaj s trajanjem odnosa. Omenjeno tako 

narekuje na potrebo po zasuku od bolj ali manj statičnih konceptov in 

merskih instrumentov kakovosti storitev k dolgoročni in dinamični 

usmerjenosti, tj. k načelu kakovosti trženjskih odnosov.  

 

Večina avtorjev pri tem predpostavlja, da je konstrukt kakovosti trženjskih 

odnosov intuitivno jasen in razumljiv, kar ima za posledico tudi pomanjkanje 

literature s tega področja. Vendar pa pregled razpoložljive literature 

dokazuje, da operacionalizacija omenjenega nikakor ni intuitivno jasna, še 

manj pa dokončno razvita. Kakovost v splošnem je izmuzljiv in nejasen 

konstrukt, še bolj pa to velja za aplikacijo omenjenega na področju trženja, 

temelječega na odnosih. Pri tem pregled literature s tega področja pokaže, da 

je mogoče razumevanje kakovosti trženjskih odnosov v grobem razdeliti v dve 

smeri: prva poudarja predvsem pomen temeljnih dimenzij zadovoljstva, 

zaupanja in zavezanosti, medtem ko je druga v tem pogledu bolj razširjena. 

 

Navkljub temu je na preučevanem področju še vedno veliko odprtih vprašanj 

o tem, katere so tiste dimenzije, ki tvorijo konstrukt kakovosti trženjskih 

odnosov. Tako se za potrebe operacionalizacije konstrukta kakovosti 

trženjskih odnosov v pričujočem delu med v literaturi navedenimi 

dimenzijami s tega področja pri izboru naslanjam na dva kriterija. Prvi 

govori, da mora biti določni konstrukt po svoji naravi dolgoročen – kot je bilo 

namreč že omenjeno, je konstrukt kakovosti trženjskih odnosov opredeljen 

kot dolgoročen in dinamično usmerjen. Z drugim kriterijem izbora pa želim 

odpraviti prisotno nekonsistentnost, ki izhaja iz tega, da gre pri nekaterih 

avtorjih za prenose dognanj med dvema oblikama trženja, tj. 

medorganizacijskim trženjem in trženjem, osredotočenim na končnega 

porabnika. Tako je potrebno, da izbrana dimenzija zadosti tudi kriteriju 

povezanosti s trgom končnih porabnikov.  
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V skladu s predstavljenima kriterijema se tako zdijo ustrezne dimenzije [1] 

zaupanja, [2] zavezanosti ter [3] zadovoljstva. Izbranim dimenzijam je namreč 

mogoče pripisati naravo dolgoročnosti, svoje mesto pa imajo tudi na 

področju trženja končnim porabnikom. Zadnja izmed dimenzij tradicionalno 

velja za ključni konstrukt na področju preučevanja vedenja porabnikov, 

medtem ko prvi dve pridobivata na pomenu ravno z uveljavljanjem trženja, 

temelječega na odnosih, saj sta ključnega pomena za njegov uspeh. Gre torej 

za splošne koncepte, ki povzemajo znanje in izkušnje porabnika z 

organizacijo ter pri tem vplivajo na njegova nadaljnja dejanja.  

 

Na osnovi izbranih dimenzij tako predpostavljam, da je višja kakovost 

trženjskega odnosa sestavljena iz višje stopnje porabnikovega zaupanja, 

zavezanosti ter zadovoljstva. Zaupanje namreč predstavlja eno od ključnih 

komponent trženja, temelječega na odnosih, pri čemer pa o zaupanju med 

strankama govorimo takrat, ko ena od strani zaupa v zanesljivost in 

poštenost menjave z drugo stranjo, oziroma preneseno na področje trgovine 

na drobno, ko je porabnik prepričan o trgovčevi zanesljivosti in poštenosti. 

Kot druga izmed dimenzij konstrukta kakovosti trženjskega odnosa je 

predlagan koncept zavezanosti, ki v literaturi o trženjskih odnosih prav tako 

velja za enega ključnih. Pri tem se odločam za operacionalizacijo konstrukta 

z dvema dimenzijama; najvišja stopnja zavezanosti je namreč dosežena 

takrat, ko obstaja tako racionalna (finančne koristi) kot čustvena vez 

(čustvena zaveza) k odnosu, pri čemer pa se je takšna opredelitev zavezanosti 

potrdila tudi že v eni izmed predhodnih študij na področju preučevanja 

odnosov v trgovini na drobno. Kot četrto izmed dimenzij konstrukta 

kakovosti trženjskih odnosov pa uvajam dimenzijo zadovoljstva. Koncept 

zadovoljstva namreč na področju trženja, temelječega na odnosih, 

predstavlja osnovni konstrukt nadzora in kontrole njegovih aktivnosti in je 

obenem tudi bistvo samega menjalnega odnosa.  

 

Ker pa v literaturi o kakovosti trženjskih odnosov velja tudi privzeto mnenje 

o tem, da je konstrukt omenjenega sestavljen iz različnih, a med seboj 

povezanih dimenzij, se tako strinjam z razmišljanjem številnih avtorjev, ko 

kakovost trženjskih odnosov pojmujejo kot konstrukt drugega reda, čemur 

se pridružujem tudi z lastnim prispevkom. Gre torej za pojav, ko na tiste 

latentne spremenljivke, ki neposredno vplivajo na opazovane spremenljivke, 

vplivajo ostale latentne spremenljivke, ki sicer nimajo neposrednega vpliva 

na opazovane spremenljivke.  
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V nadaljevanju pri postavitvi konceptualnega modela upoštevam 

konceptualni pomen obravnavanega koncepta v smislu njegove lastne 

definicije ter povezave z ostalimi koncepti v mreži povezav. V skladu s tem 

tako obravnavam povezavo osrednjega koncepta s konceptoma [1] kakovosti 

osebne interakcije med prodajnim osebjem in porabniki ter [2] kakovosti 

programa zvestobe kupcev, kot vzročno-posledično zvezo pa povezavo 

koncepta kakovosti trženjskih odnosov s [3] konceptom porabnikove 

zvestobe. Pri tem je dodana še smiselna neposredna povezava med 

kakovostjo programa zvestobe kupcev in njihovo zvestobo – omenjeno gre 

namreč dejansko razumeti kot elementarni cilj imenovanega trženjskega 

orodja.  

