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1.UVOD  
 
1.1. OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Za majhna in srednje velika podjetja (opredelitev velikosti podjetja v prilogi 1) velja, da v 
večini primerov nimajo strukturiranih tržnih aktivnosti, prav tako nerada sledijo klasičnim 
tržnim pristopom. Zanje je značilen specifičen tržni slog, ki ima nekatere edinstvene lastnosti 
(Carson 1995, str. 92). Vendar v izvajanju trženja niso le količinske razlike med majhnimi in 
velikimi podjetji, ampak obstajajo tudi kakovostne razlike.  
 
Do razlik v kakovosti izvajanja trženja prihaja zaradi pomanjkanja formalnega znanja v 
majhnih podjetjih. Posledično ne uporabljajo sofisticiranih modelov iz literature, ampak se o 
trženju odločajo intuitivno, največkrat brez planiranja. Mreženje, ki ga zavedno ali nezavedno 
izvaja podjetnik, koristi tako pri dobivanju dragocenih informacij kot tudi pri iskanju tržnih 
priložnosti in nenazadnje tudi pri tržnem komuniciranju. Pri slednjem lastniki-menedžerji 
majhnih podjetij cenijo predvsem informacije, ki jih potencialnim kupcem sporočajo obstoječi 
porabniki (informacije od ust od ust). Tovrstne informacije so v večini primerov tudi začetna 
stopnja trženjske strategije v majhnih podjetjih, ki je v primerjavi s strategijo v večjih 
podjetjih obrnjena na glavo. Podjetja najprej začnejo s prodajo izdelkov nekaj kupcem in nato 
postopno širijo trg v skladu s svojimi izkušnjami in finančnimi sredstvi.  
 
Dejstvo pa je, da se majhna podjetja pri zbiranju informacij spopadajo z večnimi izzivi 
omejenih finančnih sredstev, pomanjkanjem časa in specializiranih znanj. Del informacij 
lahko podjetje pridobi z analizo notranjih podatkov o prodaji, zalogah, nabavi, del pa sproti 
(ali naključno) iz dnevnega časopisja ali strokovnih revij. Ker notranje informacije pogosto 
niso dovolj, predvsem kadar majhno podjetje preraste iz majhnega v srednje veliko, se pojavi 
potreba po bolj strukturiranih informacijah o okolju podjetja, tu pa nastopi tržno raziskovanje. 
Veliko podjetnikov dvomi o uporabnosti tržnih raziskav, kar pa še ne pomeni, da majhna 
podjetja ne izvajajo tržnih raziskav, ampak jih izvajajo drugače kot velika (predvsem gre za 
zbiranje sekundarnih podatkov, izpolnjevanje kratkih vprašalnikov, ki jih kupci prejmejo na 
sejmih, sistematično zbiranje katalogov konkurence), (Konič, 2002b).  
 
Prav te specifične značilnosti trženja lahko v nekaterih primerih podjetju predstavljajo 
določene ovire pri bolj učinkovitem delovanju, v nekaterih primerih pa se lahko izkažejo kot 
tiste lastnosti, ki podjetje zelo dobro razlikujejo od konkurenčnih. Trženjske ovire, 
ugotovljene glede na značilnosti majhnih podjetij, navaja Carson (1995, str. 145-146).  
 
Šibke točke trženja v slovenskih majhnih in srednje velikih podjetjih so pomanjkanje analize 
prednosti in slabosti konkurentov (redno izvaja analize le 23 odstotkov podjetij), slabo 
razumevanje potreb porabnikov, tudi zaposlenih na nižjih ravneh v podjetju (dobro 
razumevanje le v 25 odstotkih podjetij) ter prepočasen odziv na odziv konkurentov (hitro se 
odzove le 25 odstotkov podjetij) (Podnar et al., 2003, str. 21-25).  
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Slovenski podjetniki se tudi pri trženju srečujejo s pomanjkanjem finančnih sredstev, 
specializiranega znanja in časa. Podpore v trženju podpornih institucij za malo gospodarstvo 
je zelo malo. V letu 2002 je pomoč v trženju iskalo in dobilo le 18 odstotkov anketiranih 
podjetij. Od teh jih je največ dobilo pomoč pri Gospodarski zbornici Slovenije (ali njenih 
območnih enotah), pri zasebnih izobraževalnih podjetjih in samostojnih podjetniških 
svetovalcih. Med različnimi oblikami pomoči se jim zdi še najbolj koristna podpora pri 
organizaciji sejmov in prireditev (bodisi v obliki finančne pomoči bodisi v obliki organizirane 
udeležbe). Temu sledi organizacija skupinskih srečanj med ponudniki in morebitnimi kupci v 
določeni panogi. Podjetniki razmišljajo predvsem o tistih oblikah podpore, ki jim omogočajo 
kratkoročno povečanje prodaje in dobička in žive stike s potencialnimi kupci. Manj zanimive 
so za podjetnike raznolike oblike oglaševanja (Konič, 2002a) 
 
Širitev skupine kupcev poteka večinoma neodvisno ali z majhno spodbudo s strani podjetnika. 
Majhna podjetja iščejo svojo primerjalno prednost v kakovosti izdelkov/storitev, 
spremljajočih storitvah ali diferenciaciji svoje ponudbe za tržne vrzeli. Kaže se tudi težnja, da 
postavljajo razmeroma nižje cene v primerjavi s konkurenti (Konič, 2003, str. 85). 
 
Poleg navedenih ovir imajo majhna in srednja podjetja tudi določene prednosti, ki največkrat 
izhajajo prav iz njihove majhnosti (Carson, 1995, str. 87-88): harmonično delovno okolje, 
bližina strankam, fleksibilnost, hitra reakcija na tržne spremembe, hitro sprejemanje 
trženjskih odločitev in večja osredotočenost na pokrivanje tržnih vrzeli. 
 
Na podlagi značilnosti majhnih podjetij in obstoječe trženjske literature je oblikovanih vrsta 
predpostavk in opazovanj o značilnosti tržnega komuniciranja malih podjetij, kot so 
(Dmitrović, Podobnik, 2000, str. 52-57): 

• Mala podjetja so, kar zadeva seznanjenje javnostji s svojimi izdelki, navidezno v 
neugodnem položaju, saj ne razpolagajo niti z razvejano in uveljavljeno prodajno 
mrežo niti z zadostnimi sredstvi. Vendar pa je ravno majhnost majhnih podjetij lahko 
njihova prednost, saj imajo s porabniki bolj neposredne odnose, ki jih lahko nadzira in 
usmerja kar sam lastnik podjetja. Največji del trženjsko komunikacijskega proračuna 
majhna podjetja zato namenijo osebni prodaji. Za majhna podjetja, ki na področju 
širine asortimenta, cen in oglaševanja težko tekmujejo z velikimi podjetji, je 
učinkovito prodajno osebje zelo pomembno. 

• Podjetnik bi moral na oglaševanje gledati kot na investicijo, ki lahko občutno poveča 
možnosti za rast podjetja, in ne zgolj kot na strošek. 

• Majhna podjetja so bolj uspešna, kadar uporabljajo drugačen trženjsko komunikacijski 
splet kakor njihovi večji konkurenti, saj nimajo zadostnega proračuna, da bi si lahko 
privoščila neposreden spopad z uporabo enakih medijev, sporočil in pristopov.  

• Majhna podjetja so bolj uspešna, kadar uporabljajo skrbno izbrane specializirane 
oglaševalske medije, ki učinkovito dosegajo ozko opredeljene tržne vrzeli. 
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• Majhna podjetja so bolj uspešna, kadar uporabljajo utripajoče trženjsko 
komuniciranje, saj nimajo zadostnega proračuna za vzdrževanje stalno visokega 
obsega trženjsko komunikacijskih dejavnosti. 

• Majhna podjetja so bolj uspešna, kadar uporabljajo publiciteto, saj je ta poceni, poleg 
tega pa so mediji pogosto naklonjeni majhnim podjetjem in radi poročajo o dosežkih 
podjetnikov. 

 
Rezultati raziskave Značilnosti tržnega nastopa podjetij v Sloveniji1, ki so jo izvedli Snoj et 
al. (2001) so pokazali, da majhna in srednje velika podjetja predvsem uporabljajo kot glavni 
vir promocije podjetja in njegovih izdelkov prodajno osebje in neposredno trženje. Manjši 
odstotek podjetij uporablja oglaševanje. Najmanj oglaševanja uporabljajo predvsem podjetja s 
področja gradbeništva in predelovalne industrije. Za razstavljanje na različnih prireditvah se 
najraje odločajo podjetja s področja kmetijstva in predelovalne industrije. Večina anketiranih 
podjetij ni uporabljala odnosov z javnostmi kot možen način tržnega komuniciranja, izjema so 
bila le podjetja s kemijskega področja. 
 
Podrobnejšo sliko tržnih aktivnosti malih podjetij v Sloveniji prikazuje slika 1 (Konič, 2003, 
str. 50-51).. Ker je lahko vsak anketiranec podal več kot en odgovor, je iz slike razvidno, da 
so anketiranci s trženjem večinoma povezovali aktivnosti tržnega komuniciranja. Med 
odgovori ni bilo opaziti navedb, ki se nanašajo na razvoj izdelkov, oblikovanja cen ali 
distribucijo. Med oblikami trženja je največ anketiranih malih podjetij navedlo oglaševanje, 
udeležbo na sejmih in neposredne stike s kupci (neposredna pošta in obiski kupcev). Kar ena 
tretjina anketirancev je odgovorila, da ne izvajajo trženja, kar lahko pomeni, da ga prav tako 
izvajajo, in to v okrnjeni obliki, ki ga anketiranci poimenujejo z drugimi imeni. 
 
Zaradi naštetih omejitev je vpliv majhnega podjetja na medije s pomočjo oglaševanja ali 
publicitete v primerjavi z aktivnostmi velikih podjetij pogosto zanemarljiv.  
 
Unichem iz malega v srednje veliko podjetje 
Podjetje Unichem d.o.o. je še do leta 2002 spadalo med mala družinska podjetja. V letu 2002 
pa je število zaposlenih preseglo tisto število zaposlenih, ki podjetje še uvrščajo med mala 
podjetja. Število zaposlenih pa ni edini kriterij, ki se je spremenil, in zaradi katerega danes 
podjetje Unichem d.o.o. spada med srednje velika podjetja. 
 
