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1 Uvod 

Porabnik je v 21. stoletju, stoletju dinamičnih, tehnološko naprednih, hiperkonkurenčnih 

trgov, ki so preplavljeni z izdelki, obdan z veliko količino tržnih impulzov, do katerih je vse 

bolj ravnodušen. Tržniki morajo zato natančno razumeti in poznati trge, uporabljati morajo 

strategije, s katerimi sporočajo bistvo poslanstva podjetja. Izdelke morajo znati jasno 

diferencirati od konkurenčnih. Njihovo glavno orodje postaja blagovna znamka tj. tista, ki je 

nad tržnimi aktivnostmi in nad kratkoročnimi cilji podjetja, in ki porabniku povzroča čustvena 

odzivanja, ustvarja imidž in asociacije (Kaepferer, 1991, str. 16-20). 

»Upravljati blagovno znamko pomeni povzročati čustvene reakcije porabnikov ob uporabi 

izdelkov, ki nosijo ime blagovne znamke, pomeni skrb za porabnika, kaj se o podjetju 

(lastniku) govori v medijih, skratka, pomeni vzdrževati vsak posamezen stik, ki nastane med 

izdelkom oziroma predstavnikom blagovne znamke in porabnikom.« (Henderson, 2002, str. 1–

5) Imeti najmodernejši, najzanimivejši, tehnološko najnaprednejši izdelek ne zagotavlja več 

uspeha. 

Da bi podjetja izkoristila priložnosti, ki jih nudi blagovna znamka, vse več pozornosti 

posvečajo njenemu strateškemu upravljanju. Za ugotavljanje učinkovitosti posameznih 

strategij, njihovo prilagajanje in spreminjanje, je nujno potrebno oblikovati ustrezno orodje. 

Uspešnost posameznih strategij se neposredno izraža v močni blagovni znamki. Z merjenjem 

njene vrednosti tako merimo tudi uspešnost strategij samih. 

Modele vrednotenja kapitala blagovne znamke delimo po namenu v tri skupine:  

• finančni modeli,  

• vedenjski modeli in 

• kombinirani modeli. 

Finančni modeli temeljijo na finančnih kazalcih podjetja in trga, na katerem se izdelki 

blagovne znamke prodajajo. Izpeljani so iz spremenljivk, ki so posledica obstoja blagovne 

znamke (npr. tržnega deleža, marže). Vedenjski modeli razlagajo porabnikovo vedenje pri 

nakupnem procesu in skušajo najti spremenljivke, vzročne dejavnike nastanka blagovne 
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znamke. Koncept vrednotenja blagovne znamke združuje spoznanja različnih ved: psihologije 

porabnikovega vedenja, financ, makro- in mikroekonomije, trženja, itn. Za raziskovalce bo v 

prihodnjih letih izziv, kako združiti finančne in vedenjske modele v splošni model vrednosti 

blagovne znamke, ki bi učinkovito odkrival dejavnike, ki blagovno znamko ustvarjajo, in tiste, 

ki so posledica njenega obstoja. Danes že poznamo nekaj modelov, ki združujejo prednosti 

obeh skupin (finančnih in vedenjskih) modelov, npr. Interbrandov model, A. C. Nielsenov 

model, model Brand Rating. Te modele imenujemo kombinirani modeli, ker združujejo prvine 

finančnih in vedenjskih modelov. 

V drugem poglavju bom opredelil osnovne pojme, na katere se osredotočim v magistrskem 

delu. Predstavil bom vlogo blagovne znamke za porabnike in za lastnike. Na kratko bom tudi 

prikazal vlogo blagovne znamke v trženjskem spletu. 

V tretjem poglavju bom natančneje predstavil najznamenitejše primere posameznih skupin 

modelov ter analiziral njihove prednosti in slabosti. Finančni modeli so enostavnejši, vrednost 

blagovne znamke izrazijo v denarnih enotah, vendar pa nudijo le splošno sliko o učinkih, ki jih 

blagovna znamka povzroča. Bolj strukturiran vpogled v blagovno znamko in njene potenciale 

dajejo vedenjski modeli. Njihova poglavitna slabost je v tem, da samo opisno določajo 

vrednosti spremenljivk. 

Posebno pozornost bom v četrtem poglavju namenil podrobnejši analizi dveh najbolj 

uveljavljenih vedenjskih modelov, Kellerjevega in Aakerjevega. Vsi vedenjski modeli se 

osredotočajo na kvalitativno določanje dimenzij, kar velja tudi za Kellerjevega in 

Aakerjevega.  

Peto poglavje na osnovi spoznanj iz Aakerjevega in Kellerjevega modela predstavlja primer 

izračuna vrednosti blagovne znamke. 

1.1 Namen in cilji magistrskega dela 

Namen tega magistrskega dela je na osnovi obstoječe literature oblikovati model vrednotenja 
blagovnih znamk, ki temelji na vedenjskih modelih. Za razliko od obstoječih modelov v tej 
raziskavi model tudi izračuna denarno vrednost blagovne znamke. 
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Prikazal bom razvoj modelov vrednotenja blagovnih znamk. Vsakega od teh bom na kratko 
predstavil in analiziral teorijo, na kateri temelji, ter izpostavil njegove prednosti in slabosti. 
Natančneje bom analiziral najbolj znana vedenjska modela, in sicer Aakerja (1991) in Kellerja 
(1998).  

 

Cilj magistrskega dela je torej iz Aakerjevega modela in Kellerjevega modela izluščiti 
dimenzije, ki oblikujejo vrednost blagovne znamke in jim določiti denarno vrednost. Kljub 
temu da bo nov model v tej nalogi temeljil na omenjenih vedenjskih modelih, pa bom 
kvantifikacijski mehanizem opredelil dovolj splošno, da ga bo mogoče aplicirati na večino 
obstoječih vedenjskih modelov. Merjenje širših blagovnih znamk (krovnih, korporacijskih) je 
na tej stopnji razvoja meritvenih modelov nenatančno, zato bom model omejil na merjenje 
vrednosti blagovnih znamk izdelkov. 

 

2 Osnovni pojmi in pomen upravljanja kapitala blagovne 
znamke 

Za oblikovanje modela vrednotenja blagovne znamke je ključnega pomena sama opredelitev 

koncepta blagovne znamke. Zato bom v tem poglavju namenil nekaj besed različnim 

definicijam blagovne znamke. Avtorji vedenjskih modelov (Aaker, Keller) blagovno znamko 

razširijo in opredelijo kapital blagovne znamke oziroma kapital blagovne znamke z vidika 

porabnika. V drugem delu poglavja bom na kratko analiziral vpliv blagovne znamke na 

trženjski splet. V zaključku poglavja izpostavim razloge za merjenje vrednosti blagovne 

znamke. 

2.1 Blagovna znamka in njena vloga 

»Blagovna znamka je ime, izraz, znak, simbol, ki označuje izdelke in storitve določenega 

podjetja oziroma skupine podjetij ter jih ločuje od konkurenčnih.« (Kotler, 1991, str. 402). 

»Blagovna znamka je partnerska zveza med lastnikom in porabnikom.« (Henderson, 2002, str. 

2). 
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»Blagovna znamka je genetski program, ki v sebi nosi vso zgodovino od svojega nastanka in 

katerega genetski inženiring upravljajo trenutni lastniki. Genetski kod je zapis, ki nam daje 

smernice za prihodnost v povezavi s preteklostjo.« (Kaepferer, 1991, str. 17). 

Izdelki so že v antičnih časih nosili raznovrstne označbe, ki so pričale o njihovem izvoru. To 

dokazujejo simboli na kitajskih porcelanastih posodah ter grških in rimskih glinenih vazah iz 

13 st. pr. n. št. V Angliji je leta 1266 veljal zakon, ki je pekom in zlatarjem zapovedoval 

uporabo znamenj na izdelkih kot garancijo za kakovost in avtentičnost, v 19. st. pa so 

predelovalci tobaka v ZDA odkrili, da uporaba kreativnih imen izdelkov pozitivno učinkuje na 

njihovo prodajo. Blagovna znamka nas torej spremlja že od samih začetkov trgovanja. (Aaker, 

1991, str. 10–35) 

V začetku 20. stoletja sta razvoj tehnologije (izboljšanje komunikacij, transporta, povečanje 

produktivnosti in kakovosti)  in prava (postavitev zaščitnih zakonov za blagovne znamke) 

ustvarila pogoje za razvoj modernih blagovnih znamk, kakršne poznamo danes. Pobudo so 

prevzela velika ameriška podjetja, ki so organizirala distribucijo lastnih izdelkov na širšem 

geografskem območju ter uspešno izkoriščala nove tehnologije, ki so ponujale poceni izdelavo 

kakovostnih izdelkov. Razvoj in upravljanje blagovnih znamk sta bila v rokah uprave podjetij. 

Postopno odkrivanje koristi blagovnih znamk je spodbujalo podjetja k razvoju specialistov. V 

dvajsetih letih so tako pri razvoju novih izdelkov že vključevali profesionalne oblikovalce, 

specialiste za oglaševanje idr. V 50-ih letih se je upravljanje blagovnih znamk združilo v eni 

osebi – upravljavcu blagovne znamke (brand managerju) (Aaker, 1991, str. 15-35). 

»V 21. stoletju, stoletju hitrih sprememb, prenasičenosti z informacijami in tržnim nasiljem 

nad porabniki predstavljajo blagovne znamke oaze kakovosti, doslednosti in zaupanja« 

(Kaepferer, 1991, str. 1–19). Njihovo vlogo tako za porabnike, kot za lastnike prikazuje tabela 

1.  
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Tabela 1. Vloge blagovne znamke. 
Porabnik 
 Prepoznavnost izdelka 
 Zmanjševanje tveganja 
 Zmanjševanje stroškov iskanja 
 Zaveza s proizvajalcem izdelka 
 Sporočanje kakovosti 
            Zvezda stalnica v svetu sprememb 
 
 

Lastnik 
 Diferenciacija in segmentacija trga 
 Vir konkurenčne prednosti 
            Vir pogajalske moči 
            Predmet prodaje na finančnih trgih 
            Olajša uvajanje novih izdelkov 
 Dodatna donosnost 
 Dodajanje edinstvenih asociacij izdelku 
 

Vir: Keller, 1998, str. 53–68. 

Blagovna znamka porabnikom posreduje informacije o izvoru izdelka in njegovem 

proizvajalcu. Trženjske aktivnosti proizvajalca in porabnikove izkušnje z blagovno znamko 

zmanjšujejo tveganje pri nakupu izdelka, skrajšajo in pocenijo (porabniku ni potrebno 

razmišljati o nakupu, ni mu treba iskati drugih možnosti) sam nakupni proces. Porabniki 

zaupajo blagovni znamki in ji ostajajo zvesti, v zameno pa zahtevajo maksimiranje lastne 

funkcije koristnosti (utility function) prek učinkovitosti, cene, promocije in distribucije 

izdelka. Prednosti, ki jih blagovna znamka prinaša, so lahko popolnoma neresnične – blagovne 

znamke služijo kot simboli, s katerimi porabniki identificirajo lasten značaj in družbeni status. 

Kotler in ostali (1999, str. 571–572) vlogo blagovne znamke za porabnika delijo na štiri 

nivoje: 

• Lastnosti – blagovna znamka prikliče določene lastnosti izdelka (npr. volvo v 

porabniku spodbudi predstavo z lastnostmi, kot so varnost, vzdržljivost v ekstremnih 

pogojih ... ). 

• Koristi – porabnik ne kupuje lastnosti, temveč koristi (maksimira lastno funkcijo 

koristnosti). Lastnosti se tako spremenijo v funkcionalne in emocionalne koristi (npr. 

lastnost »vzdržljivost« lahko prevedemo v korist: 'ni mi treba vsako leto kupovati 

novega izdelka', npr. lastnost »hiter« prevedemo v korist: v tem avtomobilu se počutim 

pomembnega). 

• Vrednote – blagovna znamka opredeljuje lastnikove vrednote (vrednote lastnikov 

ferrarijev so hitrost, prestiž, uveljavitev, denar). 
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• Osebnost – blagovna znamka privlači tiste porabnike, ki enačijo predstavo o sebi s 

predstavo o izdelku (mercedes kupujejo bogati managerji srednjih let). 

Blagovna znamka je torej več kot samo simbol; je splet predstav in asociacij, ki ključno 

vplivajo na odločitve porabnikov pri nakupu izdelkov. 

Blagovna znamka prinaša podjetjem možnost diferenciacije lastnih izdelkov od 

konkurenčnih, nudi pravno zaščito edinstvenim značilnostim in podobam izdelkov, označuje 

raven kvalitete, ki pridobiva zvestobo zadovoljnih kupcev. Zvestoba porabnikov zagotavlja 

stalno povpraševanje po izdelkih in posledično ustvarja ovire za vstop konkurenčnih izdelkov 

na trg. Blagovna znamka prinaša podjetju tudi pomembno konkurenčno prednost; fizične 

lastnosti izdelkov je namreč relativno lahko posnemati, imidža, ki si ga porabnik ustvari kot 

rezultat večletnih izkušenj z blagovno znamko, pa ne. 

Pomen blagovne znamke za podjetja dokazujejo ogromne investicije v prevzeme podjetij z 

močnimi blagovnimi znamkami. Tabela 2 prikazuje vrednosti največjih svetovnih blagovnih 

znamk po izračunu podjetja Interbrand.1 Zanimiv je predvsem tretji stolpec, ki predstavlja 

delež blagovne znamke v vrednosti celotnega podjetja. Pri podjetju Xerox predstavlja 

blagovna znamka kar 93 % celotne vrednosti podjetja.  

Blagovna znamka ni pomembna samo proizvajalcem končnih izdelkov, temveč tudi 

podjetjem, ki delujejo na medorganizacijskem trgu. Dokaz za to je podjetje Boeing, ki na 

Interbrandovi lestvici zaseda 63. mesto (leta 2000 izven prvih stotih). S pomočjo investiranja v 

blagovno znamko so uspeli bolje razumeti trg, na katerem nastopajo, ter izboljšati poslovno 

strategijo. 

                                                 

1 Več o uporabljeni metodi izračunavanja v naslednjih poglavjih 
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Tabela 2. Vrednosti največjih svetovnih blagovnih znamk v letu 2001 po izračunu podjetja 

Interbrand. 

Blagovna znamka Vrednost v mlrd $ Vrednost BZ kot delež tržne 

kapitalizacije podjetja 

1. Coca-Cola 68,9 61% 

2. Microsoft 65,0 17% 

3. IBM 52,7 27% 

4. GE 42,4 7% 

5. Nokia 35,0 16% 

... ... ... 

36. Ericsson 7,0 5% 

42. Samsung 6,3 13% 

46. Xerox 6,0 93% 

63. Boeing 4,1 8% 

66. Motorola 3,7 7% 

Vir: Interbrand's world top brands. 

2.1.1 Kapital blagovne znamke 

Magistrsko delo analizira merjenje kapitala blagovne znamke, zato je smiselno nameniti nekaj 

vrstic opredelitvi le-tega. Raziskovalci si v tem pogledu niso enotni (tabela 3 prikazuje nekaj 

najbolj znanih definicij). Iz množice opredelitev pa lahko povzamem, da pomeni kapital 

blagovne znamke tržni učinek, ki ga lahko pripišemo izključno blagovni znamki.  
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Tabela 3. Nekatere opredelitve kapitala blagovne znamke (Brand Equity). 

Skupek asociacij in vzorcev vedenja vedenj s strani porabnikov, dobaviteljev, lastnikov 

blagovne znamke, ki omogočajo večji obseg prodaje in/ali višje marže in dajejo 

blagovni znamki močno, ubranljivo konkurenčno prednost. (Srivastava, 1991, str. 5) 

Skupek sredstev in obveznosti, povezanih z blagovno znamko, ki dodajajo ali 

odvzemajo od vrednosti, ki jo prinaša izdelek/storitev podjetju in/ali porabniku. (Aaker, 

1991, str. 15) 

Prodajni uspeh in dobiček, kot rezultat tržnih aktivnosti nad blagovno znamko. (Keller, 

1993, str. 1) 

Blagovne znamke s kapitalom prinašajo porabnikom »verodostojno, resno in razločno 

obljubo« (Keller, 1998, str. 43) 

Kapital blagovne znamke je vsota njene moči in vrednosti. Moč blagovne znamke je 

skupek asociacij in vedenj s strani porabnikov, dobaviteljev, lastnikov blagovne 

znamke, ki dajejo blagovni znamki močno, ubranljivo konkurenčno prednost, vrednost 

blagovne znamke pa je finančni izkaz sposobnosti podjetja, da upravlja z močjo 

blagovne znamke ter tako zagotavlja dobičke in zmanjšuje tveganja. (Srivastava, 1991, 

str. 6) 

 

Povzamem lahko, da kapital blagovne znamke predstavlja »dodano vrednost« izdelka, ki je 

rezultat trženjskih strategij in investicij v blagovno znamko v času razvoja in trženja. Kapital 

blagovne znamke je torej širši pojem, ki zajema učinke, ki jih na trgu povzroča blagovna 

znamka skozi čas. 

2.2 Upravljanje blagovne znamke in trženjske strategije 

Kakšno mesto naj zasede upravljanje blagovne znamke v strategiji podjetja in kako to vpliva 

na trženjski splet? Finančna teorija pozna različne vzvode: zadolženost podjetja deluje kot 

vzvod na donosnost kapitala, ki jo želimo maksimirati – analogijo najdemo v blagovni 

znamki, ki deluje kot vzvod na trženjski splet. Investiranje v blagovno znamko skozi trženjski 

splet poveča njen kapital in obratno; njen kapital maksimira učinke trženjskih aktivnosti. 

Poglejmo si, kako naravnanost k ustvarjanju kapitala blagovne znamke vpliva na posamezne 

elemente trženjskega spleta. 
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2.2.1 Strategija izdelka 

Izdelek je glavni vir kapitala blagovne znamke. Z njim se porabniki srečujejo z blagovno 

znamko, prek njega podjetje blagovno znamko komunicira. Ponuditi izdelek, ki popolnoma 

zadovoljuje porabnikove potrebe in želje, je predpogoj uspešnega trženja. Zvestobo blagovni 

znamki prinašajo samo izdelki, ki vsaj dosežejo, če že ne presežejo porabnikova pričakovanja, 

ki se oblikujejo na podlagi zaznane in ne objektivne kvalitete (perceived quality).2 Ustvarjati 

kapital blagovne znamke pomeni izbrati izdelkom tiste snovne in nesnovne lastnosti, ki 

zadovoljujejo porabnikove potrebe. Za kapital blagovne znamke je pomembno porabnikovo 

izkustvo z izdelkom, zato velja posvetiti posebno pozornost razširjenemu izdelku skozi 

»ponakupne« aktivnosti in storitve (Keller, 1998, str. 176–181). 

2.2.2 Cenovna strategija 

Cena je element trženjskega spleta, ki prinaša dohodek in predstavlja največjo korist kapitala 

blagovne znamke. Cenovna strategija pove, kako porabniki kategorizirajo ceno blagovne 

znamke. Porabnik mora zaznati ceno izdelka blagovne znamke kot primerno glede na koristi, 

ki mu jih prinaša. Pri uravnovešanju porabnikove zaznane vrednosti izdelka se tržniki odločajo 

med spreminjanjem cen in povečanjem porabnikovih zaznavanj o izdelku. Raziskave (Bogart 

in ostali, 1973, str. 17–22) kažejo, da je povečanje zaznane vrednosti prek nižanja cen v večini 

primerov dražje kot dodajanje vrednosti z gradnjo kapitala blagovne znamke. Z vidika 

prodane enote pomeni znižana cena variabilni oportunitetni strošek, medtem ko je vložek v 

kapital blagovne znamke fiksna vsota, ki se porazdeli po celotnem številu prodanih izdelkov 

(Keller, 1998, str. 181–190). 

2.2.3 Tržne poti 

Tržne poti so opredeljene kot »množica neodvisnih organizacij, vpletenih v proces 

omogočanja uporabe oziroma potrošnje izdelkov in storitev« (Kotler, 1999, str. 895). Tržne 

                                                 

2 Zaznano kvaliteto opredelim kot »porabnikovo oceno dimenzij izdelka, ki tvorijo kvaliteto, tj. kot rezultat 

porabnikove percepcije.« (Keller, 1998, str.176). 
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poti se delijo na neposredne (osebni stiki, pošta, telefonski pogovori, elektronska oblika) in 

posredne (prek tretje osebe – distributerji, uvozniki, brokerji, trgovci).  

Posredne poti. Najbolj nazoren primer posrednih poti so trgovci. Porabniki imajo do trgovcev 

različne asociacije, ki temeljijo na množici dejavnikov kot so cenovna in kreditna politika, 

izbor izdelkov, kakovost storitve ipd. Z blagovno znamko, ki jo prodajajo, trgovci ustvarjajo 

lasten kapital blagovne znamke. Medsebojno delovanje med kapitalom trgovčeve blagovne 

znamke in kapitalom blagovnih znamk, ki jih trgovec prodaja, igra pomembno vlogo prenosa 

asociacij. Prostor, kjer se izdelek v prodajalni nahaja, prisotnost konkurenčnih izdelkov in 

promocijske akcije v prodajalnah pomembno vplivajo na kapital blagovne znamke, hkrati pa 

ta igra odločilno vlogo pri pogajanjih med trgovcem in proizvajalcem: večji je kapital 

blagovne znamke proizvajalca, višja so njegova pogajalska izhodišča pri trgovcu (Keller, 

1998, str. 191–214). 

Neposredne poti. Da bi proizvajalci bolje obvladali prodajni proces in zgradili trdnejše 

povezave s kupci, se velikokrat odločajo za neposredne poti do porabnikov oziroma kupcev, 

pogosto kar v obliki lastnih trgovin ali oddelkov v trgovinah, kjer imajo večji nadzor nad 

sredstvi za gradnjo kapitala blagovne znamke. Tudi ostale oblike neposrednih poti (telefonski 

klici, pisma, elektronska komunikacija) predstavljajo vzpostavitev dialoga med kupcem in 

blagovno znamko in tako pripomorejo k boljšemu zaznavanju blagovne znamke ter posledično 

k povečanemu kapitalu. Neposredne poti so sicer dražje, lastniku blagovne znamke pa 

omogočajo večji nadzor nad procesom gradnje kapitala blagovne znamke (Keller, 1998, str. 

191-214). 

2.2.4 Tržno komuniciranje 

Tržno komuniciranje prispeva h kapitalu blagovne znamke tako da z močnimi pozitivnimi in 

edinstvenimi asociacijami utrjuje blagovno znamko v spomin porabnika. Za ustvarjanje koristi 

in povezovanje nesnovnih lastnosti z blagovno znamko je najprimernejše oglaševanje v 

medijih; sponzoriranje in odnosi z javnostjo pospešujejo poznavanje blagovne znamke. 

Finančna teorija pravi, da mora vsaka tržna komunikacija maksimirati dobiček glede na 

investirana sredstva, medtem ko koncept kapitala blagovne znamke trdi, da mora izbira načina 
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tržnega komuniciranja temeljiti na maksimiranju kapitala blagovne znamke. Tržno 

komuniciranje naj bo tudi čim bolj dosledno skozi čas (Keller, 1998, str. 195–214). 

Povezavo med kapitalom blagovne znamke in trženjskim spletom lahko primerjamo z 

delovanjem laserja: več atomov kot se vzbudi, več svetlobe sevajo, več svetlobe sevajo, še več 

se jih vzbudi, itd. Ko dosežejo resonanco, sevajo koherentno svetlobo, kar pomeni da več kot 

vlagamo v trženjske aktivnosti, bolj se kapital blagovne znamke povečuje, bolj ko se kapital 

blagovne znamke povečuje, večji učinek dosega na trženjskih aktivnostih itd. Ko tak sistem 

preide v »resonanco«, dobimo močno, konsistentno blagovno znamko. 