 

V zvezi s kakovostjo interakcije med prodajnim osebjem in kupci velja dodati, 

da je ravno odnos, ki nastaja med prodajnim osebjem in kupcem, ključnega 

pomena pri celotni učinkovitosti trženjskih odnosov neke organizacije, saj je 

prodajno osebje pri interakciji s kupcem mnogokrat ključnega pomena. Pri 

preučevanju vpliva kakovosti programa zvestobe pa gre za to, da vrednotenje 

kakovosti programa zvestobe lahko vpliva ne samo na sam program, pač pa 

tudi na celoten odnos med porabnikom in ponudnikom programa, tj. 

trgovcem na drobno. Vpliv kakovosti trženjskega odnosa na zvestobo 

porabnikov razumem kot preizkušanje primarnega cilja trženja, temelječega 

na odnosih.  

 

Zaradi preučevanja koncepta kakovosti trženjskih odnosov je v prid zaznavi 

omenjenega ustrezno izbran tudi vzorčni okvir, ki temelji na članih 

Merkurjevega kluba Vrtnarimo s srcem. Predpostavljam namreč, da so v 

klub, kjer so članom o t. i. zelenem prodajnem programu posredovane 

koristne informacije, bogate izkušnje, skriti namigi, omogočeni pa so jim tudi 

ugodnejši nakupi izbranih izdelkov v Merkurju, včlanjeni pretežno porabniki 

z višjo stopnjo vpletenosti v izdelčno kategorijo opreme za hišo ali 

stanovanje. Takšen pojav pa ponuja dobro osnovo za razširitev in razvoj 

samega trženjskega odnosa, saj naj bi bili takšni porabniki tudi bolj nagnjeni 

k vključitvi v trženjske odnose.  

 

Skladno s tem je pričakovana tudi olajšana meritev zaznavanja kakovosti 

trženjskih odnosov, obenem pa se je treba zavedati tudi omejitve, izhajajoče 

iz omenjenega. Treba bi bilo namreč preučiti izbrane spremenljivke, po 

katerih se lahko omenjena skupina porabnikov potencialno ločuje od ostalih 

ter vpliv teh spremenljivk na zaznavanje kakovosti trženjskih odnosov. Brez 

tega je potrebna dodatna mera pazljivosti pri prenašanju končnih ugotovitev 

na druge situacije.  
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Izsledki empirične raziskave med člani Merkurjevega kluba Vrtnarimo s 

srcem pokažejo, da so v vzorcu prevladovale osebe s štiriletno srednješolsko 

(41 %) ali višjo ravnijo izobrazbe (skoraj 30 %). V vzorcu je bil največji delež 

štiričlanskih gospodinjstev (skoraj 30 %), sledila so dvočlanska (27 %) in 

tričlanska (24 %) gospodinjstva, medtem ko so deleži samskih gospodinjstev 

in gospodinjstev z več kot štirimi člani relativno manjši. Po skupnem 

mesečnem dohodku gospodinjstva se skoraj polovica gospodinjstev uvršča v 

dohodkovni razred od 642 EUR do 1.285 EUR, podrobnejša delitev glede na 

vrsto bivalnega okolja pa pokaže, da več kot polovica anketirancev živi v 

enostanovanjskih hišah, slaba četrtina v večstanovanjskih, preostalih 15 % 

pa v bloku ali stolpnici. Po številu obiskov gre pretežno za porabnike, ki 

Merkur obiščejo relativno pogosto. Skoraj 40 % jih je namreč Merkur v 

preteklem letu dni obiskalo več kot 20-krat, prav tako pa je relativno visok 

delež tistih (23 %), ki so Merkur obiskali med 16- in 20-krat.  

 

Pri tem se v skladu s predvidevanji pri oblikovanju vzorčnega okvira izkaže, 

da so v vzorec dejansko zajeti pretežno anketiranci (skoraj 80 %), ki imajo 

relativno visoko stopnjo vpletenosti v izdelčno kategorijo opreme za hišo ali 

stanovanje, kar je moč pojasniti tudi z njihovim članstvom v klubu 

Vrtnarimo s srcem, saj naj bi bili, kot rečeno, takšni porabniki bolj nagnjeni 

k vključitvi v trženjske odnose. Nadaljnja analiza s preizkusi neodvisnih 

vzorcev pokaže, da so anketiranci z višjo stopnjo vpletenosti tudi bolj 

zavezani (tako čustveno kot kalkulativno), bolj zaupajo Merkurju in izražajo 

tudi višjo stopnjo zadovoljstva. Poleg tega višje vrednotijo kakovost 

interakcije s prodajnim osebjem ter kakovost programa zvestobe kupcev, 

prav tako pa veljajo za bolj zveste. Nadaljnja analiza demografskih 

značilnosti s pomočjo kontingenčnih tabel še pokaže, da je v skupini višje 

vpletenih povečan delež žensk (82,3 %), prav tako pa je povečan delež tistih, 

ki pogosteje obiskujejo Merkurjeve trgovske centre. Delež takšnih, ki so 

Merkur v preteklem letu dni obiskali več kot dvajsetkrat, je v skupini višje 

vpletenih skoraj 43 %.  