Kljub temu da je podjetje preraslo iz majhnega v srednje veliko, je trženje še v marsikaterem 
pogledu ostalo nespremenjeno in značilno za mala podjetja. Raziskava, ki je bila opravljena v 
okviru mednarodnega raziskovalnega projekta ACE (˝Action for Cooperation in the Field of 
Economics˝) (Snoj, Gabrijan, 2001), je pokazala, da se tako mala kot srednja podjetja2 v 
Sloveniji soočajo z enakimi problemi oziroma imajo podobne značilnosti trženjskega nastopa. 
                                            
1 Raziskava je zajemala naslednja tržnokomunikacijska aktivnosti: oglaševanje, razstavljanje na različnih 
prireditvah, kot so sejmi, razstave, osebno prodajanje, odnose z javnostmi ter metode neposrednega trženja. 
2 Podjetja iz naslednjih panog: kmetijstvo, gradbeništvo in  predelovalna dejavnost. 
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Slika 1: Trženjske aktivnosti, ki jih izvajajo slovenska mala podjetja, telefonska anketa Gral-
Iteo, 2002 
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Vir: Konič, 2003. 
 
 
Podjetju Unichem se bo okolje, v katerem deluje in v katerem je uspelo, v prihodnosti 
spremenilo. Zdi se možno in celo verjetno, da se bo konkurenca na domačem trgu 
reorganizirala. S tem bi naenkrat iz situacije, kjer je vodilna Unichemova blagovna znamka 
med proizvajalci sredstev za prehrano in zaščito rastlin sicer res šele tretja po prepoznavnosti, 
nastalo na domačem trgu dominantno podjetje z dvema močnima blagovnima znamkama, kar 
bi najbolj škodovalo ravno Unichemu. Vendar pa trenutno podjetju omogoča vzdrževanje 
obstoječega tržnega deleža in stopnje prepoznavnosti specifičen način trženja, osredotočen 
okoli kluba Gaia, ki ga konkurenca že poskuša posnemati. Pravi odgovor Unichema na to 
nevarnost bi bila izgradnja lastne močne blagovne znamke, pri čemer nastopi izredno velik 
pomen ustreznega tržnega komuniciranja tako s kupci - poslovnimi partnerji, kot tudi s 
končnimi porabniki.  
 
Najbolj splošni cilji tržnega komuniciranja so predvsem informiranje in izobraževanje, 
prepričevanje in spodbujanje zavesti o obstoju izdelka ali storitve (Starman, 1996, str. 8-9). 
Učinkovito in uspešno trženjsko komuniciranje pa omogoča pravilno zastavljen trženjsko 
komunikacijski program, ki mora biti sposoben vključevanja strategije v razvoj trženjsko 
komunikacijskega spleta (Kotler, 1998, str. 626-652). 
 

4 



 

Trženjsko komunikacijski program nastane na osnovi trženjskega načrta. Njegov osnovni cilj 
je učinkovita uporaba instrumentov tržnega komuniciranja in preverjanje njihovih učinkov pri 
kupcu. Celoten trženjskokomunikacijski načrt torej definira učinkovito in uspešno 
kombinacijo aktivnosti, medijev in sporočil (Burnett, Moriarty, 1998, str. 110). 
 
Posledica uporabe integrirane trženjske komunikacije v podjetju, ki do sedaj tega koncepta ni 
uporabljalo, je večja doslednost pri oblikovanju sporočil in večji prodajni učinek. S pomočjo 
tega koncepta ima ena oseba odgovornost, da poenoti podobo podjetja in blagovne znamke, 
ter sporočil v zvezi z njim, ne glede na to, iz katere dejavnosti podjetja izvirajo. Z integrirano 
trženjsko komunikacijo se poveča možnost, da podjetje doseže ustrezne kupce z ustreznimi 
sporočili ob ustreznem času in na ustreznem kraju (Kotler, 1994, str. 623). Vendar pa v 
trženjskokomunikacijski program podjetja Unichem, ki ga bom oblikovala v svojem 
magistrskem delu, ne bodo vključene vse oblike tržnega komuniciranja. Sama narava izdelka 
izbrane blagovne znamke je namreč takšna, da se osebna prodaja ne izvaja. Torej bodo v 
trženjskokomunikacijski program dejansko vključeni elementi tržne komunikacije, ki so 
smiselni glede na naravo izdelka. To pa so: pospeševanje prodaje, oglaševanje, neposredna 
pošta in odnosi z javnostmi. Izbira medijev je odvisna od velikosti proračuna, ki ga podjetje 
vsako leto znova nameni za vse trženjske aktivnosti. Med mediji sta v največji meri zastopana 
tiskan medij in radio. 
 
 
1.2. NAMEN DELA 
 
Namen raziskave je analizirati značilnosti primernih oblik trženja in tržnega komuniciranja za 
majhna in srednje velika podjetja in dosedanjega tržnega komuniciranja podjetja Unichem 
d.o.o., to je analizirati prepoznavnost, uporabo vodilne blagovne znamke Unichema in 
nakupnih navad končnega porabnika povezanih izključno z nakupom določenega izdelka. V 
tem primeru gre za nakup gnojila kot osnovnega ˝pripomočka˝ pri vrtnarjenju. Namen dela je 
tudi uporaba ugotovitev in drugih znanj za pripravo integriranega trženjskokomunikacijskega 
programa vodilne blagovne znamke Unichema.  
 
Izdelki iz posameznega (pod)trga so v podjetju Unichem zajeti pod določeno blagovno 
znamko, tako ločimo tri blagovne znamke iz skupine sredstev za vrt: Plantella, Bio Plantella 
in Vivera. Vodilna blagovna znamka, ki zajema prvi podtrg, je tista blagovna znamka, za 
katero želim v nadaljevanju magistrske naloge oblikovati program tržnega komuniciranja.  
 
Druga skupina izdelkov so izdelki za zaščito doma, za katere prav tako ne obstaja enoten trg, 
v grobem pa bi lahko definirala vsaj tri podtrge: izdelki za deratizacijo, izdelki za dezinfekcijo 
in trg izdelkov za odganjanje mrčesa. Vendar pa blagovne znamke podjetja Unichem, ki 
zajemajo te izdelke, niso predmet moje magistrske naloge, zato pri definiciji in analizi 
konkurentov ne bom upoštevala podjetij, ki konkurirajo na tem segmentu. 
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S skrbno zasnovanim integriranim trženjskokomunikacijskim programom, ki bo temeljil na 
izsledkih empirične raziskave in izbrane teorije, želim prispevati k izboljšanju prepoznavnosti 
vodilne blagovne znamke med porabniki, ki niso člani Kluba Gaia, in hkrati povečati uporabo 
oziroma prodajo izdelkov te blagovne znamke med člani Kluba Gaia. 
 
Osnovna ideja, ki jo želim raziskati v svojem magistrskem delu, govori o majhnem 
dinamičnem podjetju, ki je v procesu svoje rasti prišlo do točke, ko mora sistematično 
oblikovati trženjskokomunikacijske funkcije z namenom ohranitve rasti in boljšega 
zadovoljevanja potreb končnega porabnika. Drugi del izhodiščne ideje se nanaša na podjetje 
Unichem, kjer je pri najpomembnejši blagovni znamki konkurenčni boj z mnogo močnejšimi 
svetovnimi konkurenti privedel podjetje v položaj, ko mora razmisliti o integriranem načinu 
tržnega komuniciranja. Predpostavljam, da je prepoznavnost blagovne znamke in posledično 
položaj na trgu dosegel najvišjo raven ob zdajšnjem načinu in organizaciji trženja in tržnega 
komuniciranja. Podjetje bi z uvedbo integriranega tržnega komuniciranja lahko izboljšalo svoj 
položaj na trgu. Na tem mestu bi rada še opozorila, da operativna izvedba oblikovanega 
integriranega trženjskokomunikacijskega programa ni del tega magistrskega dela. 
 
Preden lahko oblikujem kakršenkoli trženjskokomunikacijski program, moram dobro poznati 
ciljno občinstvo. Najprej se pojavi vprašanje, ali mora biti Unichem zaradi svojega 
specifičnega trženja v obliki Kluba Gaia pri komuniciranju pozorno na dve populaciji, če 
seveda med njima obstajajo razlike, in če obstajajo, kakšne so le – te in kako oziroma v 
kolikšni meri lahko vplivajo na trženjsko komunikacijo. Ker sem predpostavljala obstoj razlik 
med obema populacijama, sem izvedla tržno raziskavo tako za člane kot tudi za nečlane 
Kluba Gaia. 
 
Zato sem v prvem delu empiričnega raziskovanja preverjala predvsem domneve, ki se 
nanašajo na ugotavljanje obstoja razlik, vrste razlik in vpliva obstoječih razlik na trženjsko 
komuniciranje. Šele ko bom natančno opredelila razlike in njihov pomen na oblikovanje 
tržnega komuniciranja, bom lahko izvedla segmentacijo obeh populacij. Na osnovi dobljenih 
segmentov bom oblikovala ustrezen trženjskokomunikacijski program. 
 
Na osnovi izhodiščne ideje sem oblikovala naslednje hipoteze: 
H1: Med člani in nečlani Kluba Gaia je razlika v deležu tistih, ki uporabljajo kakršnokoli 
gnojilo. Prav tako je med njimi tudi razlika v profilu uporabljenega gnojila – člani Kluba 
zaradi osveščenosti in izobraževanj, ki so v okviru Kluba, uporabljajo večji delež organskih 
gnojil v kombinaciji z mineralnimi gnojili. 
H2: Stopnja prepoznavnosti Unichemove blagovne znamke, ki je predmet raziskave (v 
nadaljevanju imenovana oziroma označena s kratico BZ13), je pri članih Kluba večja kot pa 

                                            
3Blagovne znamke podjetja Unichem za varstvo in prehrano rastlin so številčno označene: BZ1,2,3, 4. Ostale 
konkurenčne blagovne znamke so označene po abecedi, pri čemer BZA, B, C predstavlajajo tri najbolj 
konkurenčne blagovne znamke Unichemovi blagovni znamki BZ1. 