2.2.5 Kapital blagovne znamke z vidika porabnika 

V literaturi se poleg kapitala blagovne znamke pogosto pojavlja izraz kapital blagovne znamke 

z vidika porabnika, ki pomeni razmerje med porabnikom in blagovno znamko. Keller (1998, 

str. 82) opredeli pojem kot »diferenčni učinek, ki ga poznavanje blagovne znamke doseže pri 

kupčevem odzivanju na trženje blagovne znamke«. Kapital blagovne znamke z vidika 

porabnika se torej od prejšnjih opredelitev razlikuje po subjektu, na katerega kapital blagovne 

znamke deluje. Če je splošni pojem kapitala usmerjen na širšo opredelitev trga v smislu t. i. 

»deležnikov«, opisuje kapital blagovne znamke z vidika porabnika učinek na porabnika. V 

tem magistrskem delu bo ta pojem prisoten v vedenjskih modelih izračunavanj vrednosti 

kapitala blagovne znamke. 

Opredelitev kapitala blagovne znamke z vidika porabnika vsebuje tri ključne pojme: 

1. Razločevalni učinek. 

2. Poznavanje blagovne znamke. 

3. Kupčevo odzivanje. 

Kapital blagovne znamke izvira iz razločevalnih učinkov (1), reakcij porabnikov. Če teh pri 

blagovni znamki ni, potem govorimo o dobrinah oziroma o generičnih izdelkih. Razločevalni 

učinek izhaja iz poznavanja znamke (2), iz česar sledi, da je kapital blagovne znamke odvisen 

od trženjskih aktivnosti podjetij, čeprav je nazadnje najbolj pomembno to, kaj porabnik misli 

in kako blagovno znamko zaznava, kar pogojuje (3) odzivanje na trženjske aktivnosti. 
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Ključno je torej poznati, kako se porabnik z oblikovanjem asociacij odziva na trženjski splet 

lastnika blagovne znamke. V svetu poznamo več modelov, ki skušajo čim natančneje razložiti 

dimenzije kapitala blagovne znamke z vidika porabnika. V naslednjem poglavju bom 

predstavil najbolj uveljavljena modela: Aakerjevega (1991) in Kellerjevega (1998). V 

nadaljevanju bom skušal njune dejavnike monetarno ovrednotiti in tako izmeriti kapital 

blagovne znamke z vidika porabnika. 

2.3 Pomen merjenja kapitala blagovne znamke 

Da bi upravljavci blagovne znamke učinkovito in racionalno upravljali, morajo imeti čim 

močnejše in čim natančnejše orodje, ki jim daje informacije o položaju blagovne znamke na 

trgu in meri uspešnost trženjskih aktivnosti: potrebujejo model vrednotenja blagovne znamke. 

Poglavitna funkcija tovrstnih modelov je pomoč pri izvajanju managerske funkcije analize in 

načrtovanja. 

Alan Cooper (2001, str. 3–5) izpostavlja štiri razloge za merjenje kapitala blagovne znamke: 

• Merjenje zaradi informacij. 

• Merjenje zaradi finančnih institucij. 

• Merjenje za dejavnosti. 

• Merjenje za izziv. 

Merjenje zaradi informacij. Tržne raziskave pokažejo podrobnejšo sliko o 

makroekonomskem okolju blagovne znamke (njeni moči, značilnostih in edinstvenosti), kot jo 

ima podjetje skozi lastne izkušnje. Blagovna znamka se z merjenjem (sorazmerno) objektivno 

sooča s konkurenco. Prav tako je pomembno vedeti, v kakšnem obsegu in kako se lahko 

kapital blagovne znamke prenaša na nove izdelke in storitve ali celo franšize. 

Merjenje zaradi finančnih institucij. Merjenje je pomembno tudi za določanje vrednosti 

podjetja predvsem v primerih prevzemov in združitev. K maksimiranju vrednosti podjetja 

prispeva tudi maksimiranje vrednosti kapitala blagovne znamke. V določenih državah (npr. 

Veliki Britaniji) mora biti blagovna znamka vključena v računovodske izkaze.  
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Merjenje za dejavnosti. Koncept kapitala blagovne znamke z vidika porabnika predstavlja 

podjetjem, ki se zavedajo moči blagovne znamke, rdečo nit pri strateških odločitvah, tj. vlogi 

blagovne znamke v mikroekonomskem okolju. Periodično merjenje lahko zelo natančno 

prikaže uspešnost posameznih trženjskih aktivnosti. Veliko pove tudi o tem, koliko so te 

pripomogle h gradnji kapitala blagovne znamke z vidika porabnika. 

Merjenje za izziv. Zadnja kategorija je bolj filozofske narave. Cooper (2001, str. 3) trdi: »če 

nekaj obstaja, potem se da izmeriti«, iz česar izhaja, da že samo dejstvo, da se kapital 

blagovne znamke z vidika porabnika da meriti, loči izdelek z blagovno znamko od dobrine. V 

to kategorijo sodimo tudi raziskovalci, ki iščemo najbolj natančen in enostaven način 

prikazovanja človekovih odločitev z matematičnimi formulami. 

 

V tem poglavju sem opredelil nekaj osnovnih pojmov, ki jih uporabljam v magistrskem delu. 

Predstavil sem opredelitev blagovne znamke, opredelil sem kapital blagovne znamke in 

njegovo podmnožico - kapital blagovne znamke z vidika porabnika. Na kratko sem 

predstavil začetke pojavljanja blagovne znamke in njen pomen za lastnike – podjetja in 

porabnike. Analiziral sem štiri elemente trženjskega spleta in predstavil vlogo blagovne 

znamke pri strateških odločitvah podjetja. Proces upravljanja blagovne znamke je dolgoročna 

pogodba, ki jo podjetje sklene s porabniki; predstavlja dušo podjetja, ki jo prenaša na izdelke. 

Izdelki poznajo krivuljo življenjskega ciklusa, blagovne znamke pa so večne, spreminja se le 

vrednost njihovega kapitala. Četudi določena znamka izgine iz trga, v sebi še vedno nosi 

latentno vrednost, ki ob revitalizaciji še kako pomaga k poslovni uspešnosti.3  

                                                 

3 Lep primer za to so evropske blagovne znamke dvokoles (Ducati, Laverda, Moto Guzzi, Triumph), ki so v 

osemdesetih letih povsem zamrle, istoimenska podjetja, ki so jih imela v lasti, pa propadla. Podjetja so počakala 

na pravi trenutek in zahvaljujoč blagovni znamki, ki v sebi nosi zgodovinske trenutke zlatih petdesetih in 

šestdesetih let, in  svežemu kapitalu danes tvorijo močno protiutež japonskim gigantom. 
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3 Klasifikacija modelov vrednotenja blagovnih znamk 

V tretjem poglavju bom predstavil uveljavljene modele vrednotenja kapitala blagovne 

znamke, jih skušal klasificirati ter ugotoviti njihove prednosti, slabosti in uporabnost. 

Preden predstavim najbolj znane modele vrednotenja kapitala blagovne znamke, bom 

predstavil konceptualni okvir, iz katerega izhajajo vsi modeli. Ta bo služil kot ogrodje za 

analizo posameznih modelov. 

Kapital blagovne znamke z vidika porabnika je spremenljivka, ki ji želim določiti vrednost. 

Izračunal jo bom tako, da bom množico neodvisnih spremenljivk smiselno sestavil v funkcijo. 

Z enačbo to zapišem kot: 

CBE = F(x1,x2,x3,…,xn) ob pogojih y1,y2,y3,…,yn, xi ∈  Φ, (1) 

CBE (Consumer Brand Equity) pomeni kapital blagovne znamke z vidika porabnika in je enak 

funkciji spremenljivk x1 do xn, ki velja ob pogojih y1,y2,…, in yn. Vsi x-i v enačbi so izbrani iz 

množice Φ, ki predstavlja množico vzročnih dejavnikov obstoja kapitala blagovne znamke. 

 

 

Za lažjo predstavljivost prikazuje koncept prikazan na sliki 1. Makro- in mikroekonomsko 

okolje definirata množico neodvisnih spremenljivk Φ, iz katere izberem (odvisno od modela) 

posamezne spremenljivke, in jih s pomočjo funkcij Fi(xi) umestim v posamezen model. 

Slika 0. Shematski prikaz konceptualnega ogrodja modelov znamke. 
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Odvisne spremenljivke (cenovna premija, tržni delež, pogajalska moč itn.) predstavljajo 

posledice obstoja kapitala blagovne znamke. Slika 1 predstavlja konceptualni okvir modelov 

kapitala blagovne znamke vendar mnogi drugi modeli pa uporabljajo odvisne spremenljivke 

kot neodvisne (vhodne) in obratno. Koncept, prikazan na sliki 1, služi za lažje razumevanje 

spremenljivk uporabljenih v posameznih modelih. 

Danes obstaja okoli trideset različnih modelov, s katerimi določamo kapital blagovne znamke. 

Delimo jih v tri skupine: 

• finančni modeli, 

• vedenjski modeli in 

• kombinacije finančnih in vedenjskih modelov. 

Na tej stopnji velja poudariti razliko med vrednotenjem blagovne znamke in vrednotenjem 

kapitala blagovne znamke. Vsi finančni modeli vrednotijo blagovno znamko, medtem ko 

temeljijo vedenjski modeli na vedenju porabnikov in se skušajo osredotočiti na kapital 

blagovne znamke. Najbolj znani od slednjih bodo podrobneje analizirani v naslednjem 

poglavju. Sodobnejši so kombinirani modeli, ki združujejo prednosti finančnih in vedenjskih 

modelov. Tovrstnih modelov je v komercialni uporabi veliko.  

Slika 1. Klasifikacija modelov vrednotenja blagovnih znamk. 

 
 

Modeli vrednotenja blagovnih znamk

Finančni modeli  Vedenjski modeli Kombinirani modeli 

• Kvalitativne metode za opisni 
izračun vrednosti blagovne 
znamke/kapitala. 

• Visoka stopnja subjektivnosti pri 
izbiri faktorjev, ki pojasnjujejo 
kapital blagovne znamke. 

• Skušajo razložiti dejansko 
dogajanje v porabnikovi glavi. 

• Podajo kvantitativno vrednost 
kapitala blagovne znamke. 

• Združujejo lastnosti 
kvantitativnih in kvalitativnih 
metod. 

• Kvantitativne metode za denarni 
izračun vrednosti blagovne 
znamke. 

• Porabnikov zorni kot ni 
upoštevan. 

• Uporabni za finančne izračune z 
namenom prevzemanja, 
združitev, analitike. 
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Finančni modeli. Temelje vrednotenja blagovnih znamk so postavili finančniki, ki se jim je 

pojavila potreba po kvantitativnem ovrednotenju znamk (v monetarni vrednosti) za namene 

prevzemov in združitev podjetij na trgu. V zadnjem desetletju pa so z namenom razumevanja 

in upravljanja blagovnih znamk tržniki postavili nove modele, ki temeljijo na vrednosti 

blagovne znamke za porabnika.  

Po načinu pristopa se finančni modeli delijo na induktivne in deduktivne modele. Induktivni 

merijo posamezne parametre (xi) in jih potem prek uteži (ponderjev) združijo v funkcijo (F), ki 

predstavlja vrednost blagovne znamke. Parametri funkcije so ponavadi neposredno vezani na 

blagovno znamko (cenovne premije, stroški, vezani na blagovno znamko itd). Ta pristop se 

uporablja v stroškovnih, cenovnih metodah in metodah določanja tržnih deležev (earning 

capacity-oriented methods). 

Deduktivne metode izhajajo iz celovitega pogleda na vrednost blagovne znamke in nato  

odkrivajo parametre blagovne znamke, ki pripeljejo do vrednosti. Najbolj znana metoda tega 

tipa je conjoint analiza, pri kateri se pod različnimi blagovnimi znamkami najprej relativno 

izmeri naklonjenost porabnikov do izdelkov, nato pa se ugotavlja postopne prispevke (uteži) 

posameznih lastnosti izdelka, za katere menimo, da oblikujejo naklonjenost. Vsakemu izdelku 

se izmeri tudi vrednost posamezne dimenzije in se tako dobi njen prispevek k naklonjenosti 

porabnikov pri nakupu izdelka. Porabnikova pripravljenost plačati določeno vsoto za izdelek 

se deli na pripravljenost plačila zaradi specifičnih značilnosti izdelka, med katere sodi tudi 

blagovna znamka. Slika 2 shematsko prikazuje značilnosti induktivnega in deduktivnega 

pristopa k vrednotenju blagovne znamke. 
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Slika 2. Deduktivni in induktivni finančni modeli vrednotenja blagovne znamke. 

 

Vsi finančni modeli imajo za cilj kvantitativno vrednotenje blagovne znamke z namenom 

njenega nakupa, prevzema ali združitve podjetja z lastnikom blagovne znamke, zaradi 

finančne analitike oziroma licenčne uporabe in franšizinga blagovne znamke. Prednost 

finančnih metod je v vhodnih spremenljivkah  modelov, ki so večinoma dostopne interno v 

podjetju, kar prinaša časovni in denarni prihranek iskanja zunanjih podatkov prek anketiranj, 

industrijskih združenj ipd. Finančni modeli so tudi relativno enostavni za izračunavanje, zato 

jih lahko računamo pogosto, tako da imamo vedno na razpolago sveže podatke in takojšnjo 

povratno informacijo o učinkih trženjskih aktivnosti (BBDO, 2002, str. 32). 

Z vidika upravljanja blagovne znamke pa tovrstni modeli kažejo vrsto pomanjkljivosti. 

Rezultati finančnih metod so monetarne vrednosti blagovne znamke, ki ne upoštevajo 

porabnikove vloge pri ustvarjanju vrednosti blagovne znamke. Številni parametri, ki so 

zanimivi z vidika upravljanja blagovne znamke, ne morejo biti opisani s kvantitativno 

(monetarno) vrednostjo blagovne znamke. Finančne metode merijo posledice dejanskih 

elementov, ki oblikujejo vrednost blagovne znamke. Ne ugotavljajo odvisnosti F(xi), temveč 

iz odvisnih spremenljivk (tj. posledic kapitala blagovne znamke) sklepajo na njegov obstoj, 

merijo torej F(zi) (glej sliko 1). Iz posledic pa se elementov pogosto ne da ocenjevati. To pa 

nam onemogoča analiziranje dejavnosti, s katerimi bi še povečali vrednost blagovne znamke. 

Prav tako analitiki finančnim metodam očitajo neupoštevanje konkurenčnega okolja, v 

katerem se blagovna znamka nahaja. 
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Vedenjski modeli. Te metode vrednotijo kapital blagovne znamke s stališča obnašanja 

porabnika pri nakupnem procesu. Modeli iščejo povezave med porabnikovimi motivi za nakup 

določene blagovne znamke in njenim kapitalom. Vrednost blagovne znamke izračunavajo 

kvalitativno. Za razliko od finančnih metod prikazujejo vedenjske metode globljo razlago 

vzročnih spremenljivk (xi ∈  Φ) vrednosti blagovne znamke, kar je ključnega pomena za 

managerje blagovne znamke. Informacije, ki jih dobimo s pomočjo teh metod, pomagajo 

slediti vrednosti blagovne znamke skozi čas in ugotavljati vzroke povečanja oziroma 

zmanjšanja vrednosti kapitala blagovne znamke (BBDO, 2002, str. 45). 

Največja pomanjkljivost vedenjskih modelov je, da ne podajo točne monetarne vrednosti 

blagovne znamke, zaradi česar so neuporabni v kontekstu prevzemov, združitev podjetij, ipd. 

Prav tako ne upoštevajo dejavnosti konkurence na trgu in dejanskega razvoja trga. Večina 

vedenjskih metod ne more dokazati pravilne izbire faktorjev (vzročnih spremenljivk - xi ∈  Φ) , 

s katerimi razložijo kapital blagovne znamke. V nekaterih modelih so ti elementi celo odvisni 

eden od drugega, kar predstavlja dodaten problem pri meritvah. Ko so elementi določeni, je 

tudi njihovo merjenje velikokrat subjektivne narave, zaradi česar je njihova uporabnost v 

praksi vprašljiva. Vzrok vsem tem težavam je kompleksnost človeškega mišljenja in 

prepletenost dejavnikov, ki vplivajo na delovanje blagovnih znamk na trgu, kar je težko 

opredeliti z zadovoljivim modelom. Vedenjski modeli so poskus prenosa procesa 

porabnikovega odločanja pri nakupu v makroekonomski okvir in povezave tega s kapitalom 

blagovne znamke.  

Kombinirani modeli. Modeli tretje generacije so nastali kot poskus združitve pozitivnih 

elementov finančnih in vedenjskih modelov. Pri merjenju vrednosti blagovne znamke oziroma 

njenega kapitala uporabljajo te metode tako spremenljivke, ki opisujejo porabnikovo 

obnašanje kot tiste, ki opisujejo finančne rezultate obstoja blagovne znamke. Za določitev 

vrednosti uporabljajo torej tako kvantitativne kot kvalitativne dejavnike, ki jih na razne načine 

(odvisno od modela) združijo v formulo izračuna vrednosti blagovne znamke.  

 Kombinirani modeli so se v praksi dobro uveljavili. Danes poznamo veliko komercialnih 

modelov, kot so npr. Interbrandov model, AC Nielsenov model in ostali. Največji očitki 

tovrstnim modelom so v tem, da s kombiniranjem elementov, vezanih na poslovanje z 

vedenjskimi faktorji, pride do pomešanja vhodnih (xi) in izhodnih (zi) spremenljivk v modele 
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(funkcijsko odvisnost bi pri teh modelih zapisali kot F(xi,zi)). Poslovni dejavniki, ki v teh 

modelih nastopajo kot vzročni dejavniki oziroma neodvisne spremenljivke, so v resnici 

pogosto rezultati vrednosti blagovne znamke in bi tako morali predstavljati posledične 

dejavnike modelov. Modeli tretje generacije niso uspeli odpraviti subjektivnosti pri izbiri 

dejavnikov blagovne znamke. Prav tako ostajajo subjektivne uteži, ki jih pripisujejo 

posameznemu dejavniku (pomembnost dejavnikov). Delež pomembnosti finančnih 

spremenljivk in vedenjskih spremenljivk ni natančno pojasnjen, in se precej spreminja od 

modela do modela. Strokovnjaki (BBDO, 2002, str. 54–68) tem modelom očitajo še togost in 

neprilagodljivost različnim uporabnikom modelov ter neupoštevanje raznolikosti gospodarskih 

panog. 

Vse kategorije modelov imajo kar nekaj pomanjkljivosti in nobena ne izstopa po svoji 

uspešnosti v praksi. V filozofiji pristopa in metodologiji se med seboj tako razlikujejo, da ni 

nenavadno, da so dobljeni rezultati povsem različni. Na primer: blagovna znamka BMW je 

bila v letu 2000 ocenjena z modelom Semion na 6.43 milijard USD, medtem ko je Interbrand-

ov model v istem letu izračunal dvojno vrednost 13 milijard USD (BBDO, 2002). Ob takih 

razlikah je upravičeno dvomiti o koristnosti obstoječih modelov. Namen tega magistrskega 

dela ni predstavitev nove metode, ki bi odpravila pomanjkljivosti obstoječih, temveč ponuditi  

primer izboljšave vedenjskih modelov s kvantifikacijo. Kljub temu pa bom v naslednjih 

vrsticah predstavil značilnosti »idealnega modela« in komponente, ki naj bi jih vseboval. 

Cilj »idealnega modela« vrednotenja blagovne znamke bi morala biti monetarna vrednost 

blagovne znamke oziroma njenega kapitala. Poleg ovrednotenja blagovne znamke v 

določenem trenutku bi model moral upoštevati tudi trende vrednosti, skratka moral bi 

napovedati dinamiko vrednosti blagovne znamke. Model bi moral biti uporaben kot učinkovito 

orodje za ugotavljanje odzivov trga na vse trženjske dejavnosti managerjev blagovne znamke. 

Najti bi moral ravnotežje med finančnimi in vedenjskimi spremenljivkami in jasno pokazati 

stanje blagovne znamke na trgu. Zaradi pestre narave posameznih trgov in kategorij izdelkov, 

bi moral biti dovolj fleksibilen, da bi se lahko prilagajal in bil uporaben v čim širšem spektru 

gospodarskih panog. Model bi moral zajeti čim širši spekter blagovne znamke, kot npr. 

vrednotenje potencialne razširitve blagovne znamke, vstop na nova tržišča, vpliva na druge 
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sorodne blagovne znamke, in biti uporaben tako za izdelčne kot za korporacijske blagovne 

znamke. 

Preostanek poglavja je namenjen podrobnejši predstavitvi najbolj znanih modelov. Vedenjski 

modeli bodo v tem poglavju predstavljeni samo okvirno, saj se nanje osredotoča naslednje 

poglavje. 

3.1 Finančni modeli 

Kot že omenjeno, delimo finančne modele na induktivne in deduktivne. Prvi modeli 

združujejo več različnih dejavnikov v vrednost blagovne znamke, deduktivni modeli pa 

najprej ocenijo vrednost in se nato spustijo v opredelitev dejavnikov, ki to vrednost ustvarjajo. 

3.1.1 Simon in Sullivanov model 

Simon in Sullivanov model (1993, str. 28–52) predpostavlja, da je blagovna znamka vredna 

toliko, kolikor je trg največ pripravljen plačati zanjo. Model temelji na neposrednem izračunu 

vrednosti blagovne znamke iz tržne kapitalizacije podjetja, lastnika blagovne znamke, na 

borzi. Cena delnice podjetja z blagovno znamko na trgu je po finančni teoriji odraz prihodnjih 

denarnih tokov, ki jih trg napoveduje podjetju. V primeru, da je podjetje, ki kotira na borzi, 

lastnik ene blagovne znamke, izračunamo vrednost blagovne znamke po sledeči formuli:  

IATANSP −−×  (2) 

P (Price) pomeni ceno delnice na borzi, NS (Number of Shares) število izdanih delnic, TA 

(Tangible Assets) sredstva, IA (Intangible Assets) pa neoprijemljiva sredstva brez blagovne 

znamke. Če ima podjetje v lasti več blagovnih znamk, se formula razdeli na blagovne znamke 

po ključu deleža prodaje posamezne blagovne znamke v celotni prodaji ali deleža dobička 

posamezne blagovne znamke v celotnem dobičku, kar s formulo zapišemo kot: 

∑ΠΠ=
i

BBi Ii
BV  (3) 
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iBV  pomeni vrednost i–te blagovne znamke, 
iBΠ pomeni dobiček, ki ga lahko pripišemo 

blagovni znamki Bi, ∑Π
i

BI
pa celoten dobiček podjetja, seštet po dobičkih posameznih 

blagovnih znamk. Podobna je enačba, kjer delimo vrednost po deležu prodaje: 

∑∆∆=
i

BBi II
BV  (4) 

IB∆ pomeni celotno prodajo blagovne znamke Bi, ∑∆
i

BI
pa celotno prodajo podjetja. Simon in 

Sullivan tako opredelita vrednost blagovne znamke kot: 

»Neto sedanja vrednost vseh bodočih prihodkov podjetja, ki so posledica blagovne znamke.« 

(Simon and Sullivan, 1993, str. 29) 

Že sam koncept modela omejuje uporabnost na blagovne znamke, katerih podjetja kotirajo na 

borzi. Uspešnost modela je vezana na razvitost kapitalskega trga, na katerem podjetje  (lastnik 

blagovne znamke) nastopa, na transparentnost trga in na pretok informacij. Če informacija, ki 

vpliva na vrednost blagovne znamke, ne prodre oziroma počasi prodre do kapitalskega trga, je 

nemogoče povezati spremembe cene delnice s spremembami vrednosti blagovne znamke. 

Sorazmerna delitev pri podjetjih z več blagovnimi znamkami je spet lahko le aproksimacija 

dejanskega razmerja vrednosti blagovnih znamk. Model je torej primernejši za podjetja, ki 

imajo eno blagovno znamko. 