 

Preverba konceptualnega modela kakovosti trženjskih odnosov na področju 

trgovine na drobno, opredeljenega kot faktor drugega reda, pokaže, da 

predlagani strukturni model vsebuje eksogeno spremenljivko kakovost 

trženjskih odnosov na področju trgovine na drobno, opredeljeno kot faktor 

drugega reda, medtem ko predstavljajo konstrukti zaupanje/zadovoljstvo 

(0,85146), čustvena zavezanost (0,88) in kalkulativna zavezanost (0,84) 

endogene spremenljivke faktorjev prvega reda. Eksogena spremenljivka 

kakovosti trženjskih odnosov tako uspe pojasniti 72 % variabilnosti 
                                                 
146 V oklepajih so podane vrednosti standardiziranih koeficientov.  
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endogene spremenljivke zaupanje/zadovoljstvo, 77 % čustvene zavezanosti 

ter 71 % kalkulativne zavezanosti. Na tem mestu velja dodati tudi to, da se 

zaradi prvotno dobljenih standardiziranih vrednosti koeficientov konceptov 

zadovoljstva (0,98) in zaupanja (0,91) blizu ena v strukturnem modelu ter 

zaradi njune najvišje medsebojne povezanosti v primerjavi z ostalimi 

koncepti (vrednost korelacijskega koeficienta 0,89), odločim za združitev 

omenjenih konceptov v enega, tj. zaupanje/zadovoljstvo; v nasprotnem 

primeru sicer lahko pri operacionalizaciji v okviru faktorja drugega reda 

govorimo o izjemni podobnosti omenjenih konceptov. Omenjeno je potrjeno 

tudi z rezultatom faktorske analize, saj ta ne uspe medsebojno ločiti niti ene 

merske spremenljivke konceptov zaupanja in zadovoljstva.  

 

V nadaljevanju preverba modela kakovosti trženjskih odnosov na področju 

trgovine na drobno potrdi predvidene povezave med koncepti, s čimer je 

mogoče osrednji preučevani konstrukt pričujoče doktorske disertacije 

označiti kot izjemno pomemben. Ocene parametrov so namreč statistično 

značilne, prav tako pa so z raziskovalnimi domnevami usklajene tudi smeri 

povezav. Tako je moč povzeti, da kakovost osebne interakcije (0,81) in 

kakovost programa zvestobe (0,12) pozitivno vplivata na konstrukt kakovosti 

trženjskega odnosa. Pri tem je vpliv kakovosti osebne interakcije občutno 

močnejši kot pa vpliv kakovosti programa zvestobe; pri prvem govorimo o 

zelo močnem vplivu, pri drugem pa o šibkem vplivu. Pri preučevanju vpliva 

osrednjega preučevanega konstrukta, tj. kakovosti trženjskih odnosov (0,77) 

na zvestobo porabnikov, se v modelu izkaže zelo močan in pozitiven vpliv. 

Poleg vpliva osrednjega konstrukta na zvestobo porabnikov pa se v 

strukturnem modelu potrdi tudi pričakovani pozitiven vpliv (0,22) kakovosti 

programa zvestobe. Eksogeni spremenljivki kakovost osebne interakcije in 

kakovost programa zvestobe tako pojasnjujeta 79 % variabilnosti kakovosti 

trženjskih odnosov, medtem ko kakovost trženjskih odnosov in kakovost 

programa zvestobe pojasnjujeta 85 % variabilnosti zvestobe porabnikov. 

 

Doktorska disertacija tako skuša s teoretično aplikacijo preučevanja na 

področje trgovine na drobno odpraviti očitek trženjski paradigmi, temelječi 

na odnosih, o njeni sicer teoretski moči, a na drugi strani tudi večkrat 

očitani praktični šibkosti. S konkretizacijo in prepletenostjo izbranih 

trženjskih pristopov in aktivnosti, specifičnih ravno za področje trgovine na 

drobno, ter njihovo umestitvijo v samo filozofsko jedro trženjske paradigme, 

temelječe na odnosih, bralcu ponuja ne zgolj teoretski, ampak tudi povsem 

praktični okvir za ravnanje z različnimi oblikami trženjskih odnosov, 

obstoječimi prav na področju trgovine na drobno.  

 



 XIV 

Pomemben metodološki prispevek doktorske disertacije pri preverbi 

konceptualnega modela kakovosti trženjskih odnosov na področju trgovine 

na drobno, opredeljenega kot faktor drugega reda, vsekakor predstavlja 

ugotovitev, da so v skladu z identificiranimi dimenzijami omenjenega 

konstrukta potrjene povezave, ki omenjeni konstrukt opredeljujejo kot faktor 

drugega reda; s tem se delo približuje razmišljanju in ugotovitvam številnih 

raziskovalcev na področju preučevanja kakovosti trženjskih odnosov.  

 

V luči preverbe konceptualnega modela kakovosti trženjskih odnosov na 

področju trgovine na drobno pa pričujoča doktorska disertacija z empiričnim 

delom potrjuje teoretično razpravo o izjemni pomembnosti sicer 

abstraktnega, a konceptualno snovnega konstrukta kakovosti trženjskih 

odnosov na področju trgovine na drobno. Pomembnost omenjenega se kaže 

vsaj na dveh področjih – [1] v močnem neposrednem vplivu obravnavanega 

koncepta na porabnikovo zvestobo ter [2] pri vplivih ostalih izbranih 

konceptov na osrednji obravnavani koncept. Predlagani in obravnavani 

konceptualni model tako odgovarja na vrsto teoretičnih, metodoloških in 

menedžerskih vprašanj, ob tem pa pušča tudi veliko priložnosti in izhodišč 

za prihodnje raziskovanje vsem, ki jih je ali pa jih bo raziskovalna želja 

zanesla na področje, obravnavano v pričujoči disertaciji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 A 

Opisne statistike izbranih trditev zaupanja (Zaup), zadovoljstva (Zad), čustvene (Čustz) in

kalkulativne zavezanosti (Kalkz)