6 



 

pri nečlanih Kluba, saj so vse aktivnosti Kluba usmerjene k promoviranju blagovnih znamk in 
njihovih izdelkov. 
H3: Preference glede blagovne znamke BZ1 se med člani in nečlani Kluba se med seboj 
močno razlikujejo. Člani Kluba imajo močneje izraženo preferenco do Unichemovih 
blagovnih znamk, v tem primeru do blagovne znamke BZ1 kot nečlani Kluba.  
H4: Pri članih Kluba Gaia je zaradi delovanja Kluba in vseh njegovih aktivnosti, ki večinoma 
posredno, v nekaterih primerih pa tudi neposredno, pospešujejo prodajo izdelkov posameznih 
blagovnih znamk, povečana stopnja zvestobe blagovni znamki. Pri nečlanih, ki so zaradi 
manjšega obsega tržnega komuniciranja zunaj Kluba, manj izpostavljeni informacijam o 
izdelkih in blagovnih znamkah, je stopnja zvestobe večja pri blagovnih znamkah s tradicijo in 
močnejšim trženjskokomunikacijskim pristopom. 
 
 
1.3. SESTAVA DELA 
 
Magistrsko delo je zastavljeno tako, da vključuje strokovno poglobitev in znanstveno 
raziskovalni nivo. Raziskava temelji na analizah iz strokovne literature, opravljenih na 
relevantnih področjih, nadgrajenih z lastnim raziskovalnim delom, vezanim predvsem na 
zasnovo programa tržnega komuniciranja za izbrano podjetje in blagovno znamko.  
 
Uporaba teorij tržnega komuniciranja, predvsem teorije integriranega tržnega komuniciranja, 
je omogočila oblikovanje modela, ki zajema poglavitne odločitve pri oblikovanju programa, 
še posebej pa modela integriranega trženjskokomunikacijskega načrta, ki združuje različne 
elemente v logično zaporedje aktivnosti, in kjer je vsaka nadaljnja odločitev za določen 
promocijski instrument zgrajena na osnovi informacij, ki so bile zbrane na predhodni stopnji.  
 
Magistrsko delo je vsebinska celota, njegov potek lahko razdelimo na več korakov. Najprej so 
predstavljene in analizirane teorije trženjskega komuniciranja, integriranega tržnega 
komuniciranja, dopolnjene z dodatnimi pomembnimi teoretičnimi poudarki.  
 
Sledi analiza procesa oblikovanja trženjskokomunikacijskega programa, zasnovanega na 
osnovi trženjskega načrta podjetja Unichem. Pri tem je smiselno uporabljen model 
integriranega trženjskokomunikacijskega načrta, kot ga je zasnoval Fill (2002), podobno tudi 
Odgden (1998) in Kotler (1998), ki je služil za teoretično podlago in na katerega se je 
navezovala tudi teoretična analiza, kot tudi sekundarna kvalitativna analiza stanja (vključuje 
PSPN4 analizo) in analiza konkurence. Za izdelavo le-teh je bilo potrebno najprej natančno 
analizirati lastnosti, značilnosti in zgodovino podjetja, proučiti strategijo podjetja in njegove 
konkurenčne prednosti na domačem trgu. S tem je integrirana tudi analiza panoge na 
domačem trgu, saj ta neposredno vliva na strategijo podjetja.  
 
                                            
4 Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti ali na kratko PSPN analiza; v angleščini: strengths, 
weaknesses, opportunities, threats; 
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V nadaljevanju prikazujem analizo obravnavanih trgov, tako konkurence kot končnih 
porabnikov. Temelj analize končnega porabnika in prepoznavnosti blagovne znamke med 
končnimi porabniki je primarno zbiranje podatkov. Primarno zbiranje podatkov je zasnovano 
na vprašalniku5, ki sem ga sestavila s pomočjo že obstoječih internih vprašalnikov podjetja 
Unichem in strokovne literature, ter zajema dve skupini končnih porabnikov: prva skupina 
končnih porabnikov je skupina članov Kluba Gaia, druga skupina končnih porabnikov pa je 
tista, katere člani gospodinjstva niso člani Kluba Gaia.  
 
Drugi korak je izdelava programa trženjskega komuniciranja za obravnavano blagovno 
znamko izbranega podjetja. Ker se program navezuje na ciljne porabnike podjetja, sem le-te 
natančneje opredelila s pomočjo empirične raziskave. S pomočjo empirične raziskave sem 
poskušala opredeliti prepoznavnost izbrane blagovne znamke na domačem trgu in oceniti 
velikost dejanskega (sedanjega) trga za izbrano blagovno znamko in njegove prihodnje 
velikosti ter ugotoviti njegove raznolike segmente. 
 
Odločitev o tem, kateri segmenti porabnikov so za podjetje in za izbrano blagovno znamko 
najbolj privlačni in najpomembnejši, sem uporabila kot temelj za nadaljnje izoblikovanje 
najprimernejše trženjskokomunikacijske strategije.  
 
Vsebinsko praktičen del v obliki trženjske raziskave (priloga 3) s pomočjo enakega anketnega 
vprašalnika za člane in nečlane Kluba Gaia (glej v prilogi 4 in 5) pokriva teoretično zasnovo 
in je po posameznih korakih pri oblikovanju integriranega trženjskokomunikacijskega 
programa z njo skladen. 
 
V sklepu sem poskusila povzeti glavne ugotovitve in določiti dejavnike, ki vplivajo na 
oblikovanje trženjskokomunikacijskega programa podjetja, ki je po različnih definicijah že 
prešlo iz majhnega v srednje veliko podjetje, vendar imajo nekatere njegove funkcije še vedno 
značilne lastnosti majhnega podjetja.  
 
 
2. INTEGRIRANO TRŽENJSKO KOMUNICIRANJE 
 
Trženjsko komuniciranje obsega vse komunikacijske aktivnosti, s katerimi podjetje obvešča 
in prepričuje kupce na ciljnem trgu o svojih izdelkih in dejavnostih ter tako neposredno 
olajšuje menjavo dobrin. Posredno olajšuje sporočanje informacij o podjetju in izdelkih 
zainteresiranim skupinam (Potočnik, 2002, str. 302). 
 
Trženjsko komuniciranje, ki vsebuje elemente komuniciranja (elementi trženjskega spleta 
oddajajo pomembna sporočila kupcem), ločimo od trženja (Duncan, Moriarty, 1997, str. 1-13) 

                                            
5 V prilogi 9 in 10 rezultati testiranja zanesljivosti vprašalnika, v prilogi 11 do 15 stopnje značilnosti F-
preuskusov. 
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in od korporativnega – organizacijskega komuniciranja, ki ni zgolj trženjsko usmerjeno 
(Proctor, Kitchen, 2002, str. 144-154, Podnar, 2000, str. 68).  
 
Teoretičen konceptualni model trženjskega komuniciranja, imenovan linearni model 
komuniciranja (Fill, 2002, str. 31-35), kaže, kdo komu kaj sporoča, po kateri poti in s kakšnim 
učinkom (Kotler, 1998. str. 597). Prikazan je na sliki 2 in prikazuje proces komuniciranja 
oziroma proces oddajanja in sprejemanja sporočil. 
 
Slika 2: Linearni model komuniciranja  

POŠILJATELJ KOMUNIKACIJSKA 
POT

PREJEMNIK 
(dekodira sporočilo)

SPOROČILO 
(zakodira sporočilo) 

 
    ŠUM 

POVRATNA 
INFORMACIJA 

Vir: Prirejeno po Kotler (1996, str. 597), Shimp (2000, str. 118), Potočnik (2002, str. 302) in Fill (2002, str. 32). 
 
 
Komuniciranje je širši pojem, ki pojasnjuje procese prenašanja informacij, trženjsko 
komuniciranje pa je specifična oblika komuniciranja med trženjskimi subjekti (Starman, 
1996, str. 4). Komunikacijski viri imajo lastnosti vplivnosti (moči), atraktivnosti (ugajanja) in 
kredibilnosti (verodostojnosti) (Fill, 1999, str. 26), ki so različno izražene glede na razmerja 
med naslovnikom in virom. Naslovniki in vir sporočil so hkrati podjetja in kupci. Sporočilo je 
vsebina komunikacij. Prenaša se po komunikacijskih poteh, imenovanih tudi mediji. Poleg 
procesa oddajanja in sprejemanja sporočil pri komunikaciji potekata še procesa kodiranja in 
dekodiranja, ki poleg motenj vplivata na stopnjo razumljivosti komuniciranja (Shimp, 2000, 
str. 118). 
 
Najbolj splošni cilji trženjskega komuniciranja so predvsem informiranje in izobraževanje, 
prepričevanje in spodbujanje zavesti o obstoju izdelka ali storitve. Čeprav je želeni rezultat in 
končni cilj vsake tržnikove akcije nakup, je pred tem še vedno mnogo vmesnih ciljev, ki pa se 
lahko med seboj razlikujejo glede na posamezno stopnjo življenjskega ciklusa in stopnjo 
prepoznavnosti, v katerem se izdelek nahaja (Starman, 1996, str. 8-9).  
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Pomemben element modela je vir komunikacij. Kelmanov model (1961) lastnosti virov 
komunikacij (v Fill, 1999, str. 29) poudarja tri značilnosti:  
Kredibilnost. Kredibilnost virov pomeni, da sprejemniki zaupajo viru in mu pripisujejo 
strokovnost. S kredibilnostjo vira je pozitivno korelirana prepričljivost komunikacije, vendar 
pa je ta korelacija odvisna od vrste izdelkov, storitev, vrste sporočila, vpletenosti kupca v 
procese kupovanja, izkušenj in pričakovanj. Zaupanje ustvarja neelastično povpraševanje v 
očeh kupca (Geyskens, 1998 v Rich, 2000, str. 170-191). 
Privlačnost. Privlačnost virov je lastnost, ki jo sprejemniki pripisujejo viru. V primeru 
privlačnosti vira sprejemniku sprejemnik prilagodi porabniško vedenje le temu viru. 
Moč. Je prisotna takrat, kadar obstaja možnost , da vir nagrajuje ali kaznuje. 
 
 
2.1. RAZVOJ INTEGRIRANEGA TRŽENJSKEGA KOMUNICIRANJA 
 
V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so podjetja začutila potrebo po večji strateški 
povezanosti  vseh trženjskokomunikacijskih orodij, zato so začela uporabljati proces 
integriranega trženjskega komuniciranja6, ki zajema koordiniranje različnih 
trženjskokomunikacijskih orodij in drugih trženjskih aktivnosti, s pomočjo katerih 
komunicirajo porabniki (Dmitrović, Podobnik, 2000, str. 49).  
 