3.1.2 Model tržne vrednosti 

Model tržne vrednosti opredeljuje vrednost blagovne znamke tako, da primerja tržne cene 

podobnih blagovnih znamk (Sander, 1994, str. 100–101). Predpostavlja obstoj trga, na katerem 

se trguje z blagovnimi znamkami in na katerem je bilo opravljenih dovolj transakcij, ki 

predstavljajo temelj za primerjavo. Z enačbo to zapišemo: 
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∑∆+=
j

ji ATBV , kjer je θ∈iT  (5) 

Ti je transakcija (vrednost neke blagovne znamke) na trgu blagovnih znamk (θ), ki je 

primerljiva z blagovno znamko (BV), ∑∆
j

jA pa je vsota vseh j lastnosti, ki se jim vrednost  

poveča oziroma zmanjša zaradi edinstvenosti blagovne znamke, katere vrednost merimo. 

Predpostavka, da trg blagovnih znamk obstaja v večini primerov ni izpolnjena. Model je, po 

mnenju mnogih (BBDO, 2002, str. 33), v svojem bistvu zgrešen. Blagovna znamka je namreč 

to, kar je, ravno zaradi svojih edinstvenih lastnosti, in prav te ji dajejo vrednost. Model tržne 

vrednosti pa predpostavlja ravno nasprotno: blagovna znamka je od konkurenčne vredna 

toliko več, kolikor ima edinstvenih lastnosti. 

Model tržne vrednosti torej ni primeren za merjenje vrednosti blagovne znamke. V skrajnem 

primeru lahko prikaže splošni trend gibanja vrednosti blagovne znamke. 

3.1.3 Stroškovna metoda 

Stroškovni model temelji na izračunu čistih osnovnih sredstev (BBDO, 2002, str. 33–34). Ta 

izračun se pogosto uporablja pri izračunavanju vrednosti večjih korporacij. Podjetje je po tej 

metodi vredno toliko, kolikor je razlika med vrednostjo sredstev in obveznosti. Obstajata dve 

metodi za izračunavanje vrednosti sredstev, in sicer a) izračunavanje po načinu stroškov 

nakupa (historic cost) in b) izračunavanje po načinu stroškov zamenjave (replacement cost). 

Metoda stroškov nakupa pravi, da je blagovna znamka sredstvo, katerega vrednost temelji na 

količini denarja, ki je bil v času njenega obstoja investiran vanjo. Za metodo stroškov 

zamenjave pa velja, da je vrednost odvisna od sredstev, ki bi bila danes potrebna, da bi na 

novo zgradili enako blagovno znamko. Vrednost blagovne znamke izračunamo tako, da od 

prihodkov, ki jih lahko pripišemo blagovni znamki od njenega nastanka, odštejemo vse 

investicije vanjo skozi čas: 

∑ ∑
= =

−=
T

t

T

t

BCBEBV
0 0

, (6) 
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∑
=

T

t
BE

0
pomeni vsoto vseh prihodkov blagovne znamke od njenega nastanka ob času t=0 do 

časa T (danes). ∑
=

T

t
BC

0
 je vsota vseh stroškov v enakem obdobju. Problem te metode je jasno 

določiti stroške in prihodke, ki so neposredno odvisni samo od blagovne znamke. Upravičeno 

se je vprašati, ali je blagovna znamka več vredna, če več investiramo vanjo, kot pravijo 

stroškovne metode. Blagovna znamka ni samo konstrukt finančnih investicij vanjo, temveč je 

tudi splet raznih drugih aktivnosti podjetja (kontrole kakovosti, organiziranost podjetja ipd.), 

ki v metodi niso upoštevani. Po tej metodi bi lahko blagovno znamko rekonstruirali z natančno 

ponovitvijo vlaganj skozi zgodovino. Vrednost blagovne znamke pa naj bi bila ravno v njeni 

edinstvenosti in neponovljivosti. Stroškovne metode so usmerjene v pretekli razvoj blagovne 

znamke in ne na prihodnost, potencialne možnosti. Problem je, da so stroškovne metode 

osnovane na vhodnih spremenljivkah, ki gradijo blagovno znamko, vrednost pa izhaja iz 

posledic, ki jih ta ustvarja. 

3.1.3.1 Repennova metoda 

Raziskovalec Repenn je stroškom oblikovanja blagovne znamke dodal stroške razvoja in 

patentov ter »operativno« vrednost blagovne znamke, ki izhaja iz trenutne uporabe (BBDO, 

2002, str. 34–35). Izračunal jo je kot 10 % povprečnih letnih dohodkov podjetja v zadnjih 

petih letih. To lahko razumemo kot 10 % premijo (»Repennov faktor«), ki jo lahko pripišemo 

blagovni znamki, kar pa nima nobene empirične podlage in zato metoda izračuna vprašljiva. 

3.2 Kernov x-kratni model 

Raziskovalec Kern utemeljuje svoje razmišljanje o vrednosti blagovne znamke na osnovi 

potencialnih prihodkov blagovne znamke (BBDO, 2002, str. 35–36). Model oceni bodoče 

denarne tokove blagovne znamke in jih diskontira na sedanjo vrednost z določenim 

diskontnim faktorjem. Tako dobi vrednost »x-kratnik« letnih prihodkov blagovne znamke ali 

podjetja. Vrednost podjetja oziroma blagovne znamke se določi tako, da se prihodke pomnoži 

s količnikom, ki je značilen za industrijo, v kateri deluje podjetje. Kernov model vrednoti 

blagovno znamko kot sedanjo vrednost vseh dodatnih zaslužkov, ki so nad industrijskim 
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povprečjem. Vrednost blagovne znamke raste kot korenska funkcija skupaj z dohodki 

podjetja. Model poskusi tudi z vključitvijo tržne spremenljivke v obliki licenčnine, ki je odraz 

tržne moči blagovne znamke in stopnje zaščite intelektualne lastnine. Kern blagovni znamki 

določi uporabno življenjsko dobo, ki mu predstavlja tudi časovni razpon diskontiranja 

prihodkov: 

)1(
13 2

−×
−××=
qq

qLRBV n

n

 (7) 

R so pričakovani prihodki, L povprečna licenčnina v industriji, n uporabna življenjska doba 

blagovne znamke in q = 1+p/100, kjer je p diskontni faktor. Kern ni mogel dokazati razloga 

za obliko povezave (korenske funkcije) med vrednostjo blagovne znamke in prihodki. 

Njegovo razmišljanje temelji na inovativnosti blagovne znamke. Marginalni prihodek 

blagovne znamke s časom pada, kar je primerljivo z uvajanjem novih izdelkov: ko se predstavi 

novost, izumitelj zaračuna premijo, ki se s časom manjša zaradi konkurence, ki vstopa na trg s 

podobnimi izdelki. Kern zanemari prodano količino in večanje tržnega deleža. Če marža s 

časom res začne padati, to še ne pomeni, da prodane količine ostajajo enake in, da se tržni 

delež blagovne znamke ne spreminja. Tržni delež pa zelo pozitivno vpliva na vrednost 

blagovne znamke.  

Prednost Kernove »x-kratne« metode je v tem, da vrednost blagovne znamke temelji na 

prihodnosti, vendar pa so spremenljivke, uporabljene v modelu (licenčnine, diskontni faktorji, 

uporabna življenjska doba blagovne znamke) preveč subjektivne narave. 

 

3.2.1 Consorjev licenčni model 

Consorjev licenčni model (BBDO, 2002, str. 35–37) temelji na povprečnih zgodovinskih 

licenčninah v industriji, ki so jih zaslužile podobne blagovne znamke. Vrednost blagovne 

znamke je v tem modelu vsota, ki bi jo bilo drugo podjetje pripravljeno plačati, da bi pridobilo 

licence za uporabo blagovne znamke. Consor opredeli moč blagovne znamke na podlagi 20 

spremenljivk (marža, življenjski ciklus blagovne znamke, prenosljivost blagovne znamke, 

zaščita blagovne znamke itd). Model temelji na zgodovinskem razmerju med licenčnino in 
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prodajno ceno izdelka podobne blagovne znamke, nato doda korekcijske faktorje na bazi 20 

dimenzij, s čimer upošteva preostalo uporabno dobo blagovne znamke, letno rast prihodkov, 

trenutne prodajne rezultate itd.): 

BV = ALF% x RUL x AGR x DCAS, (8) 

ALF (Annual Licence Fee as percentage of the product price) je delež licenčnine v prodajni 

ceni izdelka pod blagovno znamko, RUL (Remaining Usefull Life) je preostala uporabna 

življenjska doba blagovne znamke, AGR (Average annual Growth Rate of revenues) je 

povprečna letna rast prihodkov, DCAS (Discounted Current Annual Sales) pa je trenutna letna 

prodaja, diskontirana skozi uporabno dobo.  

Problem te metodologije je v tem, da privzame natančnost preteklih licenčnin (vrednosti 

blagovnih znamk), ki so lahko posledica pogajalskih sposobnosti takratnih partnerjev pri 

sklepanju licenčne pogodbe. To je problematično, saj bi bila bolj logična obratna smer tega 

razmišljanja, tj. da iz vrednosti blagovne znamke določimo licenčnino. 

3.2.2 Premijski modeli 

Premijski modeli temeljijo na predpostavki, da določene značilnosti blagovne znamke 

(kvaliteta, prepoznavnost, moč) omogočajo lastniku zaračunavanje cenovnih premij na izdelke 

blagovne znamke. Porabnik, ki prepozna v blagovni znamki prednosti, je zanjo pripravljen 

plačati več kot za generični izdelek. 

Vrednost blagovne znamke, izraženo s premijo, lahko izračunamo s primerjanjem izdelkov z 

blagovno znamko z izdelki, ki nimajo blagovne znamke, so pa v vseh ostalih lastnostih 

identični z izdelkom pod blagovno znamko.  

3.2.2.1 Sanderjev hedonistični model 

Eden izmed značilnejših premijskih modelov je Sanderjev hedonistični model (Sander, 1995, 

str. 79) vrednotenja blagovne znamke. Temelji na hedonistični cenovni teoriji, ki pojasnjuje 

cene izdelkov kot seštevek cen deležev značilnosti izdelka. S formulo to zapišemo kot: 
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P(I) = P(I1,I2,...In) (9) 

P(I) je cena izdelka z vektorjem značilnosti I. I1,I2,...,In so vrednosti (stopnje) posameznih 

značilnosti, ki jih izdelek dosega. Primer: Izdelki kategorije mobilnih telefonov imajo tri 

značilnosti (n=3): trajanje baterije, velikost ekrana, dostopnost na tržišču. Vsaka znamka ima 

svoje vrednosti za te tri dimenzije: Nokia (5,6,3), Ericsson (1,5,3), Motorola (4,5,6), ki 

predstavljajo vektor (I1,I2,I3). Funkcija P(5,6,3) za Nokio, P(1,5,3) za Ericsson in P(4,5,6) za 

Motorolo izračuna njihovo ceno.  

Če uspemo najti funkcijo P(I1,I2,I3), lahko s spreminjanjem parametrov I1,I2,...,In določimo 

novo ceno izdelka. Hkrati pa nam ta formula natančno pove, kako posamezne značilnosti 

izdelka vplivajo na končno ceno. Metoda, s katero lahko določimo funkcijo hedonistične cene 

blagovne znamke, je multivariantna regresija. Ko delež blagovne znamke v ceni posameznega 

izdelka pomnožimo s prodano količino, moramo od rezultata odšteti še stroške, ki izhajajo 

samo iz blagovne znamke (stroški, ki pri izdelkih brez blagovne znamke ne bi nastali) in tako 

dobimo realni dobiček, ki ga blagovna znamka prinaša. 

Problemi nastanejo pri opredelitvi stroškov blagovne znamke. To se kaže predvsem pri ločitvi 

stroškov za trženjske dejavnosti od stroškov, ki so neposredno vezani na blagovno znamko. 

Sanders v svojem modelu med neposredne stroške blagovne znamke šteje razvoj blagovne 

znamke in zaščito blagovne znamke, vendar pa prezre trženjske dejavnosti (oglaševanje, 

sponzorstva, odnosi z javnostmi, …). 

3.2.2.2 Crimminsov model 

Podoben premijski model je Crimminsov model (Crimmins, 1992, str. 11–20), ki upošteva tri 

dimenzije blagovne znamke: 

• dejansko vrednost, 

• širino blagovne znamke in 

• asociacije, ki ustvarjajo vrednost (vzroke za vrednost). 
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Kot širino blagovne znamke razume število kategorij izdelkov, v katerih lahko blagovna 

znamka ustvarja vrednost. 

Crimmins določi dejansko vrednost blagovne znamke s spreminjanjem cene izdelka z 

blagovno znamko tako, da postanejo porabniki ravnodušni do tega in do konkurenčnega 

izdelka. V takem ravnovesju je razlika v ceni premija za blagovno znamko. Podoben pristop 

uporabi Crimmins za izračun širine blagovne znamke. Kot referenčno blagovno znamko 

vzame znamko v drugi kategoriji izdelkov, katere položaj znotraj lastne kategorije je podoben 

položaju obravnavane blagovne znamke v svoji kategoriji izdelkov; in spet znižuje in zvišuje 

ceno te, dokler pri porabnikih ne doseže ravnodušnosti. Asociacije, ki dajejo blagovni znamki 

vrednost, določa tako, da meri vrednost blagovne znamke skozi čas. Prednost tega modela je v 

hitri izvedljivosti in lahki implementaciji. 

Crimminsova metoda določa vrednost blagovne znamke relativno na druge blagovne znamke. 

Velik problem je tudi v tem, da metoda temelji na trditvah porabnikov, čeprav je splošno 

znano, da je med izjavami in dejanskim vedenjem kupcev razlika. Crimmins v tem modelu 

tudi predpostavlja, da pomeni celotna razlika v ceni med dvema izdelkoma vrednost blagovne 

znamke, in s tem zanemarja različnost lastnosti izdelkov, ki jih primerja. 

Slabost vseh premijskih modelov je v tem, da so uporabni samo, ko obstaja na trgu izdelek 

brez blagovne znamke, ki predstavlja ničlo koordinatnega sistema (referenčno točko). Poleg 

tega je vprašljiva trditev, da je rezultat celotne premije, ki jo ima izdelek pod blagovno 

znamko ravno blagovna znamka: podjetja prek cene namreč komunicirajo svojo trženjsko 

strategijo in pozicioniranje svojih izdelkov. 

3.2.2.3 Conjoint analiza 

Med premijske metode sodi tudi conjoint analiza (Mallou, 2001, 48–52), ki pa vrednoti 

blagovno znamko z obratnega zornega kota kot Crimminsova metoda. Najprej ugotovi 

lastnosti, ki so za porabnika pomembne pri določeni kategoriji izdelkov, in nato izmeri, koliko 

porabnikom pomeni katera izmed lastnosti izdelkov in jih sestavi v funkcijo globalnih 

preferenc skupine porabnikov. Nadaljuje z obdelavo posameznih blagovnih znamk v skupini: 

vsaki izmed lastnosti določi vrednost in jo vstavi v funkcijo globalnih preferenc. 
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Metoda spominja na hedonistični model. Razlika je v tem, da podatki v conjoint analizi 

temeljijo na tržnih raziskavah, v hedonističnem modelu pa na razlikah v cenah izdelkov. 

3.2.3 Model porabnikovega vrednotenja 

Metoda porabnikovega vrednotenja (BBDO, 2002, str. 41–43) temelji na dejstvu, da določeni 

izdelki oziroma storitve pomenijo podjetju odnos s porabnikom, ki traja določeno obdobje in 

ob ponovnih nakupih ne sproži novega procesa odločanja, temveč se porabnik odloči 

konkretno za ta izdelek. Ta predpostavka pravi, da so porabniki tisti, ki ustvarjajo vrednost, saj 

njihova predanost izdelku določa in zagotavlja višino bodočih prihodkov od prodaje izdelka. 

Glavna pokazatelja vrednosti blagovne znamke v tem modelu sta povprečna marža, ki jo ima 

izdelek, in spremenljivost množice zvestih porabnikov. Z enačbo bi to ponazorili tako: 

BV = f (marža, začetna masa porabnikov, lojalnost porabnikov, diskontni faktor, čas) (10) 

Vrednost znamke izračunamo tako, da seštejemo vse diskontirane prispevke porabnikov skozi 

čas: 

∫
∞

− ∂×−=Π
0

),()( trtxcpe it , (10a) 

kjer je (p-c) marža izdelka, x(t,r) funkcija spreminjanja množice porabnikov, ki je odvisna od 

časa (t) in od lojalnosti (r), Π  je vrednost blagovne znamke za porabnika, ki je sešteta 

(integrirana) po času od nastanka blagovne znamke do neskončnosti4; i je diskontni faktor. 

Model predpostavlja, da blagovna znamka s časom izgublja kupce, kar izrazimo tako: 

gx
t
x −=

∂
∂ , (10b) 

                                                 

4 Vsota, ki je značilna za seštevanje diskontiranih prihodkov, je v tej formuli zamenjana z integralom, ker so 

časovni razdelki med prihodki majhni in številčni. 



Vedenjski modeli vrednotenja kapitala blagovne znamke s primerom kvantifikacije 

Danjel Bratina 29 Magistrsko delo 

kjer g pomeni delež porabnikov, ki ob času t ne kupuje več blagovne znamke. Diferencialno 

enačbo rešimo z začetnim robnim pogojem, x0 = br, kjer je b začetna množica vseh 

porabnikov,  r=1-g0 pa začetna lojalnost porabnikov. Tako dobimo: 

trbrertx )1(),( −= , (10c) 

kar vstavimo v enačbo 10a in dobimo rešitev: 

)1(
)(
ri
brcp

−+
−=Π  , kjer 1≠− ir . (10d) 

3.2.4 Model BEES 

BBDO-jev BEES (Brand Equity Evalution System) model je zadnji izmed finančnih modelov, 

ki ga predstavljam v magistrskem delu. Ker je najnovejši (BBDO, 2002, str. 42–45) in tudi 

najbolj dodelan od vseh, mu bom posvetil malo več pozornosti. Skupina BBDO ga imenuje 

večstopenjski faktorski model vrednotenja blagovne znamke, ki upošteva razlike med 

industrijami. Model opredeli osem parametrov, ki sestavljajo kapital blagovne znamke. 

Prikazuje jih slika 4. 

 

Slika 3. Osem parametrov dejavnikov kapitala blagovne znamke. 

 

Vir: BBDO, 2002, str. 43. 
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Prodajna uspešnost in potencial prikazujeta tekoče poslovne rezultate blagovne znamke in 

napovedujeta prihodnje denarne tokove. Čista operativna marža se izračuna kot povprečna 

vrednost preteklih treh let. Razvojne možnosti temeljijo na analizah strokovnjakov o trendih v 

industriji in gospodarstvu na splošno. Globalnost znamke predstavlja delež prihodkov iz tujih 

trgov in pomeni razvojni potencial na tujih tržiščih. Tržna komunikacija se izračuna kot delež 

dobička pred davki, ki se ga porabi za oglaševanje in ostale trženjske dejavnosti. Moč znamke 

znotraj industrije je tržni delež. Imidž pa predstavlja privlačnost znamke za deležnike. 

Dobiček znamke pred davki, ki ga izračunamo kot povprečje zadnjih treh let, predstavlja 

indikator vrednosti blagovne znamke. 

Najprej se dejavniki, ki predstavljajo okolje blagovne znamke (prodajna uspešnost in 

potencial, čista operativna marža, razvojne možnosti), združijo v skupni faktor, imenovan 

kakovost blagovne znamke. Utež posameznega dejavnika je določena subjektivno. Faktor 

kvalitete se združi z ostalimi dejavniki (z izjemo dobička pred davki) v končni faktor 

vrednosti. Faktor vrednosti se nato zmnoži z dobičkom pred davki; tako se dobi vrednost 

blagovne znamke. Uporaba dobička pred davki izniči razlike v davčnih sistemih med 

državami. Za lažjo predstavo je postopek prikazan na sliki 5. 

Slika 4. BEES model vrednosti kapitala blagovne znamke. 

 
Vir: BBDO, 2002, str. 44. 
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Mode BEES je prvi, ki upošteva razlike med industrijami, kar je posebej pomembno pri 

določanju tržne komunikacije, ki je od industrije do industrije drugačna. Model upošteva 

prihodnost blagovne znamke. Uporabimo ga lahko kot ogrodje za različne metodologije 

izračunavanja posameznih dimenzij. Uporabnik modela namreč lahko po lastni presoji 

prilagaja načine izračunavanja posameznih dejavnikov lastnim potrebam. Ko ima enkrat 

pridobljenih vseh osem dejavnikov, jih vstavi v model in dobi vrednost. Metode 

izračunavanja, ki jih predlaga skupina BBDO v svojem pristopu, so najenostavnejše za 

izračunavanje. Vseeno pa velja za model, tako kot za vse ostale večdimenzijske modele, 

visoka stopnja subjektivnosti pri izbiri ravno teh osmih dimenzij. Subjektivno se določijo tudi 

uteži, ki jih vsaka izmed dimenzij dobi med agregiranjem v skupni količnik, in pa uteži 

povprečnih dobičkov zadnjih treh let. Iz samega koncepta modela je tudi jasno razvidno, da je 

namenjen korporacijskim blagovnim znamkam. 

Pomembno je poudariti, da je BEES edini finančni model, ki računa kapital blagovne znamke, 

vsi ostali pa vrednost blagovne znamke. V izračunu uporabi tudi dimenzijo imidža, ki je sicer 

značilna za vedenjske modele.  

3.3 Vedenjski modeli 

Poglavitna slabost finančnih modelov je v tem, da ne temeljijo na analizi dejavnikov, vhodnih 

spremenljivkah modelov (xi), temveč na dimenzijah kot so cene delnic, tržne kapitalizacije, 

prihodki od licenčnin, prevzemne cene, marže in posledičnih dejavnikih blagovne znamke (zi). 

Konec osemdesetih let 20. stoletja se je rodil nov koncept razmišljanja o blagovnih znamkah, 

oblikovan na porabniku in njegovih dejavnostih na trgu. Vedenjski modeli analizirajo vedenje 

porabnika v nakupnem procesu, skušajo najti dejavnike, ki na nakupe vplivajo, jim določiti 

vrednost ter jih projicirati v model vrednotenja kapitala blagovne znamke. 

Ker je osrednji namen magistrskega dela prav poglobljena študija vedenjskih modelov 

vrednotenja kapitala blagovne znamke, bom v tem poglavju le na kratko predstavil poglavitne 

metode in njihove značilnosti, poglobljeno pa jih bom analiziral v naslednjem poglavju. 
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3.3.1 Aakerjev model 

Aaker (1991, str. 1-15) dojema blagovno znamko kot pojem, ki ponazarja mentalne povezave, 

ki mu služijo za identifikacijo in diferenciacijo izdelkov. Model meri kapital blagovne 

znamke, ki ga sestavlja pet dejavnikov (xi): 

1. lojalnost blagovni znamki, 

2. prepoznavnost imena blagovne znamke, 

3. zaznana kakovost, 

4. miselne povezave z blagovno znamko, 

5. ostale edinstvene lastnosti blagovne znamke. 

 

Lojalnost se kaže skozi ponavljajoče se nakupne vzorce, ki podjetju prinašajo relativno 

stabilne prihodke, prepoznavnost pa je predpogoj, da izdelek vključimo v skupino blagovnih 

znamk izmed katerih se porabnik odloča za nakup (upoštevani niz blagovnih znamk), in je 

pozitivno korelirana z zaznano kakovostjo izdelkov. Slednja je za podjetje pomembna, ker 

zaračunava premije izdelkom. Miselne povezave so fiktivne ali dejanske značilnosti, ki jih 

porabniki dodelijo blagovni znamki. Te se prenašajo s trženjskim komuniciranjem in so strogo 

ločene od fizičnega izdelka (nanašajo se na blagovno znamko samo). Njihov namen je 

obogatiti blagovno znamko z novimi koristmi za porabnika in posledično povečati zaznano 

vrednost z ekskluzivnostjo, varnostjo in kakovostjo. 