304 6,12 1,219 ,070

83 5,59 1,371 ,150

310 6,20 1,140 ,065

85 5,41 1,442 ,156

311 5,97 1,301 ,074

87 5,21 1,357 ,145

310 6,15 1,161 ,066

87 5,40 1,351 ,145

310 5,37 1,669 ,095

87 4,43 1,840 ,197

300 3,80 1,980 ,114

85 2,81 1,658 ,180

310 5,42 1,534 ,087

87 4,44 1,626 ,174

308 5,08 1,849 ,105

85 4,06 1,693 ,184

309 5,23 1,811 ,103

86 4,00 1,680 ,181

308 5,40 1,666 ,095

87 4,03 1,748 ,187

Skupina
Višje vpleteni

Nižje vpleteni

Višje vpleteni

Nižje vpleteni

Višje vpleteni

Nižje vpleteni

Višje vpleteni

Nižje vpleteni

Višje vpleteni

Nižje vpleteni

Višje vpleteni

Nižje vpleteni

Višje vpleteni

Nižje vpleteni

Višje vpleteni

Nižje vpleteni

Višje vpleteni

Nižje vpleteni

Višje vpleteni

Nižje vpleteni

Zaup2

Zaup4

Zad2

Zad4

Čustz2

Čustz3

Čustz7

Kalkz1

Kalkz2

Kalkz4

N
Srednja
vrednost

Standardni
odklon

Standardna
napaka
srednje

vrednosti

Priloge 
 
Priloga: Testi neodvisnih vzorcev 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 B 

Test neodvisnih vzorcev

5,882 ,016 3,424 385 ,001 ,531 ,155 ,226 ,836

3,202 119,746 ,002 ,531 ,166 ,203 ,860

9,579 ,002 5,317 393 ,000 ,788 ,148 ,497 1,080

4,657 114,360 ,000 ,788 ,169 ,453 1,124

2,988 ,085 4,798 396 ,000 ,764 ,159 ,451 1,077

4,686 133,496 ,000 ,764 ,163 ,442 1,087

7,239 ,007 5,148 395 ,000 ,753 ,146 ,465 1,040

4,729 123,880 ,000 ,753 ,159 ,438 1,068

2,451 ,118 4,580 395 ,000 ,949 ,207 ,542 1,356

4,335 128,373 ,000 ,949 ,219 ,516 1,382

8,228 ,004 4,202 383 ,000 ,988 ,235 ,526 1,451

4,637 158,298 ,000 ,988 ,213 ,567 1,409

,107 ,744 5,209 395 ,000 ,983 ,189 ,612 1,353

5,041 132,054 ,000 ,983 ,195 ,597 1,368

,837 ,361 4,608 391 ,000 1,026 ,223 ,588 1,463

4,845 144,160 ,000 1,026 ,212 ,607 1,444

1,340 ,248 5,654 393 ,000 1,230 ,217 ,802 1,657

5,900 144,702 ,000 1,230 ,208 ,818 1,642

,642 ,423 6,690 393 ,000 1,368 ,205 ,966 1,770

6,511 133,312 ,000 1,368 ,210 ,953 1,784

Domneva o
enakosti varianc

Domneva o
neenakosti varianc

Domneva o
enakosti varianc

Domneva o
neenakosti varianc

Domneva o
enakosti varianc

Domneva o
neenakosti varianc

Domneva o
enakosti varianc

Domneva o
neenakosti varianc

Domneva o
enakosti varianc

Domneva o
neenakosti varianc

Domneva o
enakosti varianc

Domneva o
neenakosti varianc

Domneva o
enakosti varianc

Domneva o
neenakosti varianc

Domneva o
enakosti varianc

Domneva o
neenakosti varianc

Domneva o
enakosti varianc

Domneva o
neenakosti varianc

Domneva o
enakosti varianc

Domneva o
neenakosti varianc

Zaup2

Zaup4

Zadov2

Zadov4

Čustz2

Čustz3

Čustz7

Kalkz1

Kalkz2

Kalkz4

F Znač.

Levenov test
enakosti
varianc

t
Prostostne

stopnje
Značilnost

(2-stranska)
Srednja
razlika

Standardna
napaka
razlike

Spodnja
meja

Zgornja
meja

95 % interval
zaupanja razlik

t-test enakosti srednjih vrednosti

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 C 

Opisne statistike trditev kakovosti osebne interakcije (Oi), zvestobe (Zv) in

kakovosti programa zvestobe (Mkz)