Ne glede na velik pomen in vlogo povezovanja ni soglasja, ko je treba poiskati enotno 
opredelitev integriranega trženjskega komuniciranja. Gotovo pa je, da tudi njegovo 
razumevanje doživlja evolucijo, vidno zlasti v vsebini področja in glavnega namena, ki naj bi 
ga imelo integrirano trženjsko komuniciranje, kar se kaže v različnih definicijah pojma 
(Podnar et al., 2003, str. 21) (glej tabelo 1). 
 
Posledica uporabe integrirane trženjske komunikacije v podjetju, ki do sedaj tega koncepta ni 
uporabljalo, je večja doslednost pri oblikovanju sporočil in večji prodajni učinek. S pomočjo 
tega koncepta ima ena oseba odgovornost, da poenoti podobo podjetja in blagovne znamke ter 
sporočil v zvezi z njim, ne glede na to, iz katere dejavnosti podjetja izvirajo. Z integrirano 
trženjsko komunikacijo se poveča možnost, da podjetje doseže ustrezne kupce z ustreznimi 
sporočili ob ustreznem času in na ustreznem kraju (Kotler, 1994, str. 623). 
 
 
2.2. RAZLOGI ZA NASTANEK IN KREPITEV TRENDA UPORABE 
INTEGRIRANEGA TRŽENJSKEGA KOMUNICIRANJA 
 
Pomemben razlog za nastanek in krepitev trenda k povezovanju komunikacij je spremenjena 
narava komunikacij, predvsem v naslednjih delih (Geissler, 2001, str. 448-502): 

                                            
6 Angl. Integrated Marketing Communications 
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Od verbalnih komunikacij k neverbalnim (vizualnim): Večanje deleža funkcionalne 
nepismenosti (oseba je tehnično sposobna brati, razumeti besede, toda manjka ji sposobnost 
 
Tabela 1: Različne opredelitve integriranega trženjskega komuniciranja 
Opredelitev trženjskega komuniciranja Avtor in letnica 
Koncept načrtovanja trženjskega komuniciranja, ki upošteva dodano vrednost izčrpnega 
načrta, ki oceni strateško vlogo različnih komunikacijskih pristopov – na primer splošnega 
oglaševanja, neposrednega odziva, pospeševanja prodaje ali odnosov z javnostmi, 
neposrednega trženja – ter povezuje te pristope tako, da z zaključeno celoto posameznih 
sporočil omogočajo razviden, skladen in čim močnejši komunikacijski učinek.  

Ameriško združenje 
oglaševalskih 

agencij7

(1993) 

Koncept integriranega trženjskega komuniciranja predpostavlja strateško povezavo 
trženjskokomunikacijskih orodij, ki so sicer zajeta v pojmu trženjsko komuniciranje, pri 
doseganju porabnikov in drugih deležnikov. Bistvo programa integriranega trženjskega 
komuniciranja je, da se oblikuje ena osnovna komunikacijska strategija za vsako 
pomembno ciljno občinstvo, ki nato služi kot podlaga za izpeljavo vsakega 
trženjskokomunikacijskega orodja (oglaševanje, pospeševanja prodaje, odnosov z 
javnostmi in drugih). 

Duncan in Everett 
(1993) 

Vključuje vse tipe sporočil, ki jih pošilja organizacija, na vsaki točki, kjer pridejo deležniki 
v stik z njo. 

Moriarty 
(1994) 

Strateška izbira elementov trženjskega komuniciranja, ki učinkovito in ekonomično 
vplivajo na transakcije med podjetjem in njegovimi obstoječimi in potencialnimi 
strankami, porabniki. 

Betts et al. 
(1995) 

Ideja, da vsi elementi trženjskega spleta, ne samo promocijski splet, komunicirajo s 
porabnikom. 

Shimp 
(1996) 

Strateški poslovni proces, namenjen načrtovanju, oblikovanju, izvajanju in ocenjevanju 
koordiniranih, merljivih prepričevalnih komunikacijskih programov za porabnike, stranke, 
potencialne kupce in druge relevantne zunanje in notranje javnosti skozi čas. 

Schultz in Schultz 
(1998) 

Strateški razvoj, prenos in dialog konsistentnih, koordiniranih sporočil med deléžniki, ki so 
pripravljeni deliti informacije, da bi dolgoročno recipročno medsebojno pridobili. 

Fill 
(2001) 

Proces v katerem sta združena menedžment in organizacija vseh sodelujočih (tako 
posameznikov kot tudi celotne organizacije) pri analiziranju, planiranju, izvajanju in 
kontroliranju vseh osebnih in ne - osebnih trženjskih komunikacij, medijev, sporočil in 
promocijskih orodij za točno določene segmente na tak način, ki omogoča največjo 
ekonomičnost, učinkovitost, uspešnost ter skladnost trženjskokomunikacijskih dejavnosti 
pri doseganju ciljev. 

Pickton in 
Broderick  

(2001) 

Menedžment odnosov s porabniki, ki dviguje vrednost tržne znamke. Gre za 
medfunkcijski proces z namenom ustvarjanja in negovanja dobičkonosnih odnosov s 
porabniki in drugimi deležniki s pomočjo strateškega nadzorovanja in vplivanja na vsa 
sporočila, poslana tem skupinam, in za spodbujanje na podatkih temelječega, namernega 
dialoga z njimi. 

Duncan 
(2002) 

Vir: Podnar et al., 2003, Dmitrović, Podobnik, 2000; Belch, Belch, 1998; Kotler, 1994. 
 
sestaviti te besede v smiselne strukture; z naraščanjem deleža tovrstne nepismenosti morajo 
komunikatorji vedno pogosteje uporabljati simbole, ikone, slike, zvoke). 
 

                                            
7 Orig. American Associations of Advertising Agencies – AAA. Definicija povezanega tržnega komuniciranja je 
bila objavljena leta 1993. 
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Razčlenjenost medijev: tehnologija igra pomembno vlogo pri oblikovanju povpraševanja po 
integriranih trženjskih komunikacijah. Tehnologija omogoča organizacijam, da identificirajo, 
izbirajo in privabljajo manjše, bolj homogene skupine za svoja avdio, video in tiskana 
sredstva. Medtem ko postajajo javnosti za vsak medij vedno manjše, pa se število medijev, ki 
jim je porabnik izpostavljen, veča. Porabnik tako pridobi sporočila s televizije, iz radia, 
časopisa … Nato porabnik združi vsa prepričevalna sporočila v nekaj, kar označuje kot 
˝oglaševanje˝. Torej ne glede na to, iz katerega medija je prišlo sporočilo ali informacija, je 
vidno kot medijsko sporočilo. In ne glede na to, kaj govori, označuje določeno blagovno 
znamko, podjetje, trženjsko organizacijo. Sistem shranjevanja sporočil, ki ga uporablja 
porabnik, je tisti dejavnik, ki postavlja integrirane trženjske komunikacije na pomembno 
mesto (Proctor, Kitchen, 2002, str. 144-154). 
 
Večanje vrednosti in pomena precepcije glede na dejstva: eden od večjih izzivov je 
povečevanje pomena precepcije porabnikov glede na dejstva, ko se odločajo o nakupu. 
Porabniki se odločajo o nakupu glede na to, kaj menijo, da je bolj pomembno ali resnično ali 
da je prav, kot pa da svoje nakupne odločitve snujejo na trdnih, racionalnih, ekonomskih 
informacijah. 
 
Dodatne razloge za naraščajoči pomen integriranega trženjskega komuniciranja navaja Fill 
(2002, str. 466-467) in so predstavljeni v tabeli 2. 
 
Pomemben dejavnik pri povečanju pomena integriranega trženjskega komuniciranja je tudi 
povezanost ugleda organizacije in njenih izdelkov, ugleda organizacije in ugleda izdelčnih 
blagovnih znamk. Zelo pomembna je tudi sprememba pomena tehnik komuniciranja. Če je 
bilo oglaševanje prevladujoča funkcija komuniciranja, se je v dveh desetletjih spremenil 
njegov pomen. Pomen so pridobile predvsem druge tehnike komuniciranja, med katerimi 
izstopata neposredno trženje in odnosi z javnostmi. McKenna (1991) opisuje tri, med seboj 
odvisne faktorje, ki opredeljujejo zmanjšan pomen oglaševanja (McKenna, 1991 v Balažič, 
2000, str. 53, podobno ugotavljata tudi Pickton in Broderick, 2001, str. 76): 

• Zasičenost trga z izdelki, ki je povzročila zasičenost s sporočili.  
• Večje število različnih sporočil ima za posledico manjši učinek. 
• Zasičenost oglaševanja je povzročila zasičenost porabnika z njim. 
• Skupen faktor navedenih dejstev: oglaševanje ne zadene osnovnega smisla trženja, to 

so prilagodljivost, fleksibilnost in odzivnost. Sodobno trženje zahteva povratno zvezo 
(dialog med porabniki in ustvarjalci oziroma tržniki), kar manjka oglaševanju. 

 
 
2.3. STOPNJE RAZVOJA OZIROMA IMPLEMENTACIJE MODELA 
INTEGRIRANIH TRŽENJSKIH KOMUNIKACIJ V PODJETJU 
 
Schultz in Schultz (v Balažič 2000, str. 54) sta pri opazovanju procesa pristopa podjetij v 
Severni Ameriki, Evropi, Latinski Ameriki in Aziji k implementaciji integriranega 
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Tabela 2: Dodatni razlogi za naraščanje pomena integriranega trženjskega komuniciranja 
Organizacijski dejavniki: 

• povečani dobički zaradi izboljšane produktivnosti, 
• hiter premik k mednarodnemu trženju in potreba po spreminjajočih se strukturah 

komunikacij, 
• koordinacija razvoja blagovnih znamk in konkurenčnih prednosti, 
• priložnosti za večjo produktivnost menedžmenta z boljšo izrabo časa, 
• prodajati smer in smisel 

Tržni dejavniki: 
• večja stopnja komunikacijskega znanja ciljnih skupin, 
• večanje stroškov medijskega zakupa, 
• fragmentacija medijev in javnosti, 
• večanje potreb deležnikov po obsegu in različnosti informacij, 
• večanje števila sporočil, 
• delovanje konkurence in nizke stopnje diferenciacije blagovnih znamk, 
• premik pogleda trženja od transakcije k odnosu, 
• razvoj mrež, sodelovanj in zavezništev 