Aakerjev model sodi med najbolj znane konceptualne modele, katerih cilj je opredelitev in 

razlaga dejavnikov kapitala blagovne znamke z vidika kota porabnika. V praksi je merjenje 

kapitala s tem modelom otežkočeno zaradi medsebojne odvisnosti dejavnikov (spremenljivk), 

kar pripelje do precenjenja blagovne znamke. Če dve spremenljivki hkrati upoštevata isto 

komponento, pride do dvojnega učinka komponente v modelu (npr.: kakovost je funkcija 

prepoznavnosti, asociacij, lojalnosti in ostalega neodvisnega dela): 

∆+= ),,( LoyaltynsAssociatioAwarenessfQuality  (11) 
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Quality pomeni kakovost, Awareness prepoznavnost, Associations associacije, Loyalty 

zvestobo in ∆  neodvisni del. Funkcija ),,( LoyaltynsAssociatioAwarenessf  je torej 

upoštevana dvakrat, in sicer pri izračunu kapitala blagovne znamke: pri kakovosti in hkrati pri 

vsakem dejavniku posebej. 

Aaker izhodnih spremenljivk modela ne omenja posebej. Čeprav večkrat opisuje visoke marže 

in tržni delež kot rezultate visokega kapitala blagovne znamke z vidika porabnika, le tega ne 

poskusi kvantificirati v monetarni obliki. 

3.3.2 Kapfererjev model 

Kapfererjev koncept kapitala blagovne znamke temelji na navidezni pogodbi med blagovno 

znamko in porabnikom, ki deluje kot vzročni dejavnik nakupov. Blagovna znamka porabniku 

dodaja vrednost z zmanjševanjem transakcijskih stroškov, tako da zmanjšuje tveganje v 

nakupnem procesu. Takšen odnos med porabnikom in proizvajalcem prinaša slednjemu 

povečane prihodke, porabniku pa zmanjšuje ceno zaradi varnega nakupa. 

Za ta model je najpomembnejši porabnik. Porabnikovo poznavanje izdelka in kategorije 

izdelkov, ki jim pripada blagovna znamka, kakovost izdelka, cena ter dosledno tržno 

komuniciranje lastnika blagovne znamke predstavljajo osnovo za vzpostavitev odnosa med 

porabnikom in blagovno znamko.  

Tržni delež blagovne znamke, ki ga ta ustvarja, je pozitivno koreliran z dobičkom in je po 

Kapfererjevem mnenju primarno odvisen od lojalnosti porabnikov in od uspešne zgodovine 

blagovne znamke. Zaslužek, ki ga prinaša blagovna znamka, izhaja iz povečanega 

povpraševanja glede na generične izdelke ali iz prihrankov pri proizvodnih oziroma 

distribucijskih stroških, ki nastanejo kot posledica izboljšane produktivnosti, osnovane na 

izkušnjah blagovne znamke (Kapferer, 1991, str. 15–29). 

Če dobiček, ki ga blagovna znamka ustvari, podjetje ponovno investira v trženje, raziskave in 

razvoj in izboljševanje produktivnosti, se odnos s kupci utrdi, hkrati pa se ustvarjajo novi 

odnosi, kar povzroči resonančni pojav (laser) še dodatnega povečanja dobička, ki ga podjetje 

spet ponovno investira. 
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Temelj Kapfererjevega modela je tako kot pri Aakerju porabnikov odnos do blagovne znamke 

in njegovo vedenje v nakupnem procesu. Razlika je v tem, da je Aakerju najpomembnejša 

lojalnost porabnikov, Kapfererju pa zmanjšanje tveganja v nakupnem procesu. Tudi 

Kapfererjev model ni empirično testiran. Kapfererjev vzvod – ponovno investiranje dobičkov 

blagovne znamke nazaj v blagovno znamko – ne upošteva zaviralnih dejavnikov procesa, kot 

so spremembe v porabnikovih preferencah, konkurenčne dejavnosti, makroekonomske 

spremembe. Model pa jasno loči dejavnike kapitala blagovne znamke (vhodne spremenljivke) 

in posledice (izhodne spremenljivke). 

3.3.3 Kellerjev model 

Keller je prvi opredelil in vpeljal kapital blagovne znamke z vidika porabnika5. Model temelji 

na dejavniku poznavanja blagovnih znamk. Vrednost blagovne znamke opredeli kot 

»Diferencialen efekt poznavanja blagovne znamke na porabnikov odziv na trženjske dejavnosti 

povezavi z blagovno znamko« (Keller, 1998, str. 45). To pomeni, da kapital blagovne znamke 

z vidika porabnika predstavlja razliko med odzivom porabnikov na določene elemente tržnega 

spleta, ki jih izvaja lastnik blagovne znamke, in odzivom, ki bi ga imeli na isto tržno aktivnost 

izdelka neznanega proizvajalca. 

Poznavanje blagovne znamke Keller deli na dva dejavnika, in sicer: 

• prepoznavnost in 

• imidž. 

Prepoznavnost se deli na prepoznavnost brez pomoči in na prepoznavnost na osnovi priklica6. 

Imidž pa gradijo različne miselne povezave, ki se med seboj ločijo po naklonjenosti 

(pozitivne, negativne), moči in edinstvenosti. Keller loči tudi različne tipe asociacij, in sicer: 

lastnosti, koristi in odnos do blagovne znamke.  

                                                 

5 Aaker uporablja izraz blagovna znamka v širšem pomenu in tega nikoli ne opredeli kot kapital blagovne 

znamke. 

6 Model je natančno analiziran v naslednjem poglavju. 
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Kellerjev model izpostavlja 14 različnih dejavnikov kapitala blagovne znamke z vidika 

porabnika, kar povzroča medsebojno odvisnost dejavnikov. Podobno kot Aakerjev model ne 

pojasni točno, kako kvalitativne, opisne dejavnike kvantificirati – monetarizirati. Model 

moramo razumeti kot poskus psihološke razlage blagovne znamke, za katerega, podobno kot 

za ostale vedenjske modele nimamo empiričnih dokazov o pravilnosti. 

3.3.4 Metoda Brand Trek 

Metoda Brand Trek metoda, ki jo je razvilo podjetje Icon Research & Consulting, je naslednja 

metoda, pri kateri vrednost blagovne znamke temelji izključno na vedenjskih osnovah 

(BBDO, 2002, str. 49–50). Vrednost blagovne znamke izhaja iz dveh elementov: 

• imidža in 

• sredstev blagovne znamke. 

Imidž predstavljajo komponente blagovne znamke, ki so porabnikom vidne (npr. embalaža, 

oglaševanje, tržno-komunikacijske dejavnosti …). Faktorji imidža so: prepoznavnost, 

edinstvenost identitete blagovne znamke in trajnost učinkov oglaševanja. Sredstva blagovne 

znamke združujejo privlačnost blagovne znamke in zaupanje vanjo (lojalnost). Interakcijo 

med imidžem in sredstvi Icon R&C predstavijo z analogijo ledene gore. Imidž predstavlja njen 

vidni del – kratkoročne učinke trženjskega spleta, ki ob doslednosti in trajnosti gradijo nevidni 

del, ki pa zagotavlja dolgoročno uspešnost znamke in ustvarja sredstva blagovne znamke. 
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Slika 5. Grafični prikaz »ledene gore«. 

 

Vir: BBDO, 2002, str. 49. 

Vpliv posameznega dejavnika imidža na vrednost blagovne znamke je odvisen od njegove 

trajnosti. Sredstva blagovne znamke se po modelu lahko spreminjajo samo z imidžem. So torej 

precej stabilnejša od vidnega dela »ledene gore«, zato jim model pripisuje večji vpliv na 

končno vrednost. 

Tudi ta model je bolj teoretične kot praktične narave. Vsak poskus izračunavanja imidža in 

vrednosti sredstev blagovne znamke bi tudi v tem modelu pripeljal do medsebojne odvisnosti 

dimenzij. Model ima še to slabost, da ne loči vrednosti, ki izhaja iz fizičnega izdelka od 

vrednosti, ki izhaja iz blagovne znamke. Lahko pa model s prenosom vrednosti iz imidža v 

sredstva prikaže časovno komponento vrednosti blagovne znamke. Iz tega modela se je razvil 

model tretje generacije, imenovan Kategorizacija blagovnih znamk (Brand rating), ki je 

podrobneje razložen v podpoglavju 3.4.3. 

3.3.4.1 Young in Rubicamov cenilec sredstev blagovne znamke 

Young in Rubicamov model (BBDO, 2002, str. 50–51) vzročne dejavnike kapitala blagovne 

znamke deli na: 
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• diferenciacijo, 

• pomembnost, 

• ugled in  

• poznavanje. 

Diferenciacija določa, v kolikšni meri se blagovna znamka razlikuje od ostalih blagovnih 

znamk na trgu. Pomembnost predstavlja pomen blagovne znamke za porabnika. Ugled meri 

pozitivnost oziroma negativnost porabnikovega odnosa do blagovne znamke. Poznavanje 

predstavlja stopnjo prenosa vrednot blagovne znamke v porabnikovo zavest. Diferenciacija in 

pomembnost se združita v komponento moči blagovne znamke, ki je indikator potenciala za 

razvoj blagovne znamke. Ugled in poznavanje se povežeta v postavo blagovne znamke, ki 

predstavlja sedanjost blagovne znamke. Vrednost blagovne znamke je tako funkcija 

agregiranih spremenljivk moči in postave: 

BV = f(moč, postava) = f{g(diferenciacija, pomembnost), h(ugled, poznavanje)}. (12) 

Tako kot ostali vedenjski modeli tudi ta ne izračuna monetarne vrednosti, temveč poda 

kvalitativni opis stanja blagovne znamke v primerjavi s konkurenco. Pozitivna lastnost modela 

je v tem, da upošteva tako sedanjost kot prihodnost blagovne znamke. 

3.4 Kombinirani modeli 

3.4.1 Interbrandov model 

Intrerbrandov model velja za enega tržno najuspešnejših modelov v zadnjih petih letih. 

Temelji na vrednotenju dobičkonosnosti blagovne znamke z uporabo točkovnega sistema. 

Zgrajen je na sedmih osnovnih faktorjih, ki jih v praksi merijo z od 80 do 100 tržnimi 

spremenljivkami: 

1. položaj blagovne znamke na trgu, 

2. stabilnost, 

3. trg, 

4. globalnost, 
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5. trendi, 

6. tržna komunikacija in 

7. pravna zaščita. 

Tabela 4 prikazuje kriterije, ki določajo posamezen faktor in uteži, s katerimi se osnovni 

faktorji agregirajo v končno funkcijo dobičkonosnosti, izraženo v točkah. 

 

Tabela 4. Interbrandov model vrednotenja blagovne znamke. 

Faktor Utež Kriteriji 

Položaj 25 % Tržni delež, tržni segment ... 

Stabilnost 15 % Zgodovina, razvoj v prihodnosti ... 

Trg 10 % Struktura konkurence, velikost, vrednost, trendi, dinamičnost ...

Globalnost 25 % Delež izvoza včeraj, danes, jutri. 

Trendi 10 % Razvoj (prodaja, tržni delež),  konkurenčni status, prihodnost. 

Tržna komunikacija 10 % Kvaliteta in doslednost, tržna strategija v prihodnosti ... 

Pravna zaščita 5 % Zaščitni znaki, patenti, licenčnine. 

Vir:[URL: www.interbrand.com]; BBDO, 2002, str. 55. 

 

Vsak izmed faktorjev ima določeno lestvico vrednosti, ki jih lahko doseže prek naslednjih 

kriterijev:  

∑
=

=
7

1i
iiaBVS ω , (13) 

kjer je BVS (Brand Value Score) točkovni izračun vrednosti blagovne znamke, seštet po vseh 

ponderiranih kriterijih ( iω ). Tako dobimo lestvico vrednosti, ki je omejena od 0 do 100 točk. 

Da bi določili vrednost blagovne znamke, moramo vsako točko ovrednotiti. To storimo v dveh 

korakih. Najprej točkovno vrednost blagovne znamke prek transformacijske funkcije S-oblike 

spremenimo v faktor multiplikacije. Transformacijsko funkcijo imenujemo krivulja indeksa 

blagovne znamke, predstavlja pa odnos med močjo blagovne znamke in faktorjem pomnožitve 

http://www.interbrand.com/
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točkovne vrednosti blagovne znamke. Oblika krivulje je rezultat večletnih raziskav na 

področju prevzemov in združitev. Slika 6 prikazuje to funkcijsko odvisnost. 

Slika 6. S-krivulja faktorja multiplikacije. 
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Vir: BBDO, 2002, str. 55. 

 

V drugem koraku faktor multiplikacije pomnožimo s povprečnim dobičkom po davkih iz 

zadnjih treh let in dobimo monetarno vrednost blagovne znamke. 

Interbrandov model je poskus zajetja čim večjega spektra dejavnikov, ki gradijo kapital 

blagovne znamke. Model je primeren tudi za časovno spremljanje blagovne znamke in za 

vrednotenje uspešnosti posameznih trženjskih dejavnosti lastnika blagovne znamke. 

Slabost modela je v subjektivnosti nekaterih dejavnikov. Najbolj nepojasnjene so vrednosti 

uteži, ki jih lahko po želji spreminjamo: enolični transformaciji točkovne vrednosti v faktor 

multiplikacije, odvisnost vrednosti blagovne znamke od davčnega sistema, v katerem se 

blagovna znamka nahaja. Tudi ta model se neuspešno izogiba interkorelaciji med faktorji, kar 

neizogibno pripelje do prevrednotenja blagovne znamke. Čeprav avtorji modela trdijo, da 

temelji na principih vedenjskih modelov, pa vedenjskih dejavnikov ni opaziti v kriterijih, ki 

določajo posamezne faktorje. To pomeni, da je vedenje porabnika le posredno vključeno v 

metodo. Večina spremenljivk modela je ocenjenih, tako da ga je bolje razumeti kot metodo za 

spremljanje trendov vrednosti blagovne znamke.  
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3.4.2 A. C. Nielsenov model bilance stanja blagovne znamke 

Podobno kot Interbrandov model tudi A. C. Nielsen deli bilance stanja blagovne znamke na 

šest faktorjev razdeljenih po naslednjih 19 kriterijih (Shulz in ostali, 1989, str. 366) 

I. Trg 

1. velikost trga, 

2. razvoj trga, 

3. dodana vrednost na trgu. 

II. Tržni delež blagovne znamke 

4. tržni delež v $, 

5. relativni tržni delež, 

6. trend tržnega deleža, 

7. delež v dobičku na trgu. 

III. Položaj v distribucijski verigi 

8. struktura distribucijskih kanalov, 

9. privlačnost znamke za člane distribucijske verige. 

IV. Upravljanje blagovne znamke 

10. kakovost, 

11. cena, 

12. poznavanje. 

V. Lojalnost porabnikov 

13. lojalnost blagovni znamki, 

14. zaupanje v blagovno znamko, 

15. priklic (brez pomoči), 

16. prepoznavnost oglasov, 

17. identifikacija z blagovno znamko. 

VI. Širina vpliva blagovne znamke 

18. mednarodni doseg – globalnost blagovne znamke, 

19. mednarodna zaščita blagovne znamke. 

 

Model določi vsem 19 kriterijem točkovno lestvico, jim doda utež in jih podobno kot 

Interbrandov model združi v agregatno funkcijo, ki poda vrednost blagovne znamke, izraženo 
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v točkah od 0 do 500. Točnih podatkov, kakšne so uteži, A. C. Nielsen ne prikaže. Monetarno 

vrednost metoda izračuna tako, da upošteva prihodke blagovne znamke iz skupnih prihodkov 

industrije v prihodnosti. Nato jih diskontira z diskontnim faktorjem (dolgoročna donosnost 

državnih obveznic + premija, ki je odvisna od moči blagovne znamke). Premija v diskontnem 

faktorju (moč blagovne znamke) je izračunana iz točkovne vrednosti blagovne znamke. Petsto 

točk je nizka premija – manjše tveganje, 0 točk je visoka premija – večje tveganje. 

Slabosti bilance stanja blagovne znamke so podobne kot pri Interbrandovem modelu: 

subjektivno določanje faktorjev in njihovih uteži, medsebojna odvisnost faktorjev. Pri 

diskontnem faktorju je vprašljiva tudi povezava med močjo blagovne znamke in premijo. 

3.4.2.1 A. C. Nielsenov  model uspešnosti blagovne znamke 

Podjetje A. C. Nielsen Consulting (BBDO, 2002, str. 59–61) je samo ugotovilo slabosti 

svojega modela bilance stanja blagovne znamke in razvilo nov model uspešnosti blagovne 

znamke (Brand performancer). Ta temelji na štirih modulih, ki se jih lahko poljubno dodaja 

ali odvzema za različne potrebe upravljavcev in cenilcev blagovne znamke. Slika 7 prikazuje 

te štiri module. 

Slika 7. Štirje moduli A. C. Nielsenovega modela uspešnosti blagovne znamke. 

 
Vir: BBDO, 2002, str. 59. 
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2. tržni delež, 

3. dinamika tržnega deleža, 

4. dinamika velikosti trga, 

5. relativni tržni delež, 

6. blagovne znamke na trgu, 

7. porazdelitev blagovnih znamk, 

8. lojalnost in 

9. opaznost. 

 

Kriteriji se seštejejo v točkovno lestvico od 0 do 1000. Dobljena vrednost predstavlja 

absolutno moč blagovne znamke, izraženo v odstotkih (npr. 756 točk pomeni 75,6 %). 

Relativno moč blagovnih znamk določimo tako, da primerjamo medsebojne absolutne moči, 

kot je to prikazano v naslednji formuli: 

∑
=

= N

j
j

A
A

BS

BSRBS

1

, (14) 

kjer RBSA (Relative Brand StrengthA) pomeni relativno moč blagovne znamke A, ki jo 

izračunamo tako, da BS (Brand Strength A), njeno absolutno moč, delimo z vsoto vseh N moči 

blagovnih znamk na trgu. 

Modul »Vrednostni sistem« določi monetarno vrednost blagovne znamke. Velikost celotnega 

trga pomnožimo z letno čisto operativno maržo, s čimer določimo potencialni dobiček 

blagovne znamke na trgu, če bi ta bila monopolist. Delež celotnega dobička, ki pripada 

blagovni znamki, dobimo tako, da se potencialni dobiček pomnoži z relativno močjo blagovne 

znamke: 

ERBSBVS AA ×= , (15a) 

kjer BVSA (Brand Value Share A) pomeni delež celotnega dobička, ki ga trg ustvari in pripade 

blagovni znamki A, E pa celotni dobiček na trgu. 

Vrednost blagovne znamke sledi iz enačbe: 
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BVA = Letna prodaja v enotah × čista operativna marža × RBSA × diskontni faktor. (15b) 

Sistem proučuje trženjske dejavnosti lastnika blagovne znamke v primerjavi s konkurenčnimi 

na podlagi SWOT analize. 

Kontrolni sistem omogoča spremljanje uspešnosti trženjskih dejavnosti kot funkcijo njihovih 

stroškov. Kot je razvidno iz postopka, temelji model na predpostavki enakih operativnih marž 

za vse blagovne znamke. Model uspešnosti blagovne znamke je poskus celotnega modela, ki 

naj bi zadovoljil potrebe vseh cenilcev blagovne znamke. Z zmanjšanjem kriterijev model 

doseže večjo transparentnost in manjšo medsebojno odvisnost. Subjektivnost ostaja predvsem 

pri določanju potencialne dobičkonosnosti celotnega trga in čistih operativnih marž ter 

predpostavki, da te ostajajo enake skozi čas.  

3.4.3 Model Brand Rating 

Model Brand Rating (BBDO, 2002, str. 61–62) je tridelni model, ki temelji na predpostavki, 

da mora biti vrednost blagovne znamke merjena z vidika razmišljanja porabnikov. Prva 

komponenta modela je Iconov model ledene gore, ki vrednost blagovne znamke kvalitativno 

izrazi z vidika porabnika kot moč blagovne znamke. Indeks, ki ga pri tem izračuna, vsebuje 

vidni del blagovne znamke (privlačnost, tržno komunikacijo) in sredstva blagovne znamke 

(nevidne dele). Druga komponenta je cenovna razlika, ki jo ustvarja blagovna znamka v 

nasprotju z enakim izdelkom brez blagovne znamke v isti kategoriji. Iz cenovne razlike se 

izračuna potencial dobičkonosnosti, tako da se razliko v ceni pomnoži s prodanimi količinami 

in diskontira za subjektivno določen diskontni faktor. Tretji faktor je prihodnost blagovne 

znamke z njenimi razvojnimi možnostmi in pravno zaščito. Izražen je kvalitativno. 

Za izračun vrednosti blagovne znamke, ki upošteva vse tri faktorje, se uporabi algoritem 

Brand Rating, ki pa zaradi komercialne uporabe modela ni javno dostopen. Osnovni koncept 

modela pa prikazuje slika 9. 
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Slika 8. Shematski prikaz modela Brand Rating. 

 
Vir: BBDO, 2002, str. 62. 

Prednosti modela so v tem, da tako kvantitativno kot kvalitativno oceni vrednost blagovne 

znamke, upošteva prednosti finančnih in vedenjskih metod ter razvoj v prihodnosti. Razlika v 

ceni je izračunana kot ponderirano povprečje zadnjih nekaj obdobij, s čimer odpravi naključna 

nihanja razlik v ceni (npr. pospeševanje prodaje). V diskontnem faktorju i so upoštevane 

značilnosti industrije, v kateri blagovna znamka nastopa. 

Kljub prednostim pa niti ta metoda ni uspela rešiti problema medsebojne odvisnosti 

dejavnikov. Največji dvom pa je v neposredni povezanosti cenovne premije z blagovno 

znamko. Kako iz dejavnikov dobimo monetarno vrednost blagovne znamke, je neznanka, še 

posebno glede monetarizacije modela ledene gore in prihodnosti blagovne znamke. 

3.4.4 Model moči blagovne znamke 

Model enači vrednost blagovne znamke z njeno močjo, ki jo opredeljuje kot »privlačnost 

blagovne znamke za porabnike in vse lastnosti, ki so posledica dolgoročnih trženjskih 

aktivnosti« (Maretzky and Wildner, 1994, str. 102). Ustvarjanje moči blagovne znamke in 

njena dinamika sta za model dolgoročen proces dejavnosti in spremljanja porabnikovih navad. 

Moči ne moremo meriti neposredno, lahko pa merimo njene posledice – vedenjske vzorce 

porabnikov pri nakupovanju. Ključni faktor, s katerim metoda gradi moč blagovne znamke, je 
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v ceni, ki so jo porabniki pripravljeni plačati za izdelke pod blagovno znamko v primerjavi s 

konkurenčnimi. Vedenjske vzorce pri nakupu meri model s potrošniškimi paneli. Vzorci se 

izražajo zlasti prek tržnega deleža. Poleg moči blagovne znamke na vedenje porabnikov 

vplivajo še kratkoročne trženjske dejavnosti. Vpliv teh kratkoročnih dejavnosti se lahko 

dolgoročno in kratkoročno razlikuje (npr. pospeševanje prodaje lahko rani blagovno znamko 

na dolgi rok). Zato je potrebno najprej izluščiti učinke kratkoročnih trženjskih dejavnosti, da 

dobimo čisto moč (»magnetizem«), ki deluje dolgoročno: 

 

Model je za praktično uporabo je omejen, ker je zgolj konceptualne narave. Ne uspe pojasniti 

vzrokov moči blagovne znamke, kar je še posebej pomembno za njeno upravljanje. Upošteva 

vedenjske značilnosti porabnikov, vendar meri le posledice in ne vzrokov vedenjskih vzorcev. 