308 5,92 1,221 ,070

85 4,95 1,463 ,159

310 6,03 1,151 ,065

86 5,06 1,482 ,160

310 5,56 1,661 ,094

87 4,46 1,598 ,171

311 6,48 ,897 ,051

87 5,79 1,277 ,137

311 6,32 1,034 ,059

87 5,18 1,281 ,137

311 5,87 1,348 ,076

87 4,57 1,460 ,157

310 6,68 ,628 ,036

86 5,91 1,411 ,152

307 6,54 ,915 ,052

83 5,58 1,531 ,168

310 6,78 ,579 ,033

87 6,18 1,073 ,115

Skupina
Višje vpleteni

Nižje vpleteni

Višje vpleteni

Nižje vpleteni

Višje vpleteni

Nižje vpleteni

Višje vpleteni

Nižje vpleteni

Višje vpleteni

Nižje vpleteni

Višje vpleteni

Nižje vpleteni

Višje vpleteni

Nižje vpleteni

Višje vpleteni

Nižje vpleteni

Višje vpleteni

Nižje vpleteni

Oi1

O12

O13

Zv5

Zv7

Zv9

Mkz1

Mkz3

Mkz4

N
Srednja
vrednost

Standardni
odklon

Standardna
napaka
srednje

vrednosti

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 D 

Test neodvisnih vzorcev

5,2 ,023 6,153 391 ,000 ,963 ,156 ,655 1,270

5,555 118,208 ,000 ,963 ,173 ,620 1,306

8,3 ,004 6,496 394 ,000 ,974 ,150 ,679 1,269

5,641 114,962 ,000 ,974 ,173 ,632 1,316

,01 ,934 5,495 395 ,000 1,098 ,200 ,705 1,491

5,616 142,411 ,000 1,098 ,196 ,712 1,485

30 ,000 5,727 396 ,000 ,689 ,120 ,453 ,926

4,718 110,810 ,000 ,689 ,146 ,400 ,979

5,2 ,023 8,542 396 ,000 1,131 ,132 ,871 1,392

7,577 119,091 ,000 1,131 ,149 ,836 1,427

3,7 ,054 7,766 396 ,000 1,293 ,167 ,966 1,621

7,426 129,896 ,000 1,293 ,174 ,949 1,638

*** ,000 7,356 394 ,000 ,770 ,105 ,565 ,976

4,930 94,509 ,000 ,770 ,156 ,460 1,081

61 ,000 7,211 388 ,000 ,959 ,133 ,698 1,221

5,450 98,361 ,000 ,959 ,176 ,610 1,308

85 ,000 6,829 395 ,000 ,594 ,087 ,423 ,764

4,959 100,444 ,000 ,594 ,120 ,356 ,831

Domneva o
enakosti varianc

Domneva o
neenakosti
varianc

Domneva o
enakosti varianc

Domneva o
neenakosti
varianc
Domneva o
enakosti varianc

Domneva o
neenakosti
varianc

Domneva o
enakosti varianc

Domneva o
neenakosti
varianc

Domneva o
enakosti varianc

Domneva o
neenakosti
varianc

Domneva o
enakosti varianc
Domneva o
neenakosti
varianc

Domneva o
enakosti varianc

Domneva o
neenakosti
varianc
Domneva o
enakosti varianc

Domneva o
neenakosti
varianc

Domneva o
enakosti varianc

Domneva o
neenakosti
varianc

Oi1

Oi2

Oi3

Zv5

Zv7

Zv9

Mkz1

Mkz3

Mkz4

F Znač.

Levenov test
enakosti
varianc

t
Prostostne

stopnje
Značilnost

(2-stranska)
Srednja
razlika

Standardna
napaka
razlike

Spodnja
meja

Zgornja
meja

95 % interval
zaupanja razlik

t-test enakosti srednjih vrednosti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 E 

55 25 80

17,7% 28,7% 20,1%

-2,3 2,3

256 62 318

82,3% 71,3% 79,9%

2,3 -2,3

311 87 398

100,0% 100,0% 100,0%

Seštevek

% znotraj skupine

Prilagojen ostanek

Seštevek

% znotraj skupine

Prilagojen ostanek

Seštevek

% znotraj skupine

moški

ženski

Spol

Skupaj

Višje
vpleteni

Nižje
vpleteni

Skupina

Skupaj

Hi-kvadrat test

5,169
b

1 ,023

398

Pearsonov hi-kvadrat

N veljavnih enot

Vrednost
Prostostne

stopnje

Asimptotična
značilnost

(2-stranska)

0 celic (0 %) ima pričakovan seštevek manj kot 5.
Minimalen pričakovan seštevek je 17,49.

b. 

22 9 31

7,3% 10,8% 8,1%

-1,0 1,0

51 24 75

16,9% 28,9% 19,5%

-2,4 2,4

37 10 47

12,3% 12,0% 12,2%

,1 -,1

62 24 86

20,6% 28,9% 22,4%

-1,6 1,6

129 16 145

42,9% 19,3% 37,8%

3,9 -3,9

301 83 384

100,0% 100,0% 100,0%

Seštevek

% znotraj skupine

Prilagojen ostanek

Seštevek

% znotraj skupine

Prilagojen ostanek

Seštevek

% znotraj skupine

Prilagojen ostanek

Seštevek

% znotraj skupine

Prilagojen ostanek

Seštevek

% znotraj skupine

Prilagojen ostanek

Seštevek

% znotraj skupine

do 5 obiskov

od 6 do 10 obiskov

od 11 do 15 obiskov

od 16 do 20 obiskov

nad 20 obiskov

Število
obiskov
Merkurja

Skupaj

Višje
vpleteni

Nižje
vpleteni

Skupina

Skupaj

Hi-kvadrat test

17,374
a

4 ,002

384

Pearsonov hi-kvadrat

N veljavnih enot

Vrednost
Prostostne

stopnje

Asimptotična
značilnost

(2-stranska)

0 celic (0 %) ima pričakovan seštevek manj kot 5.
Minimalen pričakovan seštevek je 6,70.

a. 

Priloga: Kontingenčne tabele 
 
 
 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 F 

12 4 16

3,9% 4,7% 4,1%

-,3 ,3

41 11 52

13,3% 12,8% 13,2%

,1 -,1

91 18 109

29,4% 20,9% 27,6%

1,6 -1,6

110 26 136

35,6% 30,2% 34,4%

,9 -,9

55 27 82

17,8% 31,4% 20,8%

-2,7 2,7

309 86 395

100,0% 100,0% 100,0%

Seštevek

% znotraj skupine

Prilagojen ostanek

Seštevek

% znotraj skupine

Prilagojen ostanek

Seštevek

% znotraj skupine

Prilagojen ostanek

Seštevek

% znotraj skupine

Prilagojen ostanek

Seštevek

% znotraj skupine

Prilagojen ostanek

Seštevek

% znotraj skupine

do 29 let

30 do 39 let

40 do 49 let

50 do 59 let

nad 60 let

Starostni
razredi

Skupaj

Višje
vpleteni

Nižje
vpleteni

Skupina

Skupaj

Hi-kvadrat test

8,432
a

4 ,077

395

Pearsonov hi-kvadrat

N veljavnih enot

Vrednost
Prostostne

stopnje

Asimptotična
značilnost

(2-stranska)

1 celica (10,0%) ima pričakovan seštevek manj kot 5.
Minimalen pričakovan seštevek je 3,48.

a. 