Komunikacijski dejavniki: 
• tehnološki napredek (internet, baze podatkov, segmentacijske tehnike), 
• povečana učinkovitost sporočil s konsistentnostjo in ponavljanjem ključnih sporočil, 
• bolj konsistentni in manj nejasni profili blagovnih znamk, 
• potreba po izvajanju ugleda blagovnih znamk in po prodajanju jasne identitete 

Vir: Fill, 2002, str. 466-467. 
 
 
trženjskega komuniciranja ugotovila, da ne obstaja enoviti pristop. Pristop vsakega podjetja je 
odvisen od njegove dejavnosti, razpoložljivosti podatkov o kupcih, sposobnosti diferencirati 
kupce in podpore vodstva ter strateške usmeritve organizacije. Kljub temu pa je opaziti 
določene vzorce pri implementaciji integracije. Opredeljujeta naslednje faze razvoja 
integracije trženjskih komunikacij: 
1. stopnja: Taktična koordinacija 
Prva stopnja je pravzaprav vstopna točka v model integriranega trženjskega komuniciranja ter 
pomeni praktično potrebo po koordinaciji različnih komunikacijskih aktivnosti med izdelki, 
divizijami, regijami in deželami. Osnovna obljuba integriranega trženjskega komuniciranja je 
na tej stopnji ˝ ena organizacija, en glas ˝. 
2. stopnja: Redefinicija vloge trženjskih komunikacij 
Na drugi stopnji začne organizacija spreminjati vlogo trženjskih komunikacij. Pogled nanje se 
spreminja od pogleda na trženjske aktivnosti, ki jih upravljamo za doseganje učinkovitosti in 
uspešnosti, do tega, da začnejo razmišljati o vseh možnih točkah kontakta porabnika z 
blagovno znamko. Medtem ko so tradicionalne komunikacijske aktivnosti zelo pomembne za 
omejene kontakte z blagovnimi znamkami, obstaja množica drugih kontaktov, ki imajo vsaj 
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toliko – če ne več – vpliva na nakupno odločitev. Med te kontakte sodijo zaposleni, embalaža 
izdelkov, proces razreševanja pritožbe, priznanja lojalnosti, čistoča objektov, ipd. Čeprav 
nobena od naštetih možnosti ne sodi med trženjske komunikacije, ponuja vsaka izmed njih 
dodatno priložnost za komuniciranje blagovnih znamk. Porabnik ne loči, katero sporočilo je 
prišlo iz oddelka za komunikacije, iz proizvodne divizije, iz finančnega sektorja ipd. Porabnik 
zasnuje svojo precepcijo na podlagi celotne izkušnje z organizacijo. Ta faza razvoja 
integriranih trženjskih komunikacij tako vključuje tudi integracijo internih in eksternih 
komunikacij. 
3. stopnja: Aplikacija informacijske tehnologije 
V tretji fazi organizacija spoznava moč in potencial novih tehnologij za izboljšanje svoje 
uspešnosti na dva načina: 
Uporaba informacijske tehnologije pri odločitvah, kako in kdaj pošiljamo sporočila kupcem in 
drugim ciljnim skupinam. Najslikovitejša primera tega je uporaba sofisticiranega sistema 
neposredne pošte za oblikovanje poosebljenih sporočil in prilagojenih ponudb. 
Sodobna tehnologija pa je veliko bolj pomembna za oblikovanje in shranjevanje informacij o 
uporabnikih, kupcih ipd. Cilj organizacij v tretji fazi ni nujno uporaba podatkov za 
neposredno trženje. Njihov glavni cilj je oblikovanje trženja na osnovi podatkov za vse tržne 
iniciative in za oblikovanje okvira za vzpostavitev sistema ocenjevanja uspešnosti in 
učinkovitosti. 
4. stopnja: Finančna in strateška integracija 
Četrta faza predstavlja dejansko novo obdobje integracije, saj presega tradicionalno taktično 
naravnanost integriranega trženjskega komuniciranja. Glavi nosilec končne faze integriranega 
trženjskega komuniciranja je menedžment, saj se ta faza sooča z alokacijo virov in 
prilagodljivostjo organizacije. V četrti integraciji sta ključna dva rezultata: 

• sposobnost merjenja povračila investicije v porabnika; 
• sposobnost uporabe integriranih trženjskih komunikacij za usmerjanje organizacijskih 

strateških odločitev. 
 
 
2.4. PREDNOSTI IN SLABOSTI UPORABE INTEGRIRANEGA TRŽENJSKEGA 
KOMUNICIRANJA 
 
Prednosti in slabosti, ki jih prinaša uporaba integriranega trženjskega komuniciranja, so 
zbrane v tabeli 3. 
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Tabela 3: Prednosti in slabosti integriranega trženjskega komuniciranja 
PREDNOSTI 

• Omogoča zmanjšanje stroškov in/ali prerazporeditev proračuna trženjskega 
komuniciranja. 

• Sposobnost ustvarjanja sinergije in večje učinkovitosti komuniciranja. 
• Z natančnim pozicioniranjem lahko doprinese k večjim konkurenčnim prednostim. 
• Spodbuja koordiniran razvoj blagovne znamke med vsemi sodelujočimi (tako 

internimi kot tudi eksternimi). 
• Povečano sodelovanje in motivacija zaposlenih. 
• Menedžmentu omogoča pregled komunikacijskih strategij. 
• Zahteva spremembo v organizacijski kulturi, ki mora biti osredotočena na porabnika. 
• Lahko vodi v zmanjšanje števila zunanjih sodelavcev – oglaševalskih agencij, ki 

podpirajo blagovno znamko. 
SLABOSTI 

• Vzpodbuja centralizacijo in birokratizacijo procesov. 
• Menedžment lahko porabi več časa pri usklajevanju vseh sodelujočih. 
• Lahko privede do enoličnosti. 
• Tendenca po standardizaciji zmanjša kreativnost. 
• Omejenost globalnih blagovnih znamk pri lokalizaciji. 
• Običajno zahteva spremembo v organizacijski kulturi, kar lahko povzroči odpor pri 

zaposlenih. 
• Ob nepravilnem skrbništvu lahko povzroči ugledu blagovne znamke veliko škodo. 
• Ker nobena oglaševalska agencija nima vrhunskih strokovnjakov za vse prvine 

trženjskokomunikacijskega spleta, lahko da sodelovanje z eno samo agencijo 
povprečne rezultate. 

Vir: Prirejeno po Fillu (2002, str. 468). 
 
 
3. INTEGRIRAN TRŽENJSKOKOMUNIKACIJSKI PROGRAM 
 
Trženjskokomunikacijski program nastane na osnovi trženjskega načrta. Njegov snovni cilj je 
učinkovita uporaba instrumentov trženjskega komuniciranja in preverjanje njihovih učinkov 
pri kupcu. Celoten trženjskokomunikacijski načrt torej definira učinkovito in uspešno 
kombinacijo aktivnosti, medijev in sporočil (Burnett, Moriarty, 1998, str. 110). 
 
Integriran trženjskokomunikacijski načrt združuje različne elemente v logično zaporedje 
aktivnosti (slika 3), kjer je vsaka nadaljnja odločitev za določen trženjskokomunikacijski 
instrument zgrajena na osnovi informacij, ki so bile zbrane v predhodni stopnji. Proces 
trženjskega komuniciranja ni linearen, kot je prikazan na sliki 2, ampak se posamezni 
elementi trženjskega komuniciranja kot tudi drugi elementi, ki so posredno ali neposredno 
integrirani s trženjskim komuniciranjem, dopolnjujejo in so v medsebojni soodvisnosti. Tak 
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pristop priznava vrednost vseh deléžnikov in nujnost gradnje partnerskega odnosa s porabniki 
določenega podjetja in drugimi organizacijami, ki so integrirane s podjetjem. 
 
Slika 3: Proces načrtovanja podjetij 
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Vir: Burnett, Moriarty, 1998, str. 33. 
 
 
Slika 4: Integriran trženjskokomunikacijski načrt 
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Vir: Prirejeno po Fillu (2002, str. 300). 
 
 
Pomanjkljivost prvih trženjskokomunikacijskih programov je bila nesposobnost vključitve 
strategije v razvoj trženjskokomunikacijskega spleta. Takšni programi so bili oblikovani za 
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vsak promocijski instrument posebej. Kot primer takšnega programa, ki je bil oblikovan le za 
določen promocijski instrument, navajam oblikovanje programa oglaševanja (Kotler, 1998, 
str. 629), ki je prikazan na sliki 5. Šele združeni programi so skupaj predstavljali strategijo 
trženjskega komuniciranja (glej sliko 4) 
 
Pri oblikovanju programa oglaševanja mora tržnik najprej določiti ciljni trg in nakupne 
motive. Nadalje poteka oblikovanje programa na osnovi petih pomembnih odločitev, to je 
˝5M˝8: namena (Kakšni so cilji oglaševanja?), denarja (Koliko denarja lahko porabimo?), 
sporočila (Kakšno naj bo sporočilo?), medijev (Katere kanale naj uporabimo?) in merjenja 
(Kako naj ocenimo rezultate?) (Sfiligoj, 1999, str. 83). 
 
Slika 5: Poglavitne odločitve pri oblikovanju programa oglaševanja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Kotler, 1998, str. 629. 
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Pri izgradnji trženjskokomunikacijskega programa za vodilno blagovno znamko podjetja 
Unichem d.o.o. bom uporabila integriran trženjskokomunikacijski program (slika 6). Najprej 
bom opisala posamezne elemente programa, nato pa ga bom uporabila na primeru izbrane 
blagovne znamke podjetja Unichem d.o.o. 
 
 
3.1. ANALIZA STANJA 
 
Okolje predstavlja okvir, v katerem se odvijajo vse trženjskokomunikacijske aktivnosti (prav 
tako tudi vse ostale aktivnosti podjetja na splošno). Zato je izhodiščna točka vsakega 
programa, načrta, analiza, ki pove, kje se v določenem trenutku nahaja neko podjetje oziroma 
določena blagovna znamka, ter analiza vseh spremenljivk okolja, ki na kakršenkoli način 
vplivajo na oblikovanje in izvedbo trženjskega komuniciranja (Pickton in Broderick, 2001, 
                                            
8 ˝5M˝ zaradi ustreznih angleških izrazov: mission=namen, money=denar, message=sporočilo, media=mediji, 
measurment=merjenje. 
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str. 102 in 331). Na podjetje vplivajo številni dejavniki, vendar je v celoti možno vplivati le 
na notranje dejavnike, veliko težje, če ne že nemogoče, pa je vplivati (kontrolirati ali izločiti) 
na zunanje dejavnike, tj. vplive okolja (Pšeničny et al., 2000, str. 214). 
 