3.4.4.1 Semionov model 

Tudi Semionov model (BBDO, 2002, str. 63–64) se v precejšnji meri naslanja na vedenjske 

modele. Upošteva štiri dejavnike vrednosti blagovne znamke: 

1. finančna vrednost podjetja, 

2. moč blagovne znamke, 

3. zaščita blagovne znamke in 

4. imidž blagovne znamke. 

Slika 9 prikazuje kriterije, s katerimi Semionov model izračuna te štiri dejavnike. 
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Slika 9. Dejavniki  Semionovega modela. 

 
Vir: BBDO, 2002, str. 64. 

 

Vrednost blagovne znamke izračunamo v štirih korakih. Najprej vsem štirim faktorjem 

dodelimo točkovno vrednost, nato pa jih prek vnaprej določenih uteži seštejemo v en sam 

faktor. Povprečni dobiček zadnjih treh let (3. korak) pomnožimo s prej izračunanim faktorjem. 

Tako dobimo monetarno vrednost blagovne znamke: 

BV = Povprečni dobiček zadnjih treh let × (finančni faktor + faktor zaščite blagovne znamke 

+ faktor imidža blagovne znamke + faktor moči blagovne znamke)  (15) 

Semion zaradi komercialne uporabe modela ne pojasni izbire faktorjev niti ne opredeli uteži, s 

katerimi ponderira faktorje pri agregiranju. Model ne upošteva blagovne znamke v prihodnosti 

in tako kot nekaj predhodnih modelov neposredno povezuje dobičkonosnost podjetja v celoti 

samo z blagovno znamko. 

3.4.5 Sattlerjev model 

Sattler (1997, str. 47) opredeli dolgoročno vrednost blagovne znamke, ki jo izračuna v petih 

korakih. V prvem koraku določi možne indikatorje vrednosti blagovne znamke na osnovi 

intervjujev s strokovnjaki iz industrije: predstavi jim izmišljene blagovne znamke iz njihove 

Vrednost 
blagovne 
znamke

Vrednost podjetja 
• Prihodki pred davki 
• Trend prihodkov 

Zaščita blagovne znamke 
• Okolje znamke 
• Pravna zaščita 

Moč blagovne znamke 
• Tržni delež 
• Vpliv na trgu 
• Trženjske dejavnosti 
• Distribucija 
• Razpoznavnost 
• Potencial 

Imidž blagovne znamke 
• Asociacije porabnikov 
• Imidž na trgu med 

porabniki in 
konkurenco 
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industrije, ti pa opišejo njihove lastnosti. V drugem koraku strokovnjaki ovrednotijo 

dolgoročno vrednost izbranih blagovnih znamk in jih klasificirajo v lestvico. Nato združijo vse 

naštete lastnosti blagovnih znamk, imenovane v prvem koraku, ter jim z metodo conjoint 

analize izračunajo relativno pomembnost. V zadnjem koraku pomembne lastnosti aplicirajo na 

znane blagovne znamke in jih spremenijo v monetarno vrednost:  

BV = f(lastnosti, ki so jih določili strokovnjaki, diskontni faktor, letni dobiček blagovne 

znamke), (16) 

Model vpelje določeno stopnjo objektivnosti pri ugotavljanju faktorjev, ki sestavljajo vrednost 

blagovne znamke, ni pa primeren za absolutno merjenje vrednosti. 

3.4.6 Bekmeier-Feuerhahnov model 

Bekmeier-Feuerhahnov model (1998, str. 111) kombinira vidik porabnikov pri vrednotenju 

podjetja kot celote. Model temelji na predpostavki, da izhaja vrednost blagovne znamke iz 

njene moči in dobičkov, ki so osnovani na tržnih cenah. 

Moč blagovne znamke predstavlja porabnikovo subjektivno percepcijo vrednosti blagovne 

znamke in razloži konkurenčni položaj blagovne znamke. Dejavniki, ki vplivajo na moč, so: 

percepcija izdelka z blagovno znamko, prestiž, dostopnost, kakovost, imidž. Moč blagovne 

znamke se kvantificira z merjenjem izhodnih spremenljivk, na katere ta vpliva, in sicer: 

1. pripravljenost porabnikov, da  plačajo premijo, 

2. sprejemanje razširitev blagovne znamke, 

3. lojalnost, 

4. odziv na trženje blagovne znamke, 

5. možnosti učinkov povleka in 

6. razvoj blagovne znamke v prihodnosti. 

Drugi faktor, dobičkonosnost, temelji na merjenju uspešnosti podjetja, in sicer tako, da se od 

prihodkov izdelkov z blagovno znamko odšteje povprečne stroške v industriji. Oba faktorja sta 

izračunana na podlagi anketiranja porabnikov. Model jasno loči vhodne od izhodnih 

spremenljivk in je grafično prikazan na sliki 11. 
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Slika 10. Shematski prikaz Bekmeier-Feuerhahnovega modela. 

 
Vir: BBDO, 2002, str. 66. 
 

Metoda ponovi izračun obeh faktorjev, tako da strokovnjaki določijo vrednost moči in 

dobičkonosnosti blagovne znamke. Način izračunavanja strokovnjaki določajo sproti glede na 

potrebe modela. Dokončno vrednost blagovne znamke dobimo tako, da kombiniramo obe 

metodi pridobivanja podatkov: moč znamke iz prve raziskave množimo z dobičkonosnostjo iz 

druge in obratno; iz obeh rezultatov izračunamo povprečje. 

Prednost tega modela je, da uspe združiti zaznavanje porabnikov in znanje strokovnjakov. 

Blagovni znamki je mogoče določiti monetarno vrednost in upoštevati njen razvoj v 

prihodnosti prek porabnikovega poznavanja blagovne znamke, ki zagotavlja določene 

vedenjske vzorce v prihodnosti.  

4 Analiza najpomembnejših vedenjskih modelov 

Modela Kellerja in Aakerja sta najznačilnejša predstavnika vedenjskih modelov. Izhajata iz 

analiz porabnikovih interakcij z blagovnimi znamkami. Porabnik skozi trženjski splet 

blagovne znamke dobiva informacije, ki jih prek zaznav in razmišljanja spreminja v kapital 

blagovne znamke. Kapital nastaja v porabnikovi misli. Modela uspeta razčleniti procese 

porabnikovega mišljenja na dejavnike, s katerimi sestavita modela kapitala blagovne znamke. 

Namen tega poglavja je analizirati najpomembnejša vedenjska modela: Kellerjevega in 

Aakerjevega. Prikazal bom dejavnike, s katerimi avtorja modele sestavljata ter prikazal 
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prednosti in slabosti obeh. Dejavniki obeh modelov bodo služili v naslednjih poglavjih kot 

vhodne spremenljivke v model monetarizacije vedenjskih modelov. 

4.1 Kellerjev model 

Kellerjev model (1998) temelji na poznavanju blagovne znamke, ki se oblikuje v zavesti 

porabnika. Poznavanje blagovne znamke je splet spominskih vozlov, ki se prepletajo z 

asociacijami na blagovno znamko. Keller trdi, da je kapital blagovne znamke funkcija 

porabnikovega poznavanja blagovne znamke, kar lahko z enačbo zapišemo kot: 

CBE = F(BK) = F(G(x1,x2)), (17) 

kjer je BK (Brand Knowledge) poznavanje blagovne znamke. Keller kapitala blagovne znamke 

ne poveže neposredno z vzročnimi dejavniki, temveč to stori s posredno funkcijo poznavanja 

blagovne znamke, ki predstavlja skupek porabnikovih izkustev z blagovno znamko. F(BK) 

funkcija predstavlja prenos teh izkustev na trgu in je torej merljiva. 

 

Vir: Keller, 1998, str 94. 
 

Slika 10 shematsko prikazuje Kellerjev model in dimenzije, ki sestavljajo poznavanje 

blagovne znamke. Poznavanje blagovne znamke (BK) gradijo tri podravni spremenljivk; 

vsaka raven je funkcija spremenljivk lastnih podravni. Za razumevanje kapitala blagovne 

znamke z vidika porabnika moramo spoznati osnovne gradnike. 
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Slika 10. Struktura  poznavanja blagovne znamke po Kellerju. 
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Prvo podmnožico poznavanja blagovne znamke tvorita dimenziji: 

• opaznost blagovne znamke in 

• imidž blagovne znamke. 

4.1.1 Opaznost blagovne znamke 

Pri ustvarjanju in stopnjevanju povezav med porabnikom in blagovno znamko predstavlja ta 

dimenzija uspešnost elementov blagovne znamke. Skrajne meje te dimenzije gredo od 

nepoznavanja blagovne znamke do prepričanja, da je določena znamka edina v skupini 

sorodnih izdelkov. Opaznost blagovne znamke deli Keller na priklic in prepoznavnost. 

Prepoznavnost se nanaša na porabnikovo sposobnost prepoznavanja blagovne znamke kot 

rezultat predhodnih izkušenj (npr., ali porabnik prepozna blagovno znamko, ko gre v trgovino, 

ki je že nekoč videl oziroma o kateri je že slišal). Priklic pa je povezovanje blagovne znamke z 

določeno kategorijo izdelkov (npr., ali se bo porabnik spomnil znamke Nokia, ko mu 

omenimo mobilni telefon). 

Raziskave so pokazale, da porabniki nismo zvesti eni sami blagovni znamki, temveč izbiramo 

iz upoštevanega niza blagovnih znamk (Consideration set) (Baker, 1986, str. 637–642). 

Opaznost blagovne znamke mora preseči določen prag, da lahko porabnik blagovno znamko 

uvrsti v upoštevani niz nakupov. Raziskave na področju  psihologije porabnikov so pokazale, 

da priklic ene informacije zmanjša možnosti za priklic drugih informacij (Roediger, 1973, str. 

644–657), kar v konceptu blagovne znamke pomeni, da porabnik avtomatično izključi ostale 

blagovne znamke, če prikliče eno. 

Pri izdelkih, ki ne zahtevajo velikega porabnikovega razmišljanja o nakupu, izdelkih, s 

katerimi nimamo izkušenj, in izdelkih, katerih kvalitete porabnik ne more izmeriti, je opaznost 

edini kriterij odločanja o nakupu. Druga dimenzija, imidž, namreč sploh ni prisotna. To nam 

pove, da se porabnik pri spoznavanju blagovne znamke najprej naslanja na opaznost, šele nato 

si ustvari tudi mišljenje o njej. Opaznost je torej tvornik imidža, hkrati pa tudi njegov 
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oblikovalec, saj sta moč priklica in moč opaznosti tista, ki porabniku implicirata razmišljanje o 

blagovni znamki in posledično oblikovanje mnenja o njej7. 

4.1.2 Imidž blagovne znamke 

Imidž prikazuje kvaliteto porabnikovih miselnih povezav povezavi z blagovno znamko. 

Sestavljajo ga tri lastnosti asociacij: naklonjenost, moč in edinstvenost. Preden te lastnosti 

opišem, bom na kratko prikazal Kellerjevo klasifikacijo asociacij. Deli jih na lastnosti in 

koristi. 

Lastnosti. Keller deli lastnosti na tiste, ki jih lahko pripišemo izdelku in opredeljujejo 

uspešnost izdelka samega, in ostale lastnosti, ki niso vezane na izdelek, vseeno pa vplivajo na 

nakup oziroma potrošnjo. Lastnosti, vezane na izdelek, Keller naprej deli na osnovne in 

opcijske oziroma na lastnosti, ki so potrebne za pravilno delovanje izdelka, in lastnosti, ki 

izdelku dodajo prožnost, prilagodljivost. Te lastnosti se med skupinami izdelkov precej 

razlikujejo: 

1. Avtomobil ima osnovne lastnosti, kot so moč, velikost, število vrat, dimenzije gum itd., in opcijske 
lastnosti: klimatsko napravo, avtoradio … 

2. Mobilni telefon ima osnovne lastnosti, kot so vzdržljivost baterije, velikost ekrana, frekvenca delovanja 
itd., in opcijske lastnosti, kot so wap, GPRS, barva ohišja … 

3. Kruh ima osnovne lastnosti, kot so moka, energijska vrednost, vsebnost vlaken itd., in opcijske lastnosti, 
kot so oblika, barva, dodatke … 

Med lastnosti, ki niso vezane na izdelek, sodijo tiste, ki vplivajo na nakupni proces, niso pa 

neposredno vezane na izdelek. Te lastnosti so posledica trženja blagovne znamke. Keller jih 

razdeli na 4 vire: 

1. Cena. Ena najpomembnejših lastnosti pomeni močno asociacijo na vrednost in 
kvaliteto izdelka. 

2. Podoba uporabnikov in uporabe. Predstavlja asociacije blagovne znamke na njenega 
tipičnega porabnika in asociacije na način porabe izdelka, ki blagovno znamko nosi. 
Tovrstne asociacije se oblikujejo bodisi z neposrednimi porabnikovimi izkušnjami ali 
pa posredno prek tržnega spleta in izkušenj drugih porabnikov. Asociacije na tipičnega 
uporabnika blagovne znamke temeljijo lahko na demografskih lastnostih ali pa na bolj 
abstraktnih psihografskih faktorjih. Demografske lastnosti so npr. spol, starost, rasa, 

                                                 

7 Matematično gledano bi lahko rekli, da je pri Kellerju imidž vsota opaznosti. 
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dohodek, geografska lokacija tipičnega porabnika, psihografske pa npr. ambicije v 
karieri, odnos do socialnih razlik, odnos do političnih institucij …                        
 

3. Izkušnje. V to skupino sodijo občutki in čustva, ki se porabniku vzbudijo ob spominu 
na blagovno znamko oziroma ob njeni uporabi. Čustva vcepijo blagovni znamki 
pomen in (če so pozitivna) povečajo zadovoljstvo ob uporabi.  

4. Osebnost. Ta dimenzija odraža porabnikova razmišljanja o blagovni znamki kot taki in 
ne o njeni uporabnosti. Porabniki dajemo blagovnim znamkam človeške lastnosti (npr. 
poštenost, igrivost, konzervativnost, agresivnost). 

Pri Kellerjevi razlagi izvorov lastnosti je razvidna vzročna posledičnost. Faktor osebnosti se 

oblikuje šele, ko obstajajo ostali prvi trije viri, izkušnje, ko obstajata prva dva … Več virov 

kot oblikuje lastnosti, globlji so občutki, ki jih porabnik doživlja v zvezi z blagovno znamko, 

vzvod lastnosti na kapital blagovne znamke z vidika porabnika pa je večji. 

Koristi. Predstavljajo prednosti, ki jih izdelek pod blagovno znamko prinaša porabniku. Keller 

jih deli v tri podskupine: 

Funkcijske. Te koristi so vezane na lastnosti izdelka oziroma na lastnosti storitve, in 
so ponavadi glavni motiv odločanja o nakupu pri zadovoljevanju porabnikovih 
osnovnih potreb (npr. funkcijske koristi šampona so čistost las, odstranjevanje maščob, 
prhljaja, dodajanje volumna lasem). 

Izkustvene. Nanašajo se na porabnikove občutke pri uporabi izdelka oziroma storitve 
in so povezane tako z asociacijami na lastnosti izdelka kot z ostalimi asociacijami. 
Tovrstne koristi zadovoljujejo potrebe po čutnih zaznavah (vid, okus, vonj, dotik, zvok 
; npr. izkustvene koristi šampona so vonj, občutek lepote). 

Simbolične. Te koristi izvirajo iz lastnosti, ki niso vezane na izdelek oziroma storitev. 
Izražajo potrebe po socialnem uveljavljanju. Porabnik ceni prestiž, ekskluzivnost, 
modnost blagovne znamke (npr. pri šamponu so to občutki, da uporabljamo samo 
tistega, ki ga uporabljajo lepi ljudje, ki v življenju cenijo dobre stvari) (Keller, 1998, 
str. 95–102). 

Poznavanje vrst miselnih povezav porabnika je podlaga za študijo imidža blagovne znamke, ki 

ga sestavljajo tri lastnosti asociacij: 

• Jakost 

• Naklonjenost 

• Edinstvenost 
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Za gradnjo kapitala blagovne znamke z vidika porabnika so po Kellerju potrebne naslednje 

lastnosti asociacij (v tem vrstnem redu): močne, pozitivne, edinstvene. Z drugimi besedami, ni 

pomembno, kako edinstvene so asociacije do blagovne znamke, če porabnik prej ne ugotovi, 

ali so pozitivne ali negativne, in ni pomembna naklonjenost blagovni znamki, če ni dovolj 

močna, da bi jo porabnik priklical ob pravem trenutku (Keller, 1998, str. 102). 

4.1.2.1 Jakost asociacij 

Porabnik informacije, ki jih o blagovnih znamkah dobiva na trgu, v mislih procesira in jih 

shrani v obliki asociacij. Kako močno so »zapisane« v porabnikovem mišljenju Keller 

ponazarja z jakostjo asociacij. Na jakost asociacij vpliva način, kako se je porabnik z 

informacijo srečal. Keller izkušnje deli na (1) neposredne, (2) posredne, ki temeljijo na tržni 

komunikaciji blagovne znamke in (3) na ustna izročila, ki temeljijo na informacijah nekoga, ki 

je doživel (1) ali (2). Slika 11 prikazuje rezultate raziskave razlogov za nakup določene 

blagovne znamke. Najmočnejše asociacije se formirajo z neposrednimi izkušnjami z blagovno 

znamko, kar potrjujejo tudi raziskave. 

Slika 11. Vzroki za izbiro blagovne znamke pri nakupu. 
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Vir: Keller, 1998, str. 103. 
 

Na drugem mestu po jakosti so asociacije, ki nastanejo z nekomercialno komunikacijo (prek 

izkušenj prijateljev, združenj porabnikov, časopisov). Najšibkejše asociacije pa nastanejo prek 
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tržnih aktivnosti nad blagovno znamko oziroma prek komercialnih virov. Šibkost asociacije je 

v tesni povezavi z zamenljivostjo – šibkejša kot je asociacija, lažje jo je zamenjati. 

Poleg intenzivnosti informacij o blagovni znamki je jakost asociacije odvisna tudi od načina 

procesiranja in shranjevanja asociacij. Pomembni dimenziji pri teh procesih sta količina in 

kvaliteta informacij. Več pozornosti ko porabnik posveti procesiranju informacij, bolj ko 

porabnik razmišlja o pomenu izdelka oziroma storitve, močnejše so asociacije nanje. Ravno 

zato je porabnikova neposredna izkušnja z izdelkom tako pomembna. Raziskave so pokazale, 

da kot vzvod na procesiranje informacij deluje tudi predhodno poznavanje blagovne znamke, 

pri čemer je treba biti pozoren na skladnost predhodnih izkustev z novo informacijo. Večja 

količina informacij poveča verjetnost, da bo porabnik razmišljal o blagovni znamki, skratka 

pospešuje procesiranje. Čeprav sta tako kvaliteta kot kvantiteta pomembni pri oblikovanju 

asociacij, pa Keller daje prednost kvaliteti (Keller, 1998, str. 105–108). Večkratno ponavljanje 

slabe, nedosledne in neprepričljive informacije naredi bistveno manjši učinek kot pa enkratna 

ponovitev dobre informacije. Slika 12 shematsko prikazuje proces obdelave informacij in 

ustvarjanja močnih asociacij o blagovni znamki. 

Slika 12. Shematski prikaz porabnikovega procesiranja impulzov o blagovni znamki in 
ustvarjanje asociacij. 

 

Vsako izkušnjo z blagovno znamko imenujem impulz; tako je prvo srečanje impulz 1, drugo 

impulz 2 … Impulzi imajo dve dimenziji; moč in kvaliteto, ki pogojujeta intenzivnost 

porabnikovega razmišljanja o blagovni znamki (procesiranje), s katerim se ustvari prva 

asociacija o blagovni znamki. Naslednja faza je faza novega impulza, ki mu dodamo še 

povezavo z impulzom 1 v smislu doslednosti (dva nasprotujoča si impulza imata drugačno 

moč kot dva enaka impulza). Na novo procesiranje vpliva tudi jakost že ustvarjene asociacije 
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o blagovni znamki. Tako dobimo novo asociacijo, ki v spominu zamenja staro in ustvari neke 

vrste filter za sprejemanje novih impulzov. 

4.1.2.2 Naklonjenost asociacij 

Naslednji dejavnik imidža blagovne znamke je naklonjenost asociacij. Naklonjenost opredeli 

predznak asociacije: na pozitiven (+), ko blagovna znamka vsebuje lastnosti in koristi, ki 

zadovoljujejo porabnikove potrebe in njegove želje, na negativen (-) pa, ko je porabnik 

blagovni znamki nenaklonjen. (Keller, 1998, str. 106). 

Prenosljivost. Prikazuje sposobnost blagovne znamke, da ustvarja asociacije na druge izdelke 

iste blagovne znamke. Na prenosljivost vpliva lastnosti izdelka, ki zadovoljijo porabnikove 

potrebe, način komuniciranja teh lastnosti in integriteta procesa komunikacije skozi čas. 

Izdelek in njegov spremljajoči tržni splet morata biti dosledna pri utrjevanju porabnikovih 

asociacij. Podpirati morata asociacije, ki jih želita porabniku ustvariti o blagovni znamki. 

(Keller, 1998, str. 107). 

4.1.2.3 Edinstvenost asociacij 

Zadnja lastnost asociacij, ki sestavlja imidž blagovne znamke, je edinstvenost asociacije, ki si 

jo porabnik ustvari samo o eni blagovni znamki. Keller edinstvenost asociacij označi kot vir 

konkurenčne prednosti blagovne znamke. Tovrstne asociacije lahko temeljijo na funkcionalnih 

ali izkustvenih koristih in lastnostih izdelka. Obstoj edinstvenih asociacij daje blagovni 

znamki neke vrste monopolni položaj. Asociacije, ki so skupne več blagovnim znamkam, so 

lahko izvor klasifikacije kategorij izdelkov, v katerih si znamke konkurirajo med seboj. 

Tovrstne asociacije Keller imenuje asociacije na kategorijo izdelkov (Keller, 1998, str. 108). 

V praksi prihaja do pojava, ko porabniki asociacije na kategorijo izdelkov prenašajo v 

asociacije na blagovne znamke in obratno, da se asociacije na blagovne znamke prenašajo v 

asociacije na celotno kategorijo, v katero se določena blagovna znamka uvršča. 
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4.1.3 Povzetek Kellerjevega modela 

Po Kellerju je vir ustvarjanja kapitala blagovne znamke porabnikovo poznavanje te, ki je 

sestavljeno iz opaznosti in imidža. Opaznost je povezana z močjo asociacij, ki jih ima 

porabnik o blagovni znamki. Ta se odraža kot sposobnost prepoznavanja blagovne znamke 

pod različnimi pogoji. Deli se na prepoznavnost (sposobnost prepoznavanja blagovne znamke 

na podlagi predhodnih srečanj z njo) in priklic (sposobnost prepoznavanja blagovne znamke 

kot člana kategorije izdelkov). Opaznost pomembno vpliva na porabnikove odločitve na tri 

načine: (1) z določanjem upoštevanega niza blagovnih znamk (consideration set), (2) z 

vplivanjem na verjetnost odločitve pri nakupih z nižjo stopnjo porabnikove vpletenosti v 

proces, (3) z vplivanjem na ustvarjanje asociacij in posledično imidža o blagovni znamki. 

Imidž je sestavljen iz porabnikovih percepcij o blagovni znamki, oblikovanih na izkušnjah 

porabnika z blagovno znamko. Asociacije se ustvarjajo na različne načine: prek lastnosti 

izdelka ter funkcijskih, izkustvenih in simboličnih koristi. Za gradnjo porabniškega kapitala 

blagovne znamke morajo biti te asociacije močne, pozitivne in edinstvene. Močne asociacije 

nastanejo z zadostno mero porabnikovega razmišljanja (procesiranja) informacij (impulzov) o 

blagovni znamki. Pozitivne asociacije nastanejo, ko porabniki verjamejo, da ima blagovna 

znamka lastnosti in koristi, ki zadovoljujejo njihove potrebe in želje. 