31 5 36

10,0% 5,7% 9,1%

1,2 -1,2

65 23 88

21,0% 26,4% 22,2%

-1,1 1,1

134 28 162

43,4% 32,2% 40,9%

1,9 -1,9

79 31 110

25,6% 35,6% 27,8%

-1,9 1,9

309 87 396

100,0% 100,0% 100,0%

Seštevek

% znotraj skupine

Prilagojen ostanek

Seštevek

% znotraj skupine

Prilagojen ostanek

Seštevek

% znotraj skupine

Prilagojen ostanek

Seštevek

% znotraj skupine

Prilagojen ostanek

Seštevek

% znotraj skupine

osnovna šola ali manj

poklicna šola

štiriletna srednja šola

višja, visoka šola ali več

Izobrazba

Skupaj

Višje
vpleteni

Nižje
vpleteni

Skupina

Skupaj

Hi-kvadrat test

6,814
a

3 ,078

396

Pearsonov hi-kvadrat

N veljavih enot

Vrednost
Prostostne

stopnje

Asimptotična
značilnost

(2-stranska)

0 celic (0 %)  ima pričakovan seštevek manj kot 5.
Minimalen pričakovan seštevek je 7,91.

a. 
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Faktorske uteži pri poševni rotacijia

,524 -,076 ,234

,635 -,047 ,018

,760 -,102 ,056

,771 -,077 ,032

,450 ,415 ,152

,659 ,134 -,001

,751 ,205 -,064

,572 ,286 -,003

,508 ,279 ,164

,878 ,049 -,128

,642 ,255 ,027

,507 ,119 ,188

,194 -,082 ,652

-,055 ,141 ,628

,109 ,324 ,528

,021 ,625 ,113

,049 ,630 ,044

,087 ,453 -,051

-,015 ,776 ,125

T1

T2

T3

T4

S1

S2

S4

S6

S8

S11

S12

EC1

EC2

EC3

EC7

CC1

CC2

CC3

CC4

1 2 3

Faktor

Uporabljena metoda: metoda glavnih osi. 
Rotacija: Oblimin s Kaiserjevim postopkom normalizacije.

Rotatcija je skonvergirala po 7 iteracijah.a. 

Priloga: Rezultati faktorske analize 
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Priloga: Vprašalnik  

 
Raziskava o kakovosti trženjskih odnosov  

Merkurjevih članov kluba Vrtnarimo s srcem 

 
 
 
 

Pozdravljeni! 

 
Moje ime je _________________. Sem anketar raziskovalne družbe CATI, kjer izvajamo 
kratko raziskavo o nakupovalnih izkušnjah v Merkurju. Ali bi lahko govoril z 
gospo/gospodom, ki je včlanjen v Merkurjev klub »Vrtnarimo s srcem«? 
 
Izvajamo kratkočasno in zanimivo raziskavo o nakupovanju v Merkurju ter odnosu do 
njega. Anketa je preprosta in traja približno deset minut. Ali vas lahko prosim za 
nekaj minut časa?  

 
 
Pa kar začnimo z anketo. Vsa vprašanja v anketi so zastavljena v obliki trditve, zato vas 
prosim, da razmislite, kako močno posamična trditev velja za vas. Strinjanje ocenjujete na 
lestvici od 1 do 7, kjer ena pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se z njo 
povsem strinjate. Možni so seveda tudi odgovori od 2 do 6...  
 
 
 

1 

 
Prvi sklop trditev se nanaša na to, kakšen odnos oziroma mnenje imate vi osebno o 
Merkurju. V kolikšni meri se torej strinjate z naslednjo trditvijo... 
 
 1 - 

sploh 
se ne 

strinjam 

2 3 4 5 6 7 - 
povsem 

se 
strinjam 

1. Zaup1 Merkurjevim prodajalcem verjamem tudi pri manj verjetnih 
pojasnilih. 

1  2  3  4  5  6  7  

2. Zaup2 V Merkurju se ponavadi držijo tistega, kar obljubijo. 1  2  3  4  5  6  7  
3. Zaup3 Kadarkoli so mi v Merkurju kaj svetovali, se mi zdi, da so mi 
svetovali po svojih najboljših močeh. 

1  2  3  4  5  6  7  

4. Zaup4 Merkurju so iskreni. 1  2  3  4  5  6  7  
5. Čustz1 Zares bi bil vesel, če bi tudi v prihodnje nakupoval v Merkurju. 1  2  3  4  5  6  7  

6. Čustz2 Z ljudmi se rad pogovarjam o Merkurju. 1  2  3  4  5  6  7  
7. Čustz3 Lahko rečem, da čutim Merkurjeve težave, kot da bi bile na nek 
način moje. 

1  2  3  4  5  6  7  

8. Čustz4 Mislim, da bi se v enaki meri kot na Merkur, zlahka navezal tudi na 
njihovo konkurenco. (R) 

1  2  3  4  5  6  7  

9. Čustz5 Kot kupec se ne počutim del Merkurja. (R) 1 2 3 4 5 6 7 

10. Čustz6 Merkur mi ni ravno »blizu«. (R) 1 2 3 4 5 6 7 

11. Čustz7 Merkur mi osebno zelo veliko pomeni.  1 2 3 4 5 6 7 

12. Čustz8 Ne počutim se ravno pripadnega Merkurju. (R) 1 2 3 4 5 6 7 
 
 

 

 



 I 

2 

 
Naslednji sklop trditev pa se nanaša na vaše dosedanje nakupovalne izkušnje v Merkurju. 
Trditve prosim ocenjujete na enak način kot prej. V kolikšni meri se torej strinjate z 
naslednjo trditvijo... 
 