Ker vsako podjetje deluje v dinamičnem odnosu z okoljem, je potrebno kontinuirano 
spremljanje sprememb in razvoja okolja in ne le samo takrat, kadar podjetje oblikuje nov 
 
Slika 6: Integriran trženjskokomunikacijski program za vodilno blagovno znamko podjetja 
Unichem 
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Vir: Prirejeno po Kotlerju, 1998, str. 629, in Fillu, 2002, str. 300, za potrebe porabnikov izdelkov vodilne 
blagovne znamke podjetja Unichem. 
 
 
trženjskokomunikacijski program ali trženjsko strategijo. Le-to omogoča podjetju, da uspešno 
upravlja s trenutnimi in prihajajočimi spremembami v korist podjetja, in ne le posledično 
reagira na nastale spremembe.  
 
Belch in Belch (1999) prav tako poudarjata pomen analize stanja pred nadaljnjim 
oblikovanjem celotne trženjske strategije ali trženjskokomunikacijskega programa. Vendar se 
je pri oblikovanju integriranega trženjskokomunikacijskega programa smiselno osredotočiti le 
na tiste faktorje, ki so pomembni, oziroma ki v večji meri vplivajo na razvoj 
trženjskokomunikacijske strategije. Analiza stanja, namenjena za trženjskokomunikacijski 
program, je razdeljena na analizo notranjih in zunanjih dejavnikov (Belch, Belch, 1999, str. 
22-27).  
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V literaturi se pojavljajo številne definicije in razdelitve dejavnikov (primer notranjih in 
zunanjih dejavnikov v prilogi 7), ki sestavljajo analizo stanja ali kot jo nekateri poimenujejo 
analiza okolja (Jančič, 1990, str. 81; Sfiligoj, 1999, str. 94). 
 
Splošna analiza stanja je sestavljena iz dveh ključnih podanaliz, notranje in zunanje (Shimp, 
2000, str. 32). Kot osnovno analizo okolja za kakršnokoli strategijo podjetja je največkrat 
omenjena kar PSPN analiza. PSPN analiza združuje ugotovitve obeh analiz, analize okolja in 
analize podjetja (primer: Smith, 1993, str. 144; Burnet in Moirarty, 1998, str. 96; Kotler, 
1998, str. 79 – 83; Sfiligoj, 1999, str. 94) ter jih sistematično prikaže in uredi v matrični 
obliki, kot je prikazana na sliki 7. 
 
Slika 7: PSPN analiza 
   Analiza notranjega okolja 

P S 
prednosti slabosti 

P N 
priložnosti nevarnosti 

   Analiza zunanjega okolja 
 
Vir: Prašnikar, Debeljak, 1998, str. 345. 
 
 
Analiza okolja ni preprosta naloga, saj je število dejavnikov, ki tvorijo kompleksnost okolja, 
izredno veliko in so številne informacije težko dosegljive. Še bolj kot sama analiza pa je 
zahtevna projekcija trendov, saj matematični modeli ne zadoščajo. Danes se v svetu zato 
vedno bolj uporabljajo kvalitativne metode napovedovanja trendov (scenarijske analize, 
analize navzkrižnih vplivov itd.) (Jančič, 1990, str. 83). 
 
 
3.1.1. Notranja analiza – analiza prednosti in slabosti 
 
Pšeničny et al. (2000, str. 232) opisujejo v malem gospodarstvu kot notranje dejavnike tiste 
dejavnike, ki se nanašajo na podjetje, njegovo organizacijo, zaposlene, lastnika ter njegove 
partnerje. 
 
Z ocenjevanjem notranjih dejavnikov podjetje pridobi informacije o prednostih in slabostih 
podjetja v danih trenutkih poslovanja. Analizo opravi poslovodstvo podjetja ali zunanji 
svetovalec. Pri tem je v pomoč tabela (priloga 6), s katero lahko v podjetju podrobno preučijo 
trženjske, finančne, proizvodne in organizacijske sposobnosti podjetja. Vsak dejavnik se 
oceni glede na to, ali predstavlja pomembnejšo ali manj pomembno prednost oziroma manjšo 
ali večjo pomanjkljivost. Ko se vertikalno povežejo vse razvrstitve, se označijo glavne 
prednosti oziroma pomanjkljivosti določenega podjetja (Kotler, 1998, str. 81). 
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Pickton in Broderick (2001) vključujeta v notranjo analizo podjetja poleg analize vseh funkcij 
podjetja tudi analizo vseh notranjih deležnikov9. 
 
Pri oblikovanju trženjskokomunikacijskega programa je poudarek na organizaciji trženjskega 
oddelka ter uspešnosti njegovih preteklih trženjskokomunikacijskih programov. Prav tako je 
potrebno pregledati prednosti in slabosti izvajanja trženja znotraj podjetja v primerjavi s 
prenosom vseh ali le dela trženjskih aktivnosti zunanjim agencijam. Del notranje analize je 
tudi ocena prednosti in slabosti imidža blagovne znamke, izdelkov in/ali storitev (Belch, 
Belch, 1999, str. 25). 
 
 
3.1.2. Analiza zunanjega okolja – analiza priložnosti in nevarnosti 
 
Pri zunanji analizi gre za zavedanje o tem, na katere dele okolja je potrebno biti pozoren, če 
želi podjetje doseči svoj cilj. Na splošno, podjetje mora nadzorovati ključne vplive svojega 
makrookolja in pomembne dejavnike mikrookolja, torej vse, kar posredno in neposredno 
vpliva na dobiček na določenem trgu.  
 
Na tem mestu je potrebno razložiti, kaj sploh skriva opredelitev besede priložnost in kaj 
nevarnost. Trženjsko priložnost lahko označimo z naslednjim opisom: predstavlja tiste 
potrebe, ki jih lahko podjetje donosno zadovoljuje. Le-te lahko razvrstimo glede na njihovo 
privlačnost in možnost uspeha. Možnost uspeha ni pogojena samo s tem, da je poslovna moč 
usklajena z osnovnimi zahtevami za uspešno delovanje na določenem ciljnem trgu, temveč je 
tudi pomembno, ali podjetje v tem prekaša tekmece. Vsekakor je uspeh zagotovljen tistemu 
podjetju, ki je sposobno ustvariti največjo vrednost v očeh kupca in jo uspe dlje časa obdržati. 
Nevarnost okolja predstavlja izziv, do katerega pride zaradi neugodnega trenda ali dogodka, 
ki bi v odsotnosti defenzivne trženjske akcije povzročil zmanjšanje prodaje in posledično tudi 
dobička. Tudi nevarnosti lahko razdelimo, in sicer glede na njihovo pomembnost in 
verjetnost, da se bodo zgodile (Kotler, 1998, str. 80). 
 
Zunanje okolje Kotler (1998, str. 79) deli na mikrookolje in makrookolje. Drugačno delitev 
analize okolja oziroma opredelitev makrookolja/mikrookolja opisujeta Pickton in Broderick 
(2001), ki delita celotno okolje podjetja na makrookolje in mikrookolje, pri čemer 
makrookolje nadalje delita na zunanje in notranje. Zunanje makrookolje je po definiciji 
ekvivalentno tistemu zunanjemu okolju, ki ga definira Kotler (1998). Enako velja za notranje 
makrookolje – tudi to je po opisu ekvivalentno Kotlerjevemu opisu notranje analize okolja. 
Mikrookolje, ki ga navajata Pickton in Broderick (Pickton in Broderick, 2001, str. 113), 
predstavlja tisti kontekst, v katerem je trženjsko komuniciranje prenešeno oziroma 
dostavljeno do prejemnika. Prav tako Pickton in Broderick ponujata nov koncept razširjene 

                                            
9 Izraz deležniki se nanaša na vse skupine, ki jih zadevajo odnos, vrednote, ali vedenje organizacije ali ki s 
svojimi odnosi, vrednotami ali vedenjem vplivajo na organizacijo. Z drugimi besedami: izraz deležniki se ne 
nanaša samo na porabnike. 
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oblike analize makrookolja, ki ga imenujeta PRESTCOM analiza. PRESTCOM10 je razširjena 
oblika analize okolja in podjetja, ki prestavlja politično okolje, pravno, ekonomsko, družbeno, 
tehnološko, konkurenčno, organizacijsko in tržno okolje. 
 
Belch in Belch (Belch, Belch, 1999, str. 25-26) se pri analizi zunanjega okolja osredotočita le 
na tržne segmente porabnikov podjetja, strategijo pozicioniranja in posredno in neposredno 
konkurenco. Ključni element analize zunanjega okolja je ocena trga. Oceniti je potrebno 
privlačnost posameznih segmentov ter identificirati ciljne segmente in način pozicioniranja 
izdelkov na izbrane segmente. Pomemben del analize zunanjega okolja je podrobno 
poznavanje porabnikovih nakupnih navad, procesov odločanja, faktorjev, ki vplivajo na 
njihove nakupne odločitve itd. Pri analizi zunanjega okolja ne uporabljata delitve okolja na 
makro in mikrookolje. 
 
Zunanje dejavnike malih in srednje velikih podjetij Pšeničny et al. (2000, str. 214-216) 
opisujejo z makroekonomskega in mikroekonomskega vidika. Makroekonomski vidik 
sestavljajo splošni gospodarski pogoji in pogoji v konkretni panogi. Avtorja Kuratko in 
Hodgetts (1995, str. 513-515; v Pšeničny et al., 2000, str. 216) predlagata pet osnovnih 
korakov vrednotenja razmer v panogi: javna opredelitev panoge, analiza konkurence, analiza 
dobaviteljev, definiranje merila dodane vrednosti podjetniške dejavnosti in ocena velikosti 
trga za konkretno panogo. Vrednotenje razmer v okolju z mikroekonomskega vidika je 
usmerjeno lokalno, v neposredno okolico, pri čemer je potrebno preučiti štiri področja: 
demografske značilnosti področja, ekonomske razmere, število prebivalcev in trendi ter 
splošno klimo za malo gospodarstvo. 
 
Analiza mikrookolja 
Mikrookolje sestavljajo vsi subjekti, ki vplivajo na sposobnost podjetja, da izdela in proda 
določen izdelek/storitev. To so dobavitelji, trženjski posredniki, porabniki, konkurenti in 
različne javnosti (Kotler, 1998, str. 153). Torej morajo v podjetju vedeti, kdo predstavlja koga 
za njihovo podjetje. Mikrookolje je del širšega makrookolja. 
 