4.2 Aakerjev model 

Aaker (1991) ponuja model, ki je strukturalno soroden Kellerjevemu, vendar v svojem 

razmišljanju neposredno izpostavi kapital blagovne znamke z vidika porabnika (brez posredne 

funkcije poznavanja blagovne znamke).  Z enačbo to zapišemo kot: 

CBE = F(x1,x2,...) (18) 

Oba modela na različna načina prikažeta isto rešitev. Aaker (1991, str. 1) pravi, da je kapital 

blagovne znamke z vidika porabnika odvisen od skupine dejavnikov, medtem ko Keller trdi, 

da je odvisen od poznavanja blagovne znamke (BK – »Brand knowledge«), ki pa je spet 

seštevek skupine dejavnikov. Kellerjev model se zdi morda bolj naraven, ker porabnik pri 

odločanju ne dela matematičnega izračuna med dejavniki z utežmi, temveč se odloči na 
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podlagi poznavanja in izkušenj z blagovno znamko. Slika 13 prikazuje Aakerjevih pet 

osnovnih dimenzij kapitala blagovne znamke z vidika porabnika. 

Slika 13. Aakerjev model kapitala blagovne znamke z vidika porabnika. 

 
Vir: Aaker, 1991, str. 1. 

Aaker dejavnike imenuje sredstva (assets) blagovne znamke in vpelje dimenzijo lojalnosti, ki 

jo Keller le posredno prikaže v drugih dejavnikih. 

4.2.1 Lojalnost blagovni znamki 

Lojalnost je merilo, ki Aakerju pomeni porabnikovo vdanost blagovni znamki. Visoka 

lojalnost zmanjšuje ranljivost porabniške baze blagovne znamke na konkurenčne trženjske 

dejavnosti, hkrati pa so lojalni kupci bolj dovzetni do sprememb same blagovne znamke. 

Aaker lojalnost diskretizira na pet nivojev (Aaker, 1991, 35–56), ki so prikazani na sliki 16. 
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Vir: Aaker, 1991, str. 40. 

V nižjo raven lojalnosti sodijo porabniki, ki so neobčutljivi na blagovne znamke – imena 

znamk namreč ne vplivajo na njihovo odločitev o nakupu. Raven višje so porabniki, ki so z 

uporabo določene blagovne znamke zadovoljni oziroma so do nje ravnodušni. Nimajo 

razlogov za zamenjavo blagovne znamke in jo kupujejo predvsem iz navade. Tovrstni 

porabniki so občutljivi za trženjske dejavnosti konkurenčnih znamk, ki se jim predstavijo kot 

koristnejše in boljše. V tretjo raven sodijo porabniki, ki so z uporabo blagovne znamke 

zadovoljni, hkrati pa jim zamenjava z drugo blagovno znamko predstavlja stroške – denar, čas, 

tveganje zamenjave. Če konkurenčni blagovni znamki uspe zmanjšati stroške zamenjave 

oziroma če jim uspe ponuditi večje prednosti, postanejo ti porabniki enakovredni porabnikom 

drugega nivoja. Na četrti ravni se nahajajo porabniki, ki imajo pozitivne asociacije do 

blagovne znamke in se z blagovno znamko čutijo povezani. Najvišji nivo lojalnosti pa 

predstavljajo predani porabniki. Ponosni so, da uporabljajo blagovno znamko. Pomeni jim 

izraz njihove osebnosti. Slednji delujejo tudi kot oglaševalci znamke. 

Čeprav je dimenzija lojalnosti diskretizirana, Aaker poudarja, da predstavljajo ravni le 

psihološke ločnice v kontinuumu lojalnosti. 

Lojalnost je v Aakerjevem modelu ključni dejavnik kapitala blagovne znamke z vidika 

porabnika. Množica lojalnih porabnikov predstavlja podjetju, ki je lastnik blagovne znamke, 

konstanten denarni tok v prihodnosti. Posebnost te dimenzije v Aakerjevem modelu je še v 

tem, da je edina, ki je vezana na porabnikovo predhodno izkušnjo z blagovno znamko – ne 

Slika 13. Pet nivojev lojalnosti. 
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more obstajati, če se porabnik še ni srečal z blagovno znamko izdelka. Lojalnost tudi ni 

neodvisna dimenzija, ampak se v večini primerov prepleta  z ostalimi dimenzijami: priklicem, 

kvaliteto, asociacijami. To je verjetno razlog, da Keller ni vpeljal lojalnosti kot samostojne 

dimenzije. Včasih se lojalnosti ne da razložiti z ostalimi dejavniki (porabniki so lojalni 

izdelkom slabe kakovosti, kot je Mc Donald's, ali niso lojalni izdelkom visoke kakovosti, kot 

so japonski avtomobili).  Lojalnost je edina dimenzija, ki je v celoti vezana na blagovno 

znamko – ne moremo je prenesti na drugo blagovno znamko brez velikih vlaganj. Če bi bila 

lojalnost vezana na izdelek, kapital blagovne znamke ne bi obstajal (pri kupovanju dobrin ni 

lojalnosti). Zavedanje pomembnosti lojalnosti pomaga podjetjem razmišljati dolgoročno in 

razumeti, kdo so kupci izdelkov, in jim ponuditi največjo vrednost v pravem trenutku. 

4.2.2 Priklic blagovne znamke 

Priklic v Aakerjevem modelu predstavlja natanko isto dimenzijo kot v Kellerjevem: 

»Sposobnost prepoznavanja blagovne znamke kot člana kategorije izdelkov« (Aaker, 1991, 

61). Tako kot lojalnost, tudi to dimenzijo Aaker diskretizira, čeprav spet poudari,  da so 

vrednosti le ločnice v kontinuumu priklicev. prikazuje štiri nivoje priklica. 

Slika 14. Štirje nivoji priklica. 

 
Vir: Aaker, 1991, str. 62. 

Najnižja raven priklica blagovne znamke je poznavanje s pomočjo. Da bi porabnik priklical 

asociacije na blagovno znamko, se mora z enim njenih elementov srečati (npr. z imenom, 

izdelkom). Višja raven predstavlja priklic brez pomoči (če porabnika vprašamo, naj našteje 

blagovne znamke v določeni kategoriji, bodo vse znamke, ki jih bo naštel, sodile vsaj v ta 

nivo). Najvišjo raven predstavlja prva znamka v spominu – znamka, ki jo porabnik prikliče 
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brez pomoči in ima do nje posebno afiniteto. Aaker (1991, str. 62) omenja še višjo raven – 

raven dominantne blagovne znamke, ki pri porabnikovem priklicu predstavlja edino blagovno 

znamko. 

Aaker se strinja s Kellerjevim razmišljanjem, da je priklic (pri Kellerju opaznost) začetni 

dejavnik kapitala blagovne znamke z vidika porabnika. Komunicirati lastnosti blagovne 

znamke prek gradnje imidža ali drugih dimenzij je brezpredmetno, če porabnik prej ne pozna 

blagovne znamke. Razlika med obema modeloma je v tem, da Aaker v eni dimenziji (priklicu) 

prikaže celoten proces porabnikovega spoznavanja blagovne znamke, Keller pa poleg priklica 

opredeli še prepoznavnost, neke vrste vmesno dimenzijo, ki veže opaznost z imidžem. 

Prepoznavnost je rezultat porabnikovih predhodnih izkušenj z blagovno znamko in je 

analogna z Aakerjevo višjo ravnjo priklica. 

4.2.2.1 Pomen priklica  

Obstoj priklica v porabnikovem spominu je kot datoteka v računalniku, ki čaka na vnos 

podatkov vanjo; brez nje se podatki ne shranjujejo, se izgubljajo oziroma se vpisujejo v druge 

datoteke. Aaker (1991, str. 64) priklic imenuje sidro, na katerega se privežejo informacije 

(asociacije) o blagovni znamki. 

Priklic (poznavanje) blagovne znamke daje porabniku občutek udomačenosti. Pri izdelkih, ki 

zahtevajo nižjo stopnjo vključevanja v nakupni proces, je ta občutek glavni motiv za nakup. 

Visoka stopnja priklica pomeni tudi posredno prisotnost in koherentnost blagovne znamke na 

trgu ter doslednost komuniciranja. Aaker izpostavi štiri razloge za uspešen priklic blagovne 

znamke: 

• podjetje (lastnik blagovne znamke) obsežno oglašuje, 

• podjetje je na trgu že dolgo časa, 

• izdelki so prisotni v velikem številu razpoložljivih prodajnih enot, 

• blagovna znamka je »uspešna«, saj jo uporabljajo tudi ostali porabniki. 

Da pride blagovna znamka v nakupnem procesu v upoštevani niz blagovne znamke 

(considerational set), mora doseči vsaj raven priklica brez pomoči. 
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Aaker posebej poudari, da med priklicem blagovne znamke in vrsto asociacij, ni povezave. 

Kot razlog navaja, da je blagovna znamka lahko prva v spominu zaradi porabnikovih 

negativnih izkušenj z njo v preteklosti. 

4.2.2.2 Landorjev indeks ImagePower 

Ameriško svetovalno podjetje Landor Associates je na podlagi anketiranja 1000 porabnikov 

sestavilo dvodimenzionalni indeks, ki ga imenujemo moč blagovne znamke (Aaker, 1991, 

str.68–69). Poleg merjenja poznavanja blagovne znamke so merili še naklonjenost porabnikov. 

Indeks deleža v spominu je merilo prepoznavnosti blagovne znamke, indeks »spoštovanja« pa 

naklonjenosti. Coca-Cola ima kot prva v indeksu deleža v spominu takšno prednost pred 

drugouvrščenim Campbell's, kot jo ima slednji pred 50. uvrščenim Dove. Prav tako visok 

priklic je v 80. letih omogočil podjetju razširitev izdelka Coca-Cole na Diet, Cherry ... 

praktično brez vlaganja v tržno komuniciranje. 

Tabela 5. Landorjev indeks ameriških blagovnih znamk. 

Mesto Ime podjetja/blagovne znamke Indeks »spoštovanja« Indeks deleža v spominu 

1 Coca-Cola 68 78 
2 Campbell's 67 60 
3 Pepsi-Cola 61 67 
4 AT&T 64 63 
5 McDonald's 50 77 
6 American Express 60 65 
7 Kellogg's 58 64 
8 IBM 65 58 
9 Levi's 63 58 
10 Sears 59 62 
...    
30 Rolls-Royce 63 46 
Vir: Aaker, 1991, str. 68. 

Raziskava je razkrila manjšo pozitivno korelacijo med obema indeksoma. Podjetja, kot so 

Rolls-Royce, Hilton, Harley-Davidson, Rolex, ki so imela negativno korelacijo, so uvrstili v 

kategorijo neizkoriščenih potencialov. S povečanjem prepoznavnosti bi lahko bistveno bolje 

izkoristila kapital svoje blagovne znamke. 
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Podobno raziskavo je podjetje izvedlo tudi v Evropi: na prvem mestu je ponovno Coca-Cola, 

sledijo IBM, Sony, Porsche in McDonald's. 

4.2.2.3 Časovna komponenta priklica 

Priklic blagovne znamke se s časom spreminja zaradi bolj ali manj intenzivne tržne 

komunikacije lastnika blagovne znamke, zamenjave lastnika, propada lastnika, spremembe 

porabnikovih preferenc ... Če fiksiramo porabnikove preference in izključimo poslovanje 

lastnika znamke, lahko sklepamo, da je priklic skozi čas pozitivna funkcija intenzivnosti tržne 

komunikacije. Model, ki ga prikazuje slika 18 pravi, da je priklic blagovne znamke značilno 

povezan s trženjskimi dejavnostmi. Če trženjske dejavnosti ob določenem času (t0) prenehajo, 

bi se morala sposobnost priklica počasi začeti zmanjševati.  

Slika 15. Model časovne funkcije priklica. 
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Zaradi časovne inercije, ki jo ima priklic, bi padec ne bil takojšen, temveč postopen. 

Raziskave v ZDA (Saporito, 1986, str. 123–124) so pokazale poseben pojav pri blagovnih 

znamkah z visoko ravnjo priklica – priklic tudi po prenehanju trženjskih dejavnosti ne pade. 

Blagovne znamke, ki so v zgodovini presegle določen prag priklica, postanejo »trajne«. 
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Skupine izdelkov, v katerih je prisotna »trajna« blagovna znamka, so zelo nedostopne novim 

konkurenčnim znamkam, čeprav so te podprte z močnimi trženjskimi dejavnostmi. Vstop v to 

kategorijo je precej lažji z oživitvijo katere izmed »večnih« blagovnih znamk, ki na trgu ne 

nastopajo več aktivno, ali pa le z razširitvijo izdelka »večne« blagovne znamke. 

4.2.3 Zaznana kakovost 

Kakovost v svojem modelu Aaker vpelje kot »porabnikovo subjektivno zaznavanje kvalitete v 

primerjavi s konkurenčnimi blagovnimi znamkami« (Aaker, 1991, str. 84). Ključno v tej 

definiciji je porabnikovo zaznavanje. To kakovost je nujno ločiti od: 

• dejanske objektivne kakovosti izdelka z blagovno znamko, 

• kakovosti izdelave in uporabljenih materialov v izdelku. 

Zaznana kakovost je plod porabnikovega razmišljanja o kakovosti izdelka. Obstaja pozitivna 

korelacija med izmerljivo (objektivno) kakovostjo in zaznano kakovostjo izdelka za 

porabnika. Aaker išče povezavo v lastnostih izdelkov: vsak porabnik ima svojo lestvico 

pomembnih lastnosti izdelka (enemu je npr. pri nakupu avtomobila pomembna moč motorja, 

drugemu cena, tretjemu poraba ...). Kakovost teh lastnosti najbolj vpliva na končno dojemanje 

kakovosti izdelka kot celote. Tu spet ne gre za objektivno kakovost, temveč za zaznano 

kakovost, je pa korelacija med objektivno in zaznano kakovostjo posameznih lastnosti 

izdelkov višja. Lastnosti izdelka, ki vplivajo na zaznano kakovost, se razlikujejo od skupin 

izdelkov in porabniki. Aaker (1991, str. 91) loči med lastnostmi izdelka in lastnostmi storitve. 

Obe skupini se delita še v manjše kategorije, kot je prikazano v tabeli 6. 
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Tabela 6. Lastnosti izdelkov in storitev, ki porabniku predstavljajo kakovost. 

Izdelek 
Učinkovitost Kako izdelek služi svojemu primarnemu namenu? 
Značilnosti Drugorazredni elementi izdelka. 
Skladnost s specifikacijami Ali so na izdelku tovarniške napake? 
Zanesljivost Kako dobro izdelek služi svojemu namenu? 
Vzdržljivost Kako dolgo izdelek služi svojemu namenu? 
Servis Kako dobro je organizirana servisna storitev za izdelek? 
Izgled Ali izdelek na pogled kakovosten? 
Storitev 
Celostna podoba izvajalca Ali izgled izvajalcev storitve, njihove opreme itd. daje 

vtis kakovosti? 
Zanesljivost Kako dobro je storitev opravljena? 
Primernost Analogija učinkovitosti pri izdelku 
Interakcija s kupcem Komunikacija z osebjem in njegova hitrost 
Vir: Aaker, 1991, str. 91. 

Zaznana kakovost je Aakerju preveč abstrakten pojem, zato ga poveže z značilnostmi izdelka, 

in sicer z zanesljivostjo in učinkovitostjo.  

4.2.3.1 Prispevek kakovosti k ustvarjanju kapitala blagovne znamke z 

vidika porabnika 

Zaznana kakovost dodaja vrednost blagovni znamki na pet načinov prikazanih na sliki 19.  

Slika 16. Pomen zaznane kakovosti za gradnjo kapitala blagovne znamke. 

 
Vir: Aaker, 1991, str. 86. 
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iskanje parametrov, ki določajo kakovost ...). Za kategorije izdelkov, kjer je povezava med 

zaznano kakovostjo in odločitvijo za nakup velika, velja, da deluje zaznana kakovost kot 

vzvod vsem trženjskim dejavnostim. Zaznana kakovost pomeni za večino kategorij izdelkov 

dimenzijo diferenciacije, ki je tesno povezana z vrednostjo, ki jo ima izdelek za porabnika, 

oziroma s premijo, ki jo je porabnik pripravljen plačati. Lastniki (podjetja) blagovnih znamk z 

visoko zaznano kakovostjo imajo boljša pogajalska izhodišča v prodajni verigi in lažje uvajajo 

nove izdelke. 

4.2.4 Asociacije o blagovni znamki 

Aaker preprosto opredeli asociacije kot »vse, kar je v porabnikovem spominu vezano na 

blagovno znamko« (Aaker, 1991). Tako kot pri Kellerju jo določata dejavnika naklonjenosti 

(pozitivno, negativno) in moč. Množica asociacij in povezav med njimi tvori imidž blagovne 

znamke. Slika 17 ponazarja pomen asociacij za blagovno znamko. 

Slika 17. Pomen asociacij za kapital blagovne znamke. 

 

Vpliv na procesiranje informacij. Asociacije pomagajo pri oblikovanju izkušenj z blagovno 

znamko. Vsako novo srečanje je pogojeno z asociacijo, ki je rezultat skupka predhodnih 

srečanj. To dejstvo porabniku skrajšuje čas zbiranja informacij o blagovni znamki, lastniku pa 

zmanjšuje stroške tržnega komuniciranja – vsako novo komuniciranje temelji na že 

ustvarjenih asociacijah preteklih komuniciranj in tako samo dopolnjuje porabnikovo sliko o 

blagovni znamki. 

Vir diferenciacije. Pri izdelkih, ki jim porabnik težko hitro in objektivno izmeri kvaliteto, je 

lahko pozitivna asociacija glavni vir diferenciacije izdelkov in pomeni pomembno 

konkurenčno prednost.  

Asociacije 

Vpliv na 

procesiranje in 

priklic informacij 

Vir diferenciacije Razlog za nakup Temelj za 

razširitve 
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Razlog za nakup. Mnoge asociacije, ki povezujejo izdelke z njihovimi lastnostmi in koristmi, 

vplivajo na porabnikovo odločitev za nakup (npr.: »kupil bom mercedes, ker se ne kvari in ker 

je prestižen avtomobil«; »Colgate mi zagotavlja čiste in bele zobe«). 

Temelj za razširitve. Pozitivne asociacije na ime blagovne znamke se ob uvajanju novega 

izdelka vsaj delno prenašajo nanj, kar pomeni, da lastnik brez tržne komunikacije uživa učinke 

pozitivnih asociacij (npr.: ko je mercedes predstavil razred A, so porabniki njegovo kvaliteto 

takoj povezali z uspešnimi razredi E in S, čeprav se je kasneje izkazalo, da razred A ni bil 

upravičen takega zaupanja porabnikov – losov test. To je posledično poslabšalo kredibilnost v 

kvaliteto ostalih razredov). 

4.3 Povzetek 

Aakerjev model se ne poglablja natančneje v psihologijo človekovega razmišljanja, temveč 

zajame blagovno znamko z makroekonomskega vidika. Keller je konceptualno razumljivejši 

in z vidika porabnikovega odločanja v nakupnem procesu bližje dejanskemu vedenju, vendar 

to transparentnost plačuje z uporabo težko izmerljivih pojmov: razvil je namreč model, ki je 

osnova teoretičnim diskusijam, vendar pa je težko izvedljiv v praksi. Modela sta si sicer 

vsebinsko zelo podobna in sta oba osnovana na istih temeljih. 
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5 Kvantifikacija gradnikov vedenjskih modelov in sinteza 
novega modela 

V petem poglavju bom z uporabo prvin finančnih in kombiniranih modelov skušal izluščiti in 

kvantitativno izmeriti dimenzije obeh modelov in jih sintetizirati v lasten model. Najprej bom 

razdelal makroekonomski okvir, skozi katerega bom nato razvil ogrodje modela, ki bo 

uporabno za večino vedenjskih modelov. Iz tega ogrodja bom potem opredelil svoj teoretični 

model monetarizacije vedenjskega modela. Nazadnje bom prikazal še praktičen primer 

uporabe modela. 

5.1 Makroekonomsko ogrodje 

Čeprav vedenjski modeli temeljijo na študiji vedenja porabnikov, vrednost kapitala blagovne 

znamke z vidika porabnika ustvarja celoten trg uporabnikov. Predstavitev izračunov bom zato 

začel na makroekonomskem nivoju in se nato spuščal v procese, ki se ustvarjajo v mislih 

posameznih porabnikov. Za lažjo predstavo bom skozi študijo navajal praktične primere8. 

Vzemimo trg izdelkov, ki ima A porabnikov, ki letno potrošijo Q izdelkov, tako da znaša 

celoten trg AQT =  enot. Zaenkrat bom ostal pri letni potrošnji izdelkov, dinamiko trga pa 

bom upošteval kasneje pri razširitvi modela na večletno obdobje in določitvi končne vrednosti 

kapitala blagovne znamke z vidika porabnika. 

Potrošniški kapital blagovne znamke za enega porabnika je: 

eij = qigjpij, (19) 

kjer eij pomeni kapital blagovne znamke z vidika porabnika znamke j (v valuti/leto) za 

porabnika i; qi porabnikovo letno kupljeno količino izdelka iz kategorije izdelkov, pij pa 

verjetnost, da bi i-ti porabnik kupil j-to blagovno znamko; gj predstavlja maržo, ki jo blagovna 

znamka j dosega. 

                                                 

8 Makroekonomski vidik je povzet iz EQUITY Map modela. (Srinivasan in ostali, 2001, str. 1- 55) 
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Če enačbo (19) seštejemo po vseh porabnikih na trgu, dobim skupen letni kapital blagovne 

znamke na trgu: 

∑
=

=
N

i
ijjij pgqTE

1
, (20) 

kjer ∑
=

N

i 1
 pomeni seštevek po vseh porabnikih na trgu. Zaradi enostavnega izračunavanja 

lahko spremenljivko gij postavim pred vsoto, kar pomeni, da dosega izdelek z blagovno 

znamko pri vseh porabnikih enako maržo. To velja predvsem za porabniške izdelke; na 

medorganizacijskih trgih se lahko marže od porabnika do porabnika precej razlikujejo. 

Letni potrošniški kapital blagovne znamke lahko približamo z: 

∑
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kjer ∑
=

N

i 1
 pomeni vsoto po porabnikih zajetih v raziskavo, faktor )( Q

T  pa rezultate 

predimenzionira na celotno populacijo na trgu. 

Omenjeno vsoto lahko prilagajamo ciljem raziskave: T lahko pomeni vse porabnike na svetu, 

na določenem geografskem območju, v določeni demografski skupini, v določeni skupini 

izdelkov (vključno s substituti). Seveda bi s tem dobili različne vrednosti kapitala blagovne 

znamke. Lahko bi ga poimenovali parcialni kapital blagovne znamke. 

Ej predstavlja »letni« kapital blagovne znamke z vidika porabnika in je statične narave – ne 

upošteva dinamike spreminjanja trga (N – število kupcev je določeno, število konkurentov je 

določeno). Časovno obdobje enega leta je stvar opredelitve. Uporabnik se lahko odloči meriti 

količino Ej v krajšem ali daljšem časovnem intervalu in N konstantno prilagaja dinamiki trga. 