 1 - 

sploh 
se ne 

strinjam 

2 3 4 5 6 7 - 
povsem 

se 
strinjam 

13. Kalkz1 Tudi če bi želel, bi težko prenehal nakupovati v Merkurju. 1  2  3  4  5  6  7  
14. Kalkz2 Nakupovanje bi bilo težje, če ne bi mogel več nakupovati v 
Merkurju. 

1  2  3  4  5  6  7  

15. Kalkz3 Mislim, da mi konkurenca ne ponuja toliko, da bi prenehal z 
nakupovanjem v Merkurju. 

1  2  3  4  5  6  7  

16. Kalkz4 Lahko rečem, da bi se na nek način čutil prikrajšanega, če ne bi 
več nakupoval v Merkurju. 

1  2  3  4  5  6  7  

17. Zad1 Nakupovanje v Merkurju je ena mojih boljših odločitev. 1  2  3  4  5  6  7  
18. Zad2 Z nakupovanjem v Merkurju dobim točno to, kar potrebujem.  1 2 3 4 5 6 7 

19. Zad3 Nakupovalne izkušnje v Merkurju se do sedaj niso izšle ravno tako, 
kot sem pričakoval. (R) 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Zad4 Lahko rečem, da sem zadovoljen z odločitvijo o tem, da nakupujem 
v Merkurju.  

1 2 3 4 5 6 7 

21. Zad5 Včasih nisem povsem prepričan, če bom še kdaj nakupoval 
v Merkurju. (R) 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Zad6 Odločitev o tem, da nakupujem v Merkurju, ocenjujem kot pametno.  1 2 3 4 5 6 7 

23. Zad7 Če bi ponovno nakupoval, bi raje kot v Merkurju, nakupoval 
pri konkurenci. (R)  

1  2  3  4  5  6  7  

24. Zad8 Resnično uživam, ko nakupujem v Merkurju. 1  2  3  4  5  6  7  
25. Zad9 Žal mi je, da sem nakupoval v Merkurju. (R)  1  2  3  4  5  6  7  

26. Zad10 Nisem ravno vesel, da sem nakupoval v Merkurju. (R) 1 2 3 4 5 6 7 

27. Zad11 Z nakupovanjem v Merkurju imam dobre izkušnje. 1 2 3 4 5 6 7 

28. Zad12 Prepričan sem, da je nakupovanje v Merkurju prava stvar. 1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 

 
 
 

3 

 
Sedaj nas zanima, kakšno je vaše mnenje o Merkurjevih prodajalcih. Tudi te trditve 
ocenjujete prosim na lestvici od 1 do 7. V kolikšni meri se torej strinjate s trditvijo... 
 
 1 - 

sploh 
se ne 

strinjam 

2 3 4 5 6 7 - 
povsem 

se 
strinjam 

29. Oi1 Merkurjevi prodajalci so strokovno usposobljeni. 1  2  3  4  5  6  7  
30. Oi2 Merkurjevi prodajalci so vredni zaupanja. 1  2  3  4  5  6  7  
31. Oi3 Merkurjevi prodajalci so na voljo kupcu, takrat ko jih potrebuje. 1  2  3  4  5  6  7  
32. Oi4 V Merkurju imam občutek, da se mi prodajalci osebno posvetijo. 1  2  3  4  5  6  7  
 
 

 

 



 J 
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Kako pa se strinjate oziroma ne strinjate z naslednjimi trditvami? Ocenjujeva enako kot do 
sedaj. Strinjanje ocenjujete na lestvici od 1 do 7, kjer ena pomeni, da se s trditvijo sploh ne 
strinjate, 7 pa, da se z njo povsem strinjate. Možni so seveda tudi odgovori od 2 do 6...  
 
 1 - 

sploh 
se ne 

strinjam 

2 3 4 5 6 7 - 
povsem 

se 
strinjam 

33. Zv1 Ni mi vseeno, kaj se dogaja z Merkurjem.  1  2  3  4  5  6  7  
34. Zv2 Včasih sem pripravljen vložiti tudi dodaten napor, da bi 
nakupoval prav v Merkurju.  

1  2  3  4  5  6  7  

35. Zv3 Ponosen sem na to, da lahko drugim povem, da  
nakupujem v Merkurju.  

1  2  3  4  5  6  7  

36. Zv4 Lahko rečem, da je Merkur zame najboljša izbira.  1  2  3  4  5  6  7  
37. Zv5 V Merkurju bom nakupoval tudi v prihodnje.  1 2 3 4 5 6 7 

38. Zv6 Še posebej kadar nakupujem v Merkurju, čutim, da sem 
pripravljen plačati več za izdelke ali storitve višje kakovosti. 

1 2 3 4 5 6 7 

39. Zv7 Merkur bi priporočil tudi ostalim.  1 2 3 4 5 6 7 

40. Zv8 Lahko rečem, da v Merkurju nakupujem pogosteje 
kot pri konkurenci. 

1 2 3 4 5 6 7 
 

41. Zv9 Lahko rečem, da me v Merkurju znajo spodbuditi k 
ponovnemu nakupovanju. 

1 2 3 4 5 6 7 

42. Zelo je pomembno, kakšno opremo za stanovanje/hišo kupujem. 1 2 3 4 5 6 7 

43. Zelo se zanimam za to, kakšno opremo za stanovanje/hišo kupujem. 1 2 3 4 5 6 7 

44. Veliko mi pomeni, kakšno opremo za stanovanje/hišo kupujem. 1 2 3 4 5 6 7 
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Z anketo smo že skoraj pri koncu. Pred nama je le še sklop štirih trditev, ki se nanašajo na 
Merkurjevo kartico zaupanja, katere lastnik ste tudi vi. Strinjanje s trditvami ocenjujte na 
enak način, kot do sedaj, torej na lestvici od 1 do 7. V kolikšni meri se torej strinjate z 
naslednjo trditvijo... 
 