Analiza makrookolja 
Makrookolje je sestavljeno iz demografskih, gospodarskih, tehnoloških, politično pravnih in 
socialno/kulturnih sil, ki vplivajo na prodajo in dobiček. Na naštete sile je težko vplivati v 
makrookolju, zato jih mora podjetje spremljati in se nanje ustrezno odzivati (Kotler, 1998, str. 
163). Kratek povzetek sil makrookolja (Kotler, 1998, str. 154-170) je predstavljen v tabeli 4. 
 
 
 
 

                                            
10 PRESTCOM je kratica, ki izhaja iz angleškega prevoda opisa analize: Political environment, Regulatory 
environment, Economic environment, Social environment, technological environment, Competitive 
environment, Organisational environment and Market environment. 

21 



 

3.2. ANALIZA KONKURENCE 
 
Analiza konkurence je pomemben del analize stanja, saj se zaradi tehnoloških in drugih 
razlogov razmere za delovanje sorodnih podjetij v posameznih panogah nenehno spreminjajo. 
Če se podjetje želi pravočasno odzvati, mora znati oceniti konkurenčne silnice v panogi. Ker 
pa dejanski tehnološki razvoj ni tako hiter, da bi omogočal nenehno uvajanje novosti v 
proizvodnji izdelkov, se težišče konkurenčnega boja vse bolj prenaša na mejne aktivnosti, 
zlasti na tržno komuniciranje (Prašnikar, Debeljak, 1998, str. 312). 
 
Tabela 4: Sile makrookolja 
Demografsko okolje 
Proučevanje števila in stopnje rasti prebivalstva v različnih mestih in regijah, starostna 
razporeditev, stopnja izobrazbe, vzorci gospodinjstev in značilnosti posameznih področij ter 
gibanja na njih. 
Gospodarsko okolje 
Razpoložljiva kupna moč določenega gospodarstva, ki je odvisna od trenutnih dohodkov, 
cen, prihrankov, dolgov in dosegljivih posojil. 
Naravno okolje 
Skrb za okolje, ki pomeni trženjsko priložnost za ozaveščena podjetja in odpirajo velik trg za 
tehnične rešitve v zvezi z nadzorom onesnaževanja. 
Tehnološko okolje 
Naraščajoča hitrost razvoja, neomejene inovacijske možnosti, razlike v obsegu sredstev za 
raziskave in razvoj, povečan nadzor nad tehnološkimi spremembami. 
Politično in pravno okolje 
Na trženjske odločitve močno vplivajo dejavniki v politično-pravnem okolju, ki obsega 
zakone, ki urejajo poslovanje. Ti zakoni imajo več nalog: zaščita podjetja drug pred drugim, 
zaščita porabnika pred nepoštenimi poslovnimi potezami podjetja in zaščita družbenih 
interesov. V primeru, ko podjetje oblikuje načrt tržnega komuniciranja, večjo pozornost 
seveda nameni zakonom, ki se vežejo na inštrumente tržnega komuniciranja. 
Kulturno okolje 
Družba, v kateri ljudje živijo, oblikujejo njena prepričanja, vrednote in merila. Zaradi tega 
lahko govorimo o kulturnih značilnostih interesih, kot so trajnost temeljnih kulturnih vrednot 
ter subkulture, ki sestavljajo vsako kulturo. 
Vir: Kotler, 1998, str. 153. 
 
 
Na določeni splošni ravni se morajo podjetja zavedati, da s konkurenčnimi podjetji tekmujejo 
pravzaprav za porabnikov osebni dohodek, zato je nujno razumevanje različnih potencialnih 
načinov, ki jih porabnik lahko oziroma želi izbrati, da bo potrošil del osebnega dohodka 
(Belch, Belch, 1999, str. 36). 
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Podjetje mora pri analizi konkurence in snovanju trženjske strategije podjetja upoštevati 
naslednje korake: 
I. Prepoznavanje konkurentov. Glede na stopnjo zamenljivosti izdelka, ločimo štiri ravni 
konkurenčnosti (Kotler, 1998, str. 228): 

• konkurenca na ravni blagovnih znamk, 
• konkurenca na ravni panoge, 
• konkurenca na ravni zadovoljevanja potrebe in 
• splošna konkurenčnost. 

II. Prepoznavanje konkurenčnih strategij (Walker et al., 1999, str. 65-69). Podjetja, ki 
imajo enako strategijo in se usmerjajo na iste ciljne skupine, predstavljajo največjo 
konkurenco in nevarnost našemu podjetju11. Za podjetje je pomembno, da ves čas spremlja 
strategije konkurenčnih podjetij in svojo po potrebi tudi spreminjajo oziroma prilagajajo. 
III. Določanje ciljev konkurentov. Osnovna oziroma izhodiščna domneva je, da konkurenti 
želijo povečati dobiček (kratkoročni ali dolgoročni). Druga domneva v zvezi z vedenjem 
konkurentov na trgu je, da skušajo doseči cel splet ciljev, kot so na primer: rast tržnega 
deleža, denarni tok, vodilni tehnološki položaj, kratkoročna ali dolgoročna donosnost, itn. 
IV. Ugotavljanje prednosti in slabosti konkurentov. Pogosto uporabljen način za 
ugotavljanje prednosti in slabosti konkurentov je primerjava z najboljšimi (benchmarking). 
Primerjava z najboljšimi je proces ustvarjanja poslovnega znanja s primerjavo in analizo 
poslovnih informacij o drugih podjetjih, s ciljem izboljšati kakovost poslovnega odločanja 
(Debeljak, Prašnikar, Ahčan, 2002, str. 16). 
Ker sta poslovna uspešnost in poslovno sposobnost dolgoročnega preživetja zelo odvisni od 
delovanja njegovih konkurentov ter drugih dejavnikov poslovnega okolja, je smiselno 
primerjavo z najboljšimi sistemsko vgraditi v procese strateškega menedžmenta, saj lahko 
izboljša kakovost odločanja in postane ena od konkurenčnih prednosti podjetja. 
Glede na povezanost s posameznimi aktivnostmi strateškega menedžmenta lahko primerjavo 
z najboljšimi razdelimo v štiri osnovne vrste (Debeljak, Prašnikar, Ahčan, 2002, str. 19): 

• primerjava konkurenčnih prednosti, 
• primerjava strategij, 
• primerjava procesov in  
• primerjava dosežkov. 

V. Predvidevanje vzorcev odzivanja konkurentov. S poznavanjem ciljev konkurenta in 
njegovih prednosti oziroma slabosti lahko podjetje napove, kakšne bodo poteze konkurenčnih 
podjetij v prihodnosti in kako se bodo le-ta odzvala na poteze našega podjetja.Vsak konkurent 
ima tudi določeno poslovno filozofijo in notranjo kulturo delovanja ter sledi določenim 
prepričanjem. Če želi podjetje predvideti, kako bo tekmec posloval, mora temeljito preučiti 
njegov način razmišljanja. 
VI. Oblikovanje sistema obveščanja o konkurentih. Vzpostavitev sistema, zbiranje 
podatkov, ocenjevanje in analiza ter posredovanje in odzivanje so štirje glavni koraki pri 
oblikovanju sistema obveščanja. 
                                            
11 Skupino podjetij, ki imajo enako strategijo na določenem ciljenem trgu, imenujemo strateška skupina. 
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VII. Izbiranje konkurentov, primernih za napad, in takšnih, ki se jim je bolje izogniti. 
Pri tem odločanju pomaga analiza vrednosti za odjemalca. Namen analize vrednosti za 
odjemalca je določiti, kaj je za odjemalce na ciljnem trgu pomembno in kako odjemalci 
ocenjujejo sorazmerno vrednost konkurenčnih ponudnikov (Walker et al., 1999, str. 183).  
Porter navaja pet dejavnikov, ki vplivajo na konkurenčne silnice (Porter v Prašnikar, 
Debeljak, 1998, str. 324; Besanko et al., 2000, str. 360-378): 

• Nevarnost vstopa novih konkurentov v panogo, ki je določena z vstopnimi ovirami 
(ekonomija obsega, diferenciacija proizvodov ali storitev, zahteve po kapitalu, dostop 
do prodajnih poti, stroški zamenjave dobavitelja, stroškovne prednosti, neodvisne od 
ekonomije obsega, načrtne ovire, državne omejitve). 

• Tekmovalnost podjetij v panogi je določena z načinom njihovega obnašanja in 
odziva na spremembe v panogi ali obnašanju konkurentov. Dejavniki tekmovalnosti 
podjetij v panogi: Število enakovrednih konkurentov, rast panoge, stopnja 
diferenciacije, stalni stroški, način povečanja zmogljivosti, struktura konkurentov, 
strateški pomen panoge in izstopne ovire. 

• Pritisk substitutov zmanjšuje tržno moč podjetja. 
• Pogajalska moč kupcev, ki odraža odvisnost kupcev od dobave blaga individualnega 

dobavitelja. Dejavniki pogajalske moči kupcev so naslednji: število kupcev, stopnja 
diferenciacije in standardizacije proizvodov ali storitev. Višina stroškov zamenjave, 
velikost dobička kupcev, možnost vertikalne integracije nazaj in pomembnost 
proizvodov ali storitev za kupca. 

• Pogajalska moč dobaviteljev se nanaša na pomen dobave njihovih proizvodov 
posameznemu podjetju. Dejavniki pogajalske moči dobaviteljev: število dobaviteljev, 
diferenciacija proizvodov ali storitev dobavitelja, prisotnost substitutov, pomembnost 
kupcev za dobavitelje ter možnost vertikalne integracije naprej. 

Freeman (v Prašnikar, Debeljak, 1998, str. 326-327) navaja kot šesti dejavnik relativno 
moč države, sindikalne, lokalne skupnosti in drugih interesnih skupin. 