Več o tem bom spregovoril na koncu poglavja, ko bom modelu dodal časovno komponento. 
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5.2 Mikroekonomsko ogrodje 

5.2.1 Marža gj 

Celotna študija vedenjskih modelov bo zajeta v spremenljivki pij, še prej pa bi nekaj vrstic 

namenil marži gj. Z vidika marže lahko enačbo 21 malce predelam z uporabo sledečih členov: 

Marža =  cena izdelka z blagovno znamko – variabilni stroški izdelka = 

 (cena izdelka z blagovno znamko –povprečna tržna cena izdelka) + 

 (povprečna tržna cena izdelka - variabilni stroški izdelka) = 

 cenovna premija blagovne znamke + marža povprečnega  izdelka na trgu (22) 

Če vstavim enačbo (22) v enačbo (21) dobim: 
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(kapital blagovne znamke iz cenovne premije) + (kapital blagovne znamke iz tržne cene 

izdelka), (23) 

kjer PP (Price Premium) pomeni cenovno premijo blagovne znamke in CMAMP 

(Contribution marigin obtained at average market price) pomeni maržo povprečnega izdelka 

na trgu. Prvi primer poznamo pri znamkah, kot so Mercedes, Ferrari, Compaq, drugi pa pri 

znamkah kot so McDonalds in Wal-Mart (Srinivasan, in ostali, 2001, str. 10). 

 

5.2.2 Dobičkonosnost 

Kapital blagovne znamke z vidika porabnika, opredeljen v enačbi (21), uporabniku pove 

vrednost blagovne znamke. Da bi lahko izračunal dobičkonosnost investicij v blagovno 

znamko, je treba od vrednosti odšteti vse »čiste« investicije v blagovno znamko. Natančno 
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izračunati, kateri stroški trženja, proizvodnje, kontrole kakovosti, razvoja in ostalih funkcij v 

podjetju so povezani z blagovno znamko, praktično ni mogoče, lahko pa se jih vsaj delno 

oceni. Variabilni stroški izdelkov so zajeti v marži. Drugi člen enačbe (23), kapital blagovne 

znamke iz tržne cene izdelka, pomeni kapital, ki je nastal zato, ker je bilo podjetje sposobno 

prav zaradi blagovne znamke znižati stroške proizvodnje in tržnih poti. 

 Model s tem predpostavlja, da je trg razvit, pretok informacij in tehnologije pa popoln. 

Diferenciacijo določa le blagovna znamka tako na cenovni kot na stroškovni strani. 

5.3 Porabnikovo odločanje 

Modelu manjka še glavni gradnik, to je verjetnost p, ki združuje dimenzije porabniškega 

kapitala blagovne znamke. V enačbi 22 predstavlja pij verjetnost, da bo i-ti porabnik kupil j-to 

blagovno znamko. Model narekuje, da se mora porabnik v obdobju uporabne življenjske dobe 

izdelka za eno blagovno znamko odločiti, zato velja  za vsakega porabnika enačba: 

Θ∈=∑
=

jp
M

j
j ;1

1
, (24) 

kjer M pomeni število blagovnih znamk na trgu, Θ  množico vseh konkurenčnih blagovnih 

znamk in pj verjetnost za nakup blagovne znamke. Pri določevanju množice Θ  konkurenčnih 

blagovnih znamk je treba biti pozoren na širino – merimo lahko le ožje konkurente ali pa 

lahko dodamo tudi substitute. Ko se porabnik odloča o nakupu novega avtomobila luksuznega 

razreda, lahko v množico Θ  šteje samo luksuzne avtomobile, lahko pa v množico doda 

športne avtomobile srednjega razreda, dvokolesa, kolesa, avtobuse kot alternativne možnosti 

gibanja v prometu. 

Enačba (24) pove, da trg porabnikov zanesljivo kupi T izdelkov v časovnem razmahu enega 

leta. 

5.3.1 Relativna in absolutna enačba modela 

Vsebino vedenjskega modela porabniškega kapitala nosi v enačbi (21) spremenljivka pij, ki jo 

je treba izračunati kot funkcijo dejavnikov v vedenjskih modelih. V naslednjem razdelku bom 
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prikazal, da  pij sestavljajo tri dimenzije, ki jih bom v enačbo (21) vstavil kot medsebojni 

vsoto: 

3
uqa

ij

ppp
p

++
= , (25) 

kjer pa pomeni stopnjo priklica, pq stopnjo kvalitete in pu stopnjo imidža. Če enačbo (25) 

vstavimo v enačbo (21) dobimo: 
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Posplošitev modela 

Vrednosti posameznih p-jev povedo, kolikšna je verjetnost, da se porabnik pri nakupovalnem 

procesu odloči za blagovno znamko j, če privzamemo ostale p-je za konstantne. Z razširitvijo 

enačbe 25 na več dimenzij lahko model še bolj posplošimo in prilagodimo drugim vedenjskim 

modelom. V naslednjem razdelku bom predstavil izsledke Aakerjevega in Kellerjevega 

modela kot vhodne spremenljivke v meritev, lahko pa se uporabi poljubne dimenzije. Model 

posplošim s sledečo enačbo: 

n
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kjer pn predstavljajo verjetnosti posameznih dimenzij, ki jih poljuben model upošteva. Enačba 

(26) v splošni obliki izgleda tako: 
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Model v enačbi (25) tudi privzame enakost med verjetnostmi. Če želim upoštevati, da je npr. 

verjetnost za nakup zaradi prepoznavnosti pomembnejša od verjetnosti za nakup zaradi 

kvalitete, postavim prednje faktorje fn, s katerimi upoštevam to dejstvo. Tako dobim enačbo: 
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Primer: Če je pomembnost prepoznavnosti dvakrat bolj vredna kot pomembnost kvalitete in 

imidža, to zapišem kot: 
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5.3.2 Dimenzije, ki gradijo verjetnost za nakup 

Aakerjev in Kellerjev model predlagata sledeče dejavnike kapitala blagovne znamke9: 

• prepoznavnost (opaznost), 

• zaznana kakovost in 

• imidž (asociacije). 

V tem razdelku bom predstavil metode, s katerimi merimo te dimenzije, v naslednjem pa jih 

bom skušal umestiti v p (verjetnost za nakup) ter tako vključiti vse dejavnike modela v celoto. 

5.3.2.1 Priklic (opaznost) 

Za modeliranje priklica se bom oprl na Aakerjevo razlago (pri Kellerju je ta dimenzija, 

dimenzija opaznosti, deljena na priklic in prepoznavnost10); Keller trdi, da lahko izdelke 

kategoriziramo glede na način porabnikovega nakupa v: 

• izdelke, za katere se na nakup odločimo na prodajnem mestu, 

• izdelke, za katere se za nakup odločimo drugje. 

                                                 

9 Pri Kellerju so to dejavniki poznavanja blagovne znamke, ki pa so tako ali tako funkcija porabniškega kapitala 

blagovne znamke. 

10 Kellerju priklic ne pomeni enako kot Aakerju, v tem poglavju priklic sledi Aakerjevi definiciji oziroma 

Kellerjevi opaznosti. 
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Za prvo kategorijo izdelkov je posebej pomembna dimenzija prepoznavnosti, za druge pa 

dimenzija priklica. Merimo ju na različne načine. Zaradi poenostavitve predpostavljamo, da 

ima uporabnik modela zadostno znanje, da lahko oceni, kateri nakupni vzorec prevladuje v 

kategoriji izdelkov, ki jo meri, in metodo merjenja opaznosti prilagodi ciljem. 

Tehnično gledano pomeni priklic blagovne znamke delež anketiranih porabnikov, ki s 

pomočjo ali brez nje blagovno znamko prepoznajo. Pomen ter prednosti in slabosti 

metodologij izračunavanja priklica niso tematika tega dela. Metodo izračuna bomo prilagodil 

naravi izdelka, za katerega vrednotimo kapital blagovne znamke. 

Večina metod izraža priklic blagovne znamke v odstotkih (%), torej, koliko porabnikov je 

blagovno znamko v dani situaciji prepoznalo. Za potrebe merjenja kapitala blagovne znamke 

je potrebno priklic razumeti kot širše poznavanje izdelka, torej ne samo imena, temveč tudi 

lastnosti izdelkov in blagovnih znamk. V konceptu kapitala blagovne znamke priklica torej naj 

ne bi merili kot odstotka anketirancev, ki blagovno znamko poznajo, temveč kot odstotek 

širšega poznavanja blagovne znamke (porabnik mora poleg imena prepoznati tudi lastnosti 

blagovne znamke) – koncept, ki je bliže Kellerjevemu pojmovanju opaznosti. Vsak 

anketiranec svojega deleža torej ne prispeva k odstotku poznavanja, ampak prispeva svoj 

odstotek poznavanja blagovne znamke (kjer 0 % pomeni nepoznavanje in 100 % popolno 

poznavanje blagovne znamke in lastnosti njenih izdelkov) k povprečnemu odstotku 

anketirancev. 

V skladu z zgoraj omenjenim načinom merjenja priklica blagovne znamke pridem do 

ugotovitve, da mora priklic blagovne znamke za vstop v porabnikov upoštevani niz blagovnih 

znamk ( Considerational set) preseči določen prag. Matematično prag s funkcijo zapišem kot: 
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kjer je O funkcija, ki je enaka 1, ko je a (awareness) – priklic večji od o% in enaka 0, ko je 

priklic manjši od o%. Poudariti velja, da je tudi o% funkcija dejavnikov okolja, v katerem se 

blagovna znamka nahaja – panoge, makro- in mikro-ekonomskega okolja, konkurence … 

(Primer: pri odločanju o nakupu WC papirja je o% zelo majhen, ker blagovne znamke ni nujno 
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potrebno dobro poznati, da se za nakup odločimo, lahko je celo 0, pri nakupovanju mobilnega 

telefona ali avtomobila pa je o% lahko zelo visok – blizu 1.) 

Da bi lahko vrednost opaznosti uporabili pri izračunu vrednosti blagovne znamke, jih moramo 

dimenzijsko urediti, in sicer jih je potrebno normalizirati na interval (0,1), kjer 0 pomeni čisto 

nerazpoznavnost blagovne znamke, 1 pa edini izdelek na trgu. Kako to narediti, je odvisno od 

tega, katero metodo uporabimo za merjenja priklica. 

Z večanjem odstotka priklica večamo kapital blagovne znamke, zveza je torej pozitivna. 

Nikakor pa ne moremo trditi, da je zveza linearna (da pomeni priklic 10 % natanko dvakrat 

večji kapital od priklica 5 % ob vseh ostalih pogojih enakih). Raziskave (Roediger, 1973, str. 

644–657) kažejo, da raste verjetnost za nakup izdelka pod določeno blagovno znamko 

eksponentno z rastjo priklica. Kolikšen je dejansko ta faktor, bi bilo potrebno raziskati, je pa 

prav gotovo spet odvisen od kategorije izdelkov, ki jo obravnavamo, mikro- in 

makroekonomskega okolja itd. 

Če sedaj združim vse zgoraj naštete ugotovitve, lahko dejavnik priklica v enačbi vrednosti 

kapitala blagovne znamke prikažem kot: 

k
a awoOp )(%)( ×= ,  (28) 

kjer je pa dimenzija priklica v enačbi kapitala blagovne znamke (imenoval jo bom efektivna 

vrednost priklica), O(o%) funkcija praga, aw  priklic in k faktor, ki funkcijo priklica prilagaja 

eksponentni obliki. Za lažje razumevanje prikazuje slika 21 nekaj možnih funkcij pa. 
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Slika 18. Primeri vrednosti pa kot funkcije priklica. 
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Rdeča krivulja na sliki predstavlja funkcijo, katere prag priklica je 0.1 in k 0.5; modra krivulja 

ima prag pri 0.2 in k 0.8, kar pomeni, da zahteva kategorija izdelkov, ki jih predstavlja modra 

krivulja, višji prag poznavanja izdelkov pod blagovno znamko. Večja vrednost k predstavlja 

manj strmo krivuljo, kar pomeni, da z večanjem priklica funkcija pa raste počasneje.11 Zelena 

krivulja bi lahko ponazarjala kategorijo izdelkov avtomobilskih znamk. Poznavanje mora biti 

relativno visoko, da avtomobil sploh pride v poštev pri odločanju (prag je 0.6), kasneje pa 

krivulja z dodatnim poznavanjem le počasi raste. 

Raziskava, ki izmeri širši pojem priklica, mora poleg merjenja osnovnega priklica zajemati 

tudi merjenje poznavanja fizičnih in psiholoških značilnosti blagovne znamke izdelka. 

Raziskovalec si mora sam določiti  (glede na značilnosti trga, ki ga obravnava), kaj pomeni 

100 % poznavanja blagovne znamke in kaj je razlika 10 % v poznavanju (npr. med 20 % in 30 

% ali med 70 % in 80 %). Subjektivnost odločanja bi lahko zmanjšali z vključitvijo panožnih 

strokovnjakov pri določanju odstotne lestvice poznavanja. 

                                                 

11 Zaradi normalizacije morata tako priklic kot efektivni priklic pa imeti vrednosti omejene na interval (0,1), na 

tem intervalu pa pomeni koeficient k < 1 hitrejšo rast funkcije. 
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Nekateri avtorji (Srinivasan, 2001) v svojih modelih skušajo izračunati tudi, kolikšen delež 

priklica pripada blagovni znamki in kolikšen delež nekemu splošnemu nivoju priklica 

(oziroma nivoju priklica generičnega izdelka brez blagovne znamke) v obravnavani kategoriji 

izdelkov. Opredelitev blagovne znamke, ki jo podaja Aaker, ki so ji podobne skoraj vse 

definicije, postavlja tako delitev v nesmisel, saj takoj ko porabnik prikliče nek izdelek, ga loči 

od ostalih, s tem dokaže obstoj blagovne znamke, ki ima svoj kapital. Menim, da je 

kakršnakoli raven priklica že odraz blagovne znamke in taka delitev je torej nesmiselna. 

Izračun priklica po zgoraj omenjenem načinu je zelo dolgotrajen in zahteva relativno natančno 

določitev (ocenitev) faktorjev k in O(o%), ki sta vezana na trg, v katerem izdelki nastopajo. 

Velja pa omeniti sledeče: za spremljanje blagovne znamke skozi čas lahko faktorja k in O(o%) 

določim le enkrat, saj je njuna časovna dinamika precej počasnejša od spreminjanja 

poznavanja blagovne znamke, ki ob vsaki trženjski (ne)dejavnosti dobi novo vrednost. Vseeno 

pa za enostavnejše potrebe izračunavanja postavim faktorja O(o%) na 0 in k na 1 in tako 

enačbo 28 spremenim v pa = aw. Za najlažji izračun določanja poznavanja lahko uporabimo 

klasično definicijo priklica (delež porabnikov, ki v danih okoliščinah prepozna blagovno 

znamko) kot vhodno spremenljivko v model izračunavanja vrednosti kapitala blagovne 

znamke. 

5.3.2.2 Imidž 

Keller (1998, str. 94) v svojem modelu precej podrobno deli dejavnik imidža. Sestavljajo ga 

asociacije, klasificirane po moči, jakosti, edinstvenosti in tipu. Ravno tako tudi Aaker 

klasificira asociacije po enakih dejavnikih. Kako podrobno meriti posamezne štiri dimenzije, 

je odvisno od namena in časa merjenja kapitala blagovnih znamk. 

Cilj magistrskega dela ni študij posameznih metod merjenja dimenzij in poddimenzij, zato 

bom v tem razdelku le na kratko predstavil nekaj metod merjenja imidža blagovne znamke. 

Ker se metode zaradi same narave imidža, zelo razlikujejo med seboj (vsakemu raziskovalcu 

je pomembna druga lastnost asociacij), je ogrodje modela sestavljeno splošno in raziskovalcu 

le pogojuje, da izsledke svojih analiz merjenja imidža pravilno dimenzionira v pu. 

Poznamo kvalitativne (mehke metode) in kvantitativne metode merjenja imidža blagovne 

znamke. Med kvalitativne metode sodijo: 
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Metoda prostih asociacij. Anketiranec dobi spisek besed, med katerimi so tudi blagovne 

znamke. Temu dopiše prvo stvar, ki mu pride na misel. Še bolje je, če anketiranec pove 

besede, ki mu pridejo na misel.  

Interpretacija slik. Anketiranci se vživijo v fotografijo ali film, ki jim je predstavljen, nato pa 

povedo svoja doživljanja blagovne znamke ob različnih scenarijih. 

Personifikacija blagovne znamke. Pri tej tehniki porabniki blagovni znamki dajejo človeške 

značilnosti (prijaznost, intimnost, grobost, športnost, spretnost …). Podobna je metoda, kjer 

anketiranci blagovnim znamkam dajejo imena živali, časopisov, avtomobilov ipd. 

Kako izgleda porabnik blagovne znamke? Porabniki definirajo uporabnika posamezne 

blagovne znamke, njegov socialni status, njegov izgled, njegove navade, poklic itd. (Aaker, 

1991, str. 137–145) 

Za kvalitativne metode je značilno, da imajo mehkejši pristop do spoznavanja porabnikovih 

čustev glede blagovne znamke, ki so lahko pogostokrat osebna. 

Bolj neposreden način merjenja imidža je merjenje asociacij z lestvicami. Aaker (1991, str. 

146) trdi, da so tovrstne metode bolj objektivne in zanesljive kot indirektne, mehke metode. 

Pri tem načinu merjenja je najprej treba poiskati tiste asociacije, ki gradijo imidž blagovne 

znamke. Te lahko raziskovalec določi s pomočjo strokovnjakov iz stroke, v kateri meri kapital 

blagovne znamke, ali s pomočjo anketiranja porabnikov. Iskati je treba med nefizičnimi 

lastnostmi izdelka (fizične bom združil v zaznani kakovosti), koristmi (izkustvenimi in 

simboličnimi) in odnosom porabnikov do blagovne znamke. Pri določanju, katere asociacije 

so pomembni graditelji blagovnih znamk, si raziskovalci lahko pomagajo s sledečimi 

metodami: 

• vprašajo anketirance, 

• ugotovijo, katere asociacije ločujejo kupce od nekupcev blagovne znamke, 

• conjoint analiza, 

• ugotovi, katere dimenzije diskriminirajo blagovne znamke med seboj. 

Ko enkrat določimo množico dimenzij (asociacij), ki definirajo imidž, poskusimo vse 

dimenzije uvrstiti v lestvico in vsakemu odgovoru anketiranca določiti numerično vrednost. 



Vedenjski modeli vrednotenja kapitala blagovne znamke s primerom kvantifikacije 

Danjel Bratina 78 Magistrsko delo 

Pri kvalitativnih (mehkih) metodah določanja je mera subjektivnosti velika, zato je 

priporočljivo uporabljati direktno metodo. Numerične vrednosti dimenzij na skali 

predstavljajo dejansko moč in jakost asociacij v Kellerjevem modelu. Ko posameznim 

dimenzijam, ki predstavljajo različne asociacije, določi numerično vrednost, mora to 

pomnožiti z relativno pomembnostjo posamezne dimenzije, ki jo je določil z eno izmed 

zgornjih metod. Najbolj analitična metoda določanja pomembnosti posamezne asociacije za 

imidž je conjoint analiza, ki pa ob kompleksnejši analizi postane počasna in neuporabna. 

Mejno število asociacij, ki jih lahko še uporabimo za merjenje s conjoint analizo je od 3 do 4 

(Ueda, 2002, str 1–3). 

Ko imamo subjektivno ali objektivno določene relativne pomembnosti posameznih dimenzij 

in njihovih vrednosti za anketirance, moramo ti dve spremenljivki pomnožiti in sešteti, da 

dobimo celoten imidž blagovne znamke: 

∑=
k

ikkij vuU , (29) 

kjer Uij pomeni velikost imidža blagovne znamke j za porabnika i in je vsota po (relevantnih) 

dimenzijah produkta vrednosti dimenzije za posameznika vik in relevantnosti dimenzije uk. 

Poudariti velja, da je pomembnost dimenzije uk  za vse anketirance enaka. Ko dobimo vrednost 

imidža za vse anketirance, izračunamo povprečni imidž blagovne znamke med anketiranci: 

N

U
U i

ij

j

∑
= , (30) 

kjer je N število anketirancev. 

Vrednost Uj določa neke vrste absolutni imidž blagovne znamke med anketiranci. S 

predpostavko, da je Uj  pozitivno koreliran z verjetnostjo za nakup določene blagovne znamke, 

z izračunom relativnih imidžev med izbranimi blagovnimi znamkami anketirancev, določi pu-

je za enačbo vrednosti kapitala blagovne znamke: 

∑==
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j
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p , ,  (31) 
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kjer je puj verjetnost za nakup blagovne znamke j zaradi njenega imidža, U pa vsota vseh 

povprečnih imidžev blagovnih znamk, zajetih v raziskavo. 

Primer v naslednjem poglavju prikaže enačbe in njihovo uporabnost na praktičnem primeru. 

5.3.2.3 Zaznana kakovost 

Zaznana kakovost je pri Kellerju skrita v dimenziji lastnosti izdelka, pri Aakerju pa 

postavljena kot ena izmed glavnih dimenzij, ki gradijo kapital blagovne znamke. Veliko 

raziskovalcev meni (BBDO, 2002, str. 1–70), da je zaznana kakovost odvisna od ostalih 

dimenzij, ki gradijo kapital blagovne znamke. V tem modelu predstavlja zaznana kakovost 

porabnikovo dojemanje fizičnih in funkcijskih lastnosti blagovnih znamk. Tako sem želel 

izločiti stvarne lastnosti izdelkov v dimenziji zaznane kakovosti, vse ostale psihološke učinke 

pa v dimenziji imidža. Medsebojna odvisnost obeh dimenzij s tem ni izključena, je pa 

omogočena primerjava obeh dimenzij med blagovnimi znamkami. 

Tako kot pri dimenziji imidža, je treba tudi pri zaznani kakovosti najprej definirati lastnosti 

izdelkov v izdelčni skupini, v kateri se merijo vrednosti blagovnih znamk. Tudi v tem primeru 

pridejo v poštev iste metode kot pri definiranju dimenzij asociacij, pomembnih za imidž, torej: 

odgovori anektirancev, lastnosti, ki ločujejo kupce od tistih, ki blagovne znamke ne kupujejo, 

conjoint analiza, dimenzije, ki ločujejo blagovne znamke, strokovnjaki iz sektorja, 

raziskovalčevo poznavanje izdelčne skupine. 

Ko so dimenzije določene, jim moram določiti še vrednosti za posameznega anketiranca in 

pomembnost dimenzij. V primeru zaznane kakovosti je ta postopek lažji, saj gre v večini 

primerov za vizualne oziroma fizikalne dejavnike (za avtomobile npr. velikost, prostornost, 

končna hitrost, pospeški, moč motorja …; za mobilne telefone trajnost baterije, velikost tipk, 

velikost ekrana …). Pri postopku uporabim predelane enačbe 26–28: 
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∑=
k

ikkij vqQ , 12 (32) 

kjer je Qij zaznana kakovost i-tega porabnika j-te blagovne znamke in je seštevek produkta 

pomembnosti k-tega dejavnika (qk) in vrednosti dejavnika (vik), seštet po relevantnih 

dimenzijah. Tako kot pri imidžu velja, da je qk enoten za vse anketirance, kar je poenostavitev, 

saj so različnim porabnikom pomembni različni dejavniki. Problem je rešljiv z upoštevanjem 

pomembnosti za vsakega anketiranca posebej, torej v enačbi qk nastopi qik, vendar to precej 

upočasni računanje. qk mora izločiti tudi dimenzionalnost vik-jev, tako da ima invertno 

dimenzijo od vik-jev. 

Zaznane kakovosti posameznih anketirancev se povpreči po enačbi 30 in relativizira po enačbi 

31. Relativizacija je nujna (tudi pri imidžu) zaradi upoštevanja pravila, da porabnik kakorkoli 

že neko blagovno znamko kupi, tako da je vsota vseh verjetnosti enaka 1 (enačba 26). 
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5.4 Časovna komponenta modela 

Vse dosedanje enačbe so računale posnetek stanja blagovne znamke. Vgradnja časovne 

komponente v model je teoretično enostavna. Pri praktični uporabi pa mora raziskovalec paziti 

na napovedi posameznih dimenzij v prihodnosti. 