 1 - 

sploh 
se ne 

strinjam 

2 3 4 5 6 7 - 
povsem 

se 
strinjam 

45. Mkz1 Nagrada v obliki bona, ki ga je moč unovčiti v katerikoli Merkurjevi 
trgovini za nakup kateregakoli izdelka, je dobra možnost. 

1  2  3  4  5  6  7  

46. Mkz2 Možnost, da se na blagajni seznanim z vsoto vseh opravljenih 
nakupov ki sem jih opravil z Merkurjevo kartico zaupanja, se mi zdi 
primeren način informiranja. 

1  2  3  4  5  6  7  

47. Mkz3 Sistem in pogoji nagrajevanja pri Merkurjevi kartici zaupanja se mi 
zdijo enostavni in razumljivi. 

1  2  3  4  5  6  7  

48. Mkz4 Zdi se mi pošteno, da z Merkurjevo kartico zaupanja zabeležijo 
celotno vrednost nakupa, ne glede na način plačila. 

1  2  3  4  5  6  7  
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Sva že čisto pri koncu. Sledi samo še nekaj splošnih vprašanj o vas in o vašem 
gospodinjstvu, ki pa jih potrebujemo samo za statistične analize. 
 

49. Približno kolikokrat pa ste v zadnjem letu dni obiskali katerega od Merkurjevih 
trgovskih centrov? 

 
 

50. Mi lahko zaupate še letnico vašega rojstva? 
 

 
 

51. Kakšna pa je vaša dokončana izobrazba? 
 

  nedokončana osnovna šola    99 – ne vem 
   osnovna šola      98 – zavrnil 

  poklicna šola 
  srednja šola 
  višja šola 
  visokošolski strokovni študij 
  visoka šola 
  univerzitetni študij 
  specializacija 
  magisterij 
  doktorat 

 
52. Kakšen je vaš razpoložljivi družinski prihodek v gospodinjstvu? 
 

  brez dohodka       99 – ne vem 
   do 154.000 SIT      98 – zavrnil  

  nad 154.000 do 308.000 SIT 
   nad 308.000 do vključno 462.000 SIT 
   nad 462.000 do vključno 615.000 SIT 
   nad 615.000 SIT 

 
53. Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo? 

 
  eden     pet     99 – ne vem 

   dva      šest     98 – zavrnil  
   trije     sedem 
   štirje     osem ali več 
 

54. Z anketo smo že skoraj pri koncu. Zanima nas le še ali živite v bloku ali hiši? 
 

  blok        99 – ne vem 
  hiša        98 – zavrnil 

 
55. Je to eno- ali več-stanovanjska hiša? 
 

  eno-stanovanjska      99 – ne vem 
  več-stanovanjska      98 – zavrnil 

 
56. Spol anketiranca 

 
  moški  ženski 

 
To pa bi bilo tudi vse. 

Najlepša Vam hvala za Vaš trud in čas, ki ste ga namenili raziskavi! 
 
 

 

 
 

 

1 9   



 L 

Priloga: Slovarček slovenskih prevodov tujih izrazov  

 
Accessibility-diagnosticity model – model dostopnosti in določljivosti 

Act – dogodek 

Affective commitment – čustvena zavezanost 

Attribution theory – teorija pripisovanja 

Behavioral commitment – vedenjska zavezanost 

Behavioral-Intentions Battery – lestvica vedenjskih namer 

Category management – upravljanje blagovnih skupin 

Collaborative consumer relationship management – vzajemno ravnanje z odnosi s 

porabniki 

Commitment – zavezanost 

Continuance commitment – kalkulativna zavezanost 

Critical incident method – metoda ključnih epizod 

Cross-selling – navzkrižna prodaja 

Customer management – ravnanje s kupci 

Customer relationship management – ravnanje z odnosi s porabniki 

Customer share – delež vrednosti nakupov 

Customer retention – ohranitev kupca 

Database marketing – trženje na osnovi baz podatkov 

Disconfirmation paradigm – paradigma nepotrditve 

Distributive justice – razdelitvena pravičnost 

Empowerment – prenašanje pristojnosti na podrejene 

Episode – epizoda  

Equity theory – teorija pravičnosti 

Fast moving consumer goods – izdelki vsakdanje rabe 

Holistic construal – celoviti sestav 

Home improvement stores – trgovine za dom in gospodinjstvo  

Interactional justice – interakcijska pravičnost 

Internal marketing – notranje trženje 

Instrumental commitment – pogojevalna zavezanost 

Lifetime customer value – življenjska vrednost kupca 

Loyalty kiosk – avtomat zvestobe 

Market maven – trženjski poznavalec 

Monomorphic opinion leader – enovrstni mnenjski voditelj 

Negative disconfirmation – negativna nepotrditev 

Normative commitment – normativna zavezanost 

Opinion leader – mnenjski voditelj 

Polymorphic opinion leader – mnogovrstni mnenjski voditelj 



 M 

Positive disconfirmation – pozitivna nepotrditev 

Procedural justice – precesualna pravičnost 

Relationship retailing – trgovanje, temelječe na odnosih 

Relationship quality – kakovost trženjskih odnosov 

Service-mindeness – storitvena naravnanost 

Service paradox – storitveni paradoks 

Sequence – sekvenca 

Stock keeping unit – število različnih izdelkov 

Supply chain management – upravljanje dobavne verige 

Switching costs – stroški zamenjave 

Switching barriers – ovire za zamenjavo 

Temporal commitment – časovna zavezanost 

Total relationship marketing – celostno trženje, temelječe na odnosih 

Theory of exit, voice, and loyalty – teorija izhoda, glasu in zvestobe 

Up-selling – prodaja višjega ranga 

Value-added exchanges – menjave z dodano vrednostjo 

Virtual opinion platforms - virtualne mnenjske diskusije 

Zero disconfirmation – nična nepotrditev  

Zone of tolerance – dopustno območje 

Word-of-mouth referrals – ustna priporočila 

 