 
Analiza konkurenčnih prednosti tržnega komuniciranja  
Konkurenčne prednosti podjetja so tiste, po katerih se podjetje razlikuje od konkurentov. 
Podjetje je lahko definirano kot vir iskanja konkurenčnih prednosti. Lahko se jim prilagodi, 
lahko nanje neposredno vpliva ali pa jih predvidi in s tem izboljša svoj položaj (Prašnikar, 
Debeljak, 1998, str. 322). Konkurenčne prednosti podjetja, ki jih njegovi konkurenti ne 
morejo posnemati oziroma spodbijati, imenujemo obranljive konkurenčne prednosti. Samo te 
prinašajo podjetju dolgoročne koristi. Delijo se na tri sklope, na vsak sklop pa vpliva več 
dejavnikov (Prašnikar, Debeljak, 1998, str. 328): 
I. Velikost na ciljnih trgih 

• ekonomija obsega, 
• ekonomija integriranih proizvodov, 
• krivulja učenja. 

II. Prednostni dostop do virov in kupcev: 
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• znanja , 
• proizvodni dejavniki, 
• trgi. 

III. Omejevanje podpornosti konkurentov: 
• politika države, 
• obrambne akcije podjetij, 
• odgovori z odlogom. 

 
 
3.3. DOLOČITEV CILJNEGA OBČINSTVA  
 
Za podjetje so pomembni predvsem njegovi ciljni porabniki, ki jih lahko natančneje opredeli 
le na temelju empiričnih raziskav. Najprej mora izoblikovati oceno svojega dejanskega 
(sedanjega) trga in njegove prihodnje velikosti ter ugotoviti njegove raznolike segmente.  
 
Na rast trga lahko vpliva vrsta dejavnikov, kot so: splošna ekonomska rast in zvišanje realnih 
dohodkov porabnikov, spremembe življenjskega sloga ali potreb porabnikov, uvedba novih 
tehnologij ali izdelkov oziroma njihova izpopolnitev, učinkovite trženjske aktivnosti, zaradi 
katerih se poveča povpraševanje oziroma spremenijo preference porabnikov v prid bolje 
predstavljenih izdelkov. Ker se prihodnje pokrivanje trga z izdelki vselej odvija na temelju 
sedanjih odločitev glede relevantnih dejavnikov proizvodnje (vrsta izdelka, kakovost, obseg 
proizvodnje, tehnologije, organizacija proizvodnje, distribucije in promocije), je vsaj približna 
ocena prihodnjih gibanj na trgu bistvenega pomena za nadaljnji obstoj in razvoj podjetja. 
(Walker et al., 1999, str. 169-191). 
 
 
3.3.1. Tržna segmentacija 
 
Nobeno podjetje ne zmore zadovoljiti potreb vseh porabnikov, ker so diverzificirane, oziroma 
jih ne zmore zadovoljiti v celoti, z vsemi njihovimi odtenki, ki so individualne narave, zato so 
potrebne podrobnejše trženjske raziskave kot temelj za razvrščanje porabnikov v različne 
segmente (Weilbacher, 1995, str. 33-34). Segmentacija in izbor ciljnega občinstva omogočata 
natančno oblikovanje sporočila in njegovo dostavo do želenih porabnikov. Poleg tega pa 
segmentacijo izboljša alokacijo sredstev, ki so namenjena trženju ter pomaga identificirati 
priložnosti za razvoj novih izdelkov (Walker et al., 1999, str. 171). 
 
Tržna segmentacija je definirana kot proces klasificiranja porabnikov v skupine z različnimi 
potrebami, značilnostmi ali vedenjem. Tržni segment pa je skupina porabnikov, ki na dani niz 
tržnih spodbud reagira na podoben način. Na temelju opredelitve tržnih segmentov se lahko 
podjetje odloči, na katerih izmed teh bo nastopalo s svojo ponudbo.  
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Večje število segmentov omogoča boljše poznavanje, vendar pa preveliko število segmentov, 
pomeni manjše število v vsakem segmentu, kar pomeni, da število segmentov ni omejeno, 
ampak je potrebno poiskati optimalno število glede na trg, ki ga raziskujemo (Belch in Belch, 
1999, str. 40; Kotler, 1998, str. 96). Vsi segmenti niso enako privlačni, saj le določeni 
podjetju zagotavljajo prihodke in dobičke, medtem ko nekateri lahko prinašajo le izgubo, 
zatorej si podjetje prizadeva alocirati sredstva v tisti segment, ki zagotavlja uspeh podjetju 
(Cook, 1995, str. 4). Določitev ciljnih trgov je torej proces evalvacije atraktivnosti vsakega 
tržnega segmenta (velikosti, potencialne kupne moči, stopnje rasti) (Walker et al., 1999, str. 
169). 
 
Segmentacija trga je temelj za izoblikovanje najustreznejše trženjske strategije. Njeno bistvo 
je porazdelitev trga po različnih merilih, ki so tako objektivne kot subjektivne narave. V 
literaturi obstajajo različni seznami teh meril (Kotler, 1998, str. 265-281, Walker et al., 1999, 
str. 171-182). 
 
Segmentiranje trga je možno na več načinov. Da bi bili tržni segmenti čimbolj koristni, 
morajo vsebovati pet značilnosti (Kotler, 1998, str. 280): 

• Merljivost: meri se lahko kupna moč, velikost in tipične značilnosti določenega 
segmenta. 

• Velikost: segment mora biti največja možna homogena skupina, za katero pripravimo 
ustrezen (integriran) trženjski program. Tržni segmenti morajo biti dovolj veliki in 
dobičkonosni. 

• Dostopnost: segmenti morajo biti v celoti dosegljivi in učinkovito oskrbovani. 
• Diferenciranost: segmenti se morajo med le razlikovati in se zato tudi različno 

odzivati na posamezne sestavine trženjskega spleta in programa trženja. 
• Operativnost: le s pravilno oblikovanimi programi trženja lahko pritegnemo in 

oskrbujemo tržne segmente. 
 
 

3.3.2. Strategija ciljnega trženja 
 
Posamezniki segmenta se približno enako odzivajo na trženjske aktivnosti. Podjetje si lahko 
izbere segmente, ki jih je sposobno oskrbovati bolje oziroma bolj uspešno od konkurence. 
Druga možnost je, da podjetje prilagodi ponudbo posameznemu segmentu ali pa izbere več 
ciljnih segmentov (Potočnik, 2002, str. 327; Jereb in Marolt, 2003). Vendar se mora 
prilagoditi vsakemu na svoj način (slika 8). Pri izbiri načina, kako oblikovati 
trženjskokomunikacijski načrt, mora imeti podjetje predvsem v mislih dva osnovna kriterija: 
smiselno je izbrati tisti način, ki bo prinesel enak učinek ob nižjih stroških; 
podjetje mora biti sposobno prilagoditi trženjska orodja posamezniku. 
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3.3.2. Porabniki in njihove nakupne navade 
 
Pri razčlenjevanju trženja so najpomembnejše nakupne navade porabnikov in njihove 
determinante, kar je temelj za napovedovanje prihodnjega trga, od katerega je odvisen 
nadaljnji obstoj proizvajalcev. V razmerah zaostrene konkurenčne borbe se bodo dolgoročno 
obdržala le podjetja, ki so znala pravilno in pravočasno zaznati prevladujoče trende na svojih 
ciljnih trgih ter so jim prilagodila svoje trženjske strategije (Sfiligoj, 1999, str. 37). 
 
Porabnik si prizadeva najprej zadovoljiti potrebe nižjega ranga in šele zatem potrebe višjega 
ranga, kar nazorno prikazuje Maslowa hierarhija potreb. V zadnjem desetletju se pokazalo, da 
se v Maslowi lestvici hierarhije porabniki nahajajo predvsem v zgornjem delu, z drugimi 
besedami: iščejo zadovoljitev svojih potreb višjega ranga, kar ključno vpliva na trženjsko 
komuniciranje (Pringle, 2003). Dejavnike, ki prav tako vlivajo na nakupno odločitev 
porabnika, je Kotler strnil v naslednje skupine dejavnikov: kulturni, družbeni, osebni in 
psihološki dejavniki (Kotler, 1998, str. 174).  
 
Slika 8:Strategija ciljnega trženja 

Vir: Potočnik, 2002, str. 28. 
 
 
Na nakupno odločitev pa seveda vpliva tudi množica informacij, ki jim je porabnik 
izpostavljen vsak dan. Vseh informacij porabnik ne more v celoti registrirati, zato je njegova 
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percepcija informacij in oglasnih sporočil selektivna, odvisna od vrste dejavnikov zunanjega 
okolja in osebne naravnanosti, motivacije itd. (Solomon, 1999, str. 215). 
 
Pomemben dejavnik so še tako imenovane referenčne skupine. To so skupine, ki jim oseba 
pripada ali se vanje vključujejo bodisi zaradi sorodstvenih vezi, integriranosti na delovnem 
področju ali na temelju sosedstva. To so primarne referenčne skupine, sekundarne pa 
sestavljajo verske skupine, profesionalne organizacije in politične stranke. Referenčne 
skupine bodisi posredno ali neposredno vplivajo na stališča in vedenje posameznika 
(Solomon, 1999, str. 285, Sfiligoj, 1999, str. 38). 
 
Na porabnikove nakupne odločitve vpliva tudi stopnja njihove vpletenosti glede na različne 
vrste izdelkov. S tega vidika razlikujemo štiri značilne načine vedenja pri nakupu. Vpletenost 
porabnikov je lahko močna ali šibka. Naslednje merilo, ki ga vzporejamo s predhodnim, je 
zaznavanje razlik med blagovnimi znamkami ali izdelki, ki je lahko veliko ali majhno. Iz teh 
medsebojnih povezav lahko opredelimo štiri oblike vedenja porabnikov, ki so prikazane v 
tabeli 5. 
 
Tabela 5: Značilni načini vedenja pri nakupu 
   MOČNA VPLETENOST ŠIBKA VPLETENOST 

VELIKE RAZLIKE MED BLAGOVNIMI 
ZNAMKAMI / IZDELKI 

Zapleteno vedenje pri 
nakupu. 

Vedenje, usmerjeno v 
raznovrstnost. 

MAJHNE RAZLIKE MED BLAGOVNIMI 
ZNAMKAMI / IZDELKI 

Vedenje, usmerjeno v 
zmanjšanje neskladja. 

Običajno vedenje.12

Vir: Sfiligoj, 1999, str. 40; glej tudi Belch in Belch, alternativni modeli oglaševanja, str. 151. 
 
 
3.4. DOLOČITEV CILJEV 
 
3.4.1. Opredelitev komunikacijskih ciljev 
 
Komunikacijski cilji so trditve, ki določajo, kaj želimo s trženjsko komunikacijo doseči pri 
ciljnem občinstvu (Russell, 1990, str. 131). V grobem lahko tudi opredelimo