Enačbi 20 dodam časovno komponento: 

∑
=

=
N

i
ijjij tptgtqtTtE

1
)()()()()( .  (35) 

                                                 

12 Če sta npr. za zaznano kakovost avtomobilov pomembni dimenziji histrosti, ki se meri v km/h, in dolžine, ki se 

meri v metrih, ju preprosto ne moremo seštevati, zato morajo imeti qk-ji obratne dimenzije, torej za hitrost 

1/(km/h) in za dolžino 1/m. 
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Vse spremenljivke postanejo funkcije časa, ki jih je potrebno določiti. 

T(t) je funkcija, ki opisuje dinamiko velikosti trga skozi čas. Določitev oblike funkcije je v 

rokah raziskovalca. Lahko se uporabi izračun z regresijo na podlagi zgodovinskih podatkov o 

dinamiki trga ali pa upošteva napovedi strokovnjakov s panoge, v kateri se merjena blagovna 

znamka nahaja. Na enak način se lahko določi obliko funkcije qi(t), ki predstavlja število 

kupljenih enot izdelka pod blagovno znamko v časovnem obdobju (npr. enega leta). V večini 

primerov je qi(t) konstanta. Bolj nepredvidljiva je lahko časovna funkcija marže gj(t), ki 

prikazuje dinamiko gibanja marže, ki jo izdelek dosega izključno zaradi blagovne znamke. 

Napovedovati gibanje marže v bodoče je zelo tvegano dejanje, saj je že določitev marže 

konkurentov v večini primerov le aproksimacija. Najbolj zanimiva pa je funkcija pij(t). Njena 

oblika pove, kako se bodo v prihodnosti izražale tržne aktivnosti lastnikov blagovnih znamk 

na porabnikih – predstavlja gibanje porabnikovih preferenc v prihodnosti. 

Ko imamo za vsa časovna obdobja določene vse člene enačbe 35, jih moramo združiti v 

vrednost kapitala blagovne znamke. Vse člene seštejemo po časovnih obdobjih in jih 

diskontiramo za ustrezen faktor: 
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Ob predpostavki, da so vsi členi enačbe 37 konstante, dobimo iz finančne teorije znano vrsto: 
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5.5 Primer uporabe modela 

V primeru želim prikazati uporabo predstavljenega modela. Raziskovalcu model dopušča 

izbiro lastnih metod za ugotavljanje posameznih dimenzij. Na primeru želim prikazati uporabo 

različnih metod merjenja dimenzij in njihovo vgradnjo v model. Za prikaz sem izbral 

slovenski trg prenosnih telefonov v letu 2000. Da bi v primeru vseeno prikazal smiselne 

izračune, sem s strokovnjaki s področja mobilne telefonije v Sloveniji opravil intervjuje, za 
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finančne podatke sem uporabil internetne baze podatkov. Potek izračunavanja je enak procesu, 

prikazanem v začetku poglavja, torej iz makroekonomskega okolja v mikroekonomsko. 

5.5.1 Določitev vzorca in makroekonomskih spremenljivk 

Najprej moram določiti velikost vzorca in velikost celotnega tržišča. Pri velikosti vzorca se 

išče ravnotežje med številom anketirancev (porabljenim časom za anketiranje) in statistično 

napako, ki pada s korenom števila anketirancev. Denimo, da bi anketirali N=500 ljudi. 

Težje je oceniti velikost trga: od dveh milijonov Slovencev, jih 1.3 milijona sodi v skupino 

porabnikov mobitelov (najmlajši in najstarejši so izključeni). Pri določanju velikosti tržišča se 

je treba velikokrat opreti na subjektivne ocene – lastne, ali bolje, na ocene strokovnjakov iz 

segmenta. En anketiranec bo predstavljal 2600 ljudi. Glede na čas in denar, ki ju ima 

razpolago, lahko raziskovalec poljubno natančno izbira vzorec anketirancev, ki bo čim bolj 

reprezentativen. V mojem primeru bi lahko vzorec pet stotih ljudi razdelil po regijah, po 

starostnih skupinah, po zaposlitvi, spolu … in tako karseda aproksimiral trg 1.3 milijona 

slovenskih uporabnikov (in potencialnih uporabnikov) prenosnih telefonov.  

Anketiranci odgovorijo na vprašanje, kako pogosto menjujejo mobilne telefone (določitev 

spremenljivke qi). Ta podatek bo služil za določanje posameznikovega prispevka k skupnemu 

porabniškemu kapitalu blagovne znamke. 

Marža je sicer skrbno varovan podatek in zunanjim raziskovalcem ponavadi ni poznana, je pa 

raziskovalcu znotraj podjetja dosegljiv podatek, prav tako jo z lahkoto razdeli na maržo, ki 

izhaja iz cenovne premije, in maržo, ki izhaja iz ekonomij obsega (glej enačbo 25). Marže. Za 

moj primer bom privzel, da imajo vse blagovne znamke enako maržo, kar verjetno ni daleč od 

resnice. Marža bo tako pri določanju relativnih vrednosti porabniškega kapitala blagovne 

znamke odpadla. Na koncu bom z različnimi predpostavljenimi maržami prikazal absolutne 

vrednosti (fiktivne) za posamezne znamke. 

5.5.2 Blagovne znamke na trgu 

Množico blagovnih znamk prenosnih telefonov, ki bo opredelila trg, se lahko določi na več 

načinov: 

• Vpraša se, katere blagovne znamke porabniki poznajo, 
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• subjektivno ocenjevanje, 

• določitev množice s strani strokovnjakov iz segmenta (Churchill, 1999). 

V tej raziskavi bom uporabil drugo metodo. Naj bodo blagovne znamke na slovenskem trgu 

Ericsson, Nokia, Motorola, Samsung. 

5.5.3 Prepoznavnost 

Prva verjetnost, ki jo moram določiti, je pa, torej verjetnost, da se anketiranec odloči za nakup 

zaradi prepoznavnosti blagovne znamke. Kot najenostavnejšo metodo določitve 

prepoznavnosti lahko določim kar pa=aw. Vsakemu anketirancu na podlagi odgovorov na 

vprašanja prepoznavnosti določim verjetnost, da bo blagovno znamko j kupil zaradi njene 

prepoznavnosti. Vsak porabnik mora imeti vsoto verjetnosti za nakup blagovnih znamk: 

∑ ==
j

aja pp 1, kar pomeni, da bo vsaj eno blagovno znamko kupil. Verjetnosti pa povprečim 

po vseh anketirancih in tako dobim verjetnosti ajp , ki predstavljajo prepoznavnost v enačbi 

25. Denimo, da je anketa pokazala sledeče vrednosti ajp : 

Blagovna znamka 
ajp  

Nokia 0.35 
Ericsson 0.30 
Motorola 0.20 
Samsung 0.15 

Tabela pove, da je Ericsson dvakrat razpoznavnejši od Samsunga, njegov kapital blagovne 

znamke je torej dvakrat večji (če bi imeli blagovni znamki vse ostale verjetnosti – dejavnike 

enake). 

Nekaj več raziskovanja zahteva določanje prepoznavnosti po enačbi 28. S pravo kombinacijo 

vprašanj anketirancem lahko s pomočjo nelinearne regresije določimo k in O(o%). Raziskava 

je dala sledeče rezultate: k=0.5 in O(O%) = 1, če je aw > 0.25, kar pomeni, da je verjetnost 

nakupa pri prepoznavnosti manjši od 0.25 enaka 0, sicer pa jo izračunamo po enačbi 28. 

Zaradi izpolnitve enačbe 24 je potrebno vse odgovore anketirancev predelati. Primer: 

Če je anketirančeva verjetnost za nakup enaka pANokia = 0.30 pAEricsson= 0.30 pASamsung = 0.25 in 

pAMotorola = 0.15, je treba verjetnosti predelati: pAMotorola = 0, ker je aw < 0.25, ostale 3 pa 
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moram relativno predelati pANokia = 0.3/(0.3+0.3+0.25) = 0.353 = pAEricsson, pASamsung 

=0.25/(0.85) = 0.294. Če se sedaj sešteje verjetnosti za nakup, se ponovno dobi 1. Šele po tem 

postopku se lahko spet povpreči verjetnosti za nakup. Razširjena raziskava poveča pa močnih 

znamk in zmanjša pa šibkih znamk. 

Pri širši raziskavi mora anketa zajemati vprašanja o fizičnih in delovnih lastnostih prenosnih 

telefonov. 

5.5.4 Imidž 

Pri merjenju imidža se v primeru odločimo za Aakerjev model, ki izpostavi dve dimenziji: 

moč in naklonjenost asociacij. Odločimo se za preprosto formulo imidža: 

stnaklonjenomočI ×= . 

Z eno izmed metod vsaki blagovni znamki izmerimo moč in naklonjenost pri vsakem 

anketirancu, ju pomnožimo med seboj in dobimo tabelo naklonjenosti porabnikov 

posameznim blagovnim znamkam. I ima lahko negativen predznak. To lahko rešimo tako, da 

pri vsakem anketirancu spremenimo lestvico odgovorov, ali pa preprosto določim, da 

blagovne znamke z negativnim I-jem ne pridejo v porabnikovo množico za nakup. Primer: 

Nek porabnik je dobil sledeče vrednosti za I13: 

Blagovna znamka I 
Nokia 230 
Ericsson 56 
Motorola 45 
Samsung -29 

Postopek za izračun pi-ja je sledeč: 

1. Samsung z negativnim I-jem izločimo, ostale pa normaliziramo, kot smo to storili pri 

prepoznavnosti: pUNokia = 230/(230+56+45) = 0.69 pUEricsson= 56/(230+56+45) = 0.17 in 

pUMotorola = 45/(230+56+45) = 0.14 ali 

                                                 

13 Dimenzija I-ja je odvisna od načina merjenja moči in v prenosu v model ni pomembna. 
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2. Samsungu postavim vrednost na 0, ostalim pa prištejem Samsungovo vrednost I-ja. 

Tako dobim: pUNokia = (230+29)/(230+56+45+29+29+29) = 0.62 pUEricsson= 56+29/418 = 0.2, 

pUMotorola = 45+29/418 = 0.18 in pUSamsung = 0 

Pri drugi varianti se Samsung spremeni v »base brand«, osnovno blagovno znamko oziroma 

blagovno znamko brez vrednosti. 

Ko postopek izvedem nad vsemi odgovori anketirancev, lahko povprečim pu-je, na isti način, 

kot pa-je. 

5.5.5 Zaznana kakovost 

Pri merjenju zaznane kakovosti bom predstavil uporabo conjoint analize. S strokovnjaki 

najprej določimo, katere dimenzije (lastnosti prenosnih telefonov) sestavljajo porabnikovo 

zaznavanje kakovosti. Naj bodo to funkcije, moč baterije in velikost ekrana. Funkcije naj 

imajo 3 velikosti: osnovne, razširjene in napredne. Med osnovne štejem klasični telefonski 

pogovor in pošiljanje SMS-ov, med razširjene možnost uporabe kalkulatorja, budilke, WAP-a 

in iger, med napredne slikovne MMS-e. Moč baterije naj bo izražena v urah pogovorov, in 

sicer 1 ura, 3 ure, 5 ur, hkrati naj pomeni 1 ura tudi vzdržljivost 6 mesecev, 3 ure vzdržljivost 

1 leto in 5 ur vzdržljivost 2 leti. Velikost ekrana naj se deli na velikega in majhnega. Te tri 

dimenzije mi ponudijo 3x3x2 = 18 možnosti različnih kombinacij, ki so predstavljene v tabeli 

7.
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Tabela 7. 18 možnih kombinacij prenosnih telefonov. 

Funkcije Moč baterije Velikost ekrana
osnovne 1 ura Velik  
razširjene 3 ure majhen 
napredne 5 ur Velik  
osnovne 1 ura majhen 
razširjene 1 ura Velik  
napredne 1 ura Velik  
osnovne 3 ure Velik  
razširjene 1 ura majhen 
napredne 1 ura majhen 
osnovne 3 ure majhen 
razširjene 3 ure Velik  
napredne 3 ure Velik  
osnovne 5 ur Velik  
razširjene 5 ur Velik  
napredne 3 ure majhen 
osnovne 5 ur majhen 
razširjene 5 ur majhen 
napredne 5 ur majhen 

 

Za izračun faktorjev koristi (utilities) bomo uporabili najpreprostejšo metodo pri conjoint 

analizah – metodo delnih vrednosti (part worths), (Product design, 2002, str. 10–80). Vsak 

anketiranec razvrsti možne kombinacije v tabeli 7 po pomembnosti. Iz razvrstitve odgovorov 

nato dobimo koristnost moči baterije in velikosti ekrana za posameznega porabnika. Porabnik 

nato še vsaki blagovni znamki določi vrednost posameznega faktorja. Tako dobimo funkcijo 

koristnosti, ki pove, kolikšno korist prinaša anketirancem določena blagovna znamka. 

Privzamemo, da bo anketiranec kupil tisti prenosni telefon, ki mu prinaša največjo koristnost. 

Rezultate conjoint analize uvrstimo v model in izračunamo povprečje koristnosti posameznih 

blagovnih znamk in njihove relativne deleže. Tako dobimo verjetnost pq, ki predstavlja 

verjetnost za porabnikov nakup zaradi kakovosti – fizičnih lastnosti izdelkov pod blagovno 

znamko. 

Anketiranec št. 1 ima faktorje koristnosti 37 % za funkcije, 50 % za moč baterije in 13 % za 

velikost ekrana, kar pomeni, da mu največjo korist pri prenosnem telefonu prinaša čim 

močnejša baterija, ki pa se ji je pripravljen odpovedati, če ima prenosnik veliko funkcij. 

Velikost ekrana mu ne pomeni veliko. Anketiranec oceni, da ima Nokia sledeče lastnosti: 
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napredne funkcije, 3-urno zdržljivost baterije in velik ekran. Njegova funkcija koristnosti je 

torej: 

FNokia = 0.37*2+0.5*1+0.13*1 = 1.37 14 

FEricsson = 0.37*1+0.5*2+0.13*0 = 1.37 

FMotorola = 0.37*2+0.5*2+0.13*0 = 1.74 

FSamsung= 0.37*2+0.5*2+0.13*1 = 1.87 

Isti postopek ponovim z vsemi anketiranci in izračunam povprečje funkcij koristnosti za vse 

štiri blagovne znamke. Tako za pq dobim: 

SamsungMotorolaEricssonNokia

Nokia
qNokia FFFF

F
p

+++
= . 

 

5.5.6 Časovna komponenta in vrednost blagovnih znamk 

V enačbi 35 moram za določitev časovne komponente določiti funkcije: T(t), q(t), g(t), pij(t). 

T(t) je spreminjanje velikosti trga. V primeru prenosnih telefonov se trg lahko razširi na 

starejše in mlajše. Njegova največja vrednosti je 2 M ljudi. Predpostavim, da se bo trg večal 

od sedanjih 1.3 M  uporabnikov do 1.7 M linearno z letno rastjo 0.1 M, kar zapišem kot: 

T(t) = 1.3M + 0.1M * t za t < 4  in T(t) = 1.7M za t > 4. Število kupljenih enot letno (funkcija 

q(t)) bo zaradi izboljšanja kvalitete padalo, hkrati pa se bo povečevalo zaradi uvajanja novih 

storitev, zato lahko upoštevamo, da je q(t) konstanta. Marža (g(t)) bo prav tako ostala enaka. 

Konkurenčnost bo zniževala cene, izboljševanje proizvodnje pa stroške, tako da bo marža 

ostajala enaka. Zaradi enostavnosti, naj tudi trženjske aktivnosti vzdržujejo konstantno 

razmerje verjetnosti za nakup. Tako dobimo časovno komponento enačbe: 

Ej (0) = 1.3M x qjgjpij, Ej (1) = 1.4M x qjgjpij, Ej (2) = 1.5M x qjgjpij, Ej (3) = 1.6M x qjgjpij, 

 Ej (>3) = 1.7M x qjgjpij.  

                                                 

14 V formuli so uporabljene sledeče vrednosti: osnovne funkcije = 0, razširjene funkcije = 1, napredne funkcije = 

2, 1 ura = 0, 3 ure = 1, 5 ur = 2, majhen ekran = 0, velik ekran = 1. 
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Končno dobim vrednosti blagovnih znamk na slovenskem trgu. Prikazuje jih tabela 8. 

Vrednosti so zapisane v milijonih SIT. 

Tabela 8. Izračunane vrednosti blagovnih znamk. 

Blagovna znamka Ej(0) Ej(1) Ej(2) Ej(3-∞) E 

Nokia 1.386M 1.244M 1.111M 6.231M 9.972M 

Ericsson 843M 757M 676M 3.792M 6.068M 

Motorola 756M 678M 614M 3.399M 5.447M 

Samsung 511M 459M 415M 2.278M 3.663M 

 

Za izračun sem uporabil naslednje predpostavke: 

Blagovna znamka pa pq pu p 

Nokia 0.35 0.62 0.22 0.396 

Ericsson 0.30 0.20 0.22 0.241 

Motorola 0.20 0.18 0.27 0.216 

Samsung 0.15 0.00 0.29 0.146 

Vrednosti Ej(1), Ej(2), Ej(3-∞) so v tabeli 8 diskontirane na t=0 z diskontnim faktorjem 20 %. 

Uporabljena je povprečna (fiktivna) marža na prenosni telefon 7.000 SIT in povprečni čas 

zamenjave mobilnega telefona s strani porabnika enkrat na 2.6 let. 

Namen primera je prikazati nekaj praktičnih tehnik uporabe izpeljanega modela. Želel sem 

zajeti čim večji spekter metod s katerimi lahko računamo verjetnosti za nakup. Katere metode 

dejansko uporabiti v praksi je odvisno od uporabnikov modela, njihovega časa, znanja, 

resursov, ki jih imajo na razpolago in nenazadnje ciljev raziskave. Tako služi model kot modul 

prenosa kakršnih koli vedenjskih dejavnikov v denarno vrednost in ne dokazuje pravilnosti 

izbire raziskovalčevih dejavnikov gradnje kapitala blagovne znamke. 
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6 Sklep 

Magistrsko delo je pregled obstoječih modelov merjenja kapitala blagovne znamke. Skozi 

študijo obstoječih modelov merjena kapitala blagovnih znamk sem spoznal različne pristope in 

metode. Modeli, ki sem jih predstavil, se med seboj zelo razlikujejo že pri sami definiciji 

blagovne znamke. Avtorji posameznih modelov so še manj enotni glede pojma kapitala 

blagovne znamke. Posledica različnih definicij omenjenih pojmov je tudi raznolikost pristopov 

k merjenju vrednosti blagovne znamke oziroma kapitala blagovne znamke. Spremenljivke, ki 

so v nekaterih modelih uporabljene kot dejavniki nastanka kapitala blagovne znamke so v 

drugih uporabljene kot posledice obstoja kapitala blagovne znamke. Postavljanje modela 

vrednotenja blagovne znamke bi lahko definiral kot statistično deduciranje iz neskončne 

množice spremenljivk, ki definirajo mišljenje porabnikov. Znanosti je težko razumeti vedenje 

enega porabnika v nakupnem procesu, kaj šele preučevanje skupine porabnikov. 

Finančni modeli izračunavajo monetarno vrednost blagovnih znamk z neto sedanjo vrednostjo 

vseh bodočih presežkov, ki jih ustvarja sama blagovna znamka. Uporabljajo se za finančne 

izkaze, za določevanje licenčnin. Njihova prednost je, da izračunavajo monetarno vrednost 

blagovnih znamk, slabost pa, da iz posledičnih dejavnikov obstoja kapitala blagovne znamke 

izračunavajo vrednost. 

Komplementarno vedenjski modeli gradijo vrednost kapitala blagovne znamke okoli 

porabnika. Njihov poglavitni namen je odkrivati dejavnike nastanka kapitala blagovne znamke 

z namenom povečevanja njegove vrednosti. Obstoječe metode kvalitativno te dejavnike 

opišejo. Najodmevnejša vedenjska modela sta Aakerjev in Kellerjev. 

V drugem delu sem iz študije modelov Aakerja in Kellerja izluščil poglavitne dejavnike, ki 

sestavljajo kapital blagovne znamke in jih uporabil kot gradnike v lastnem modelu, ki 

prikazuje primer monetarnega izračuna vrednosti kapitala blagovne znamke. Model 

predstavlja fleksibilno ogrodje za različne metode izračunavanja porabniškega kapitala 

izdelčnih blagovnih znamk. Sestavljen je splošno, tako da uporabnika ne omejuje pri izbiri 

metod merjenja različnih dejavnikov modela. 
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Z modelom sem želel predstaviti hitro, učinkovito in prilagodljivo metodo, ki je primerna tako 

za občasne in obsežne meritve, kot za sprotne, tako rekoč vsakodnevne meritve kapitala 

blagovne znamke. 

Menim, da je potrošniški pristop k študiji blagovnih znamk pravi pristop, saj je blagovna 

znamka povezava, ki nastaja v porabnikovih glavah in ne na finančnih trgih, kot skušajo 

pojasniti privrženci finančnih pristopov k blagovnim znamkam. Čeprav je za študijo izvorov 

kapitala blagovne znamke primeren potrošniški pristop, so njene posledice vidne v monetarni 

obliki. Prav iskanje te povezave bo znanstvenike s tega področja zaposlovalo še kar nekaj 

časa. 

Raziskovalci na področju vrednotenja blagovnih znamk niso še sposobni definirati elementov 

množice dejavnikov, ki ustvarjajo blagovno znamko oziroma njen kapital. Poenotenje definicij 

blagovne znamke in posledično kapitala blagovne znamke bo prvi korak k splošnemu modelu 

kapitala blagovne znamke. Drugi, še težji korak bo določitev koreliranosti med posameznimi 

dejavniki in izločitev ortogonalne množice dejavnikov, s katerimi bo postavljen generični 

model vrednotenja kapitala blagovne znamke. Zadnji korak pa bo določitev vrednosti 

(kapitala) blagovne znamke z dejavniki iz ortogonalne množice. 

Ovire za doseg splošnega modela so v raznolikosti trgov, širini blagovnih znamk 

(korporativne, izdelčne), širini pojma kapital blagovne znamke, predvsem pa v nezmožnosti 

natančne študije porabnikovega mišljenja. Kljub danim omejitvam moramo raziskovalci 

strmeti po učinkovitem orodju, ki nam bo ob definiranih resursih (časovnih in finančnih) 

služilo kot pripomoček k našim poslovnim odločitvam. 
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7 Slovarček izrazov 

Annual licence fee as percentage of the product price – delež licenčnine v prodajni ceni 

izdelka 

Assets – aktiva 

Average annual growth rate of revenues - povprečna letna rast prihodkov 

Base brand – blagovna znamka z zelo majhno vrednostjo oziroma brez vrednosti 

Brand equity – kapital blagovne znamke 

Brand knowledge – poznavanje blagovne znamke 

Brand manager – upravljavec blagovne znamke 

Brand performancer – model uspešnosti blagovne znamke 

Brand rating – kategorizacija blagovnih znamk 

Brand strength – moč blagovne znamke 

Consideration set of brands – upoštevani niz blagovnih znamk 

Consumer brand equity – kapital blagovne znamke z vidika porabnika  

Contribution marigin obtained at average market price – Cena povprečnega izdelka na trgu 

manj variabilni stroški povprečnega izdelka na trgu 

Discounted current annual sales - letna prodaja, diskontirana skozi uporabno dobo izdelka  

Earning capacity-oriented methods - metodah določanja tržnih deležev  

Historic cost – določitev vrednosti sredstev na podlagi preteklih stroškov investiranih v 

ovrednotena sredstva 

Perceived quality – zaznana kvaliteta 

Price premium – Premija, ki jo porabnik plača za blagovno znamko v primerjavi z izdelkom 

druge blagovne znamke oziroma izdelkov brez blagovne znamke 

Remaining usefull life – preostala uporabna življenjska doba blagovne znamke 
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Replacement cost – določitev vrednosti sredstev na podlagi investicije, ki so danes potrebna za 

pridobitev enakega sredstva 

Utility function – funkcija koristnosti 
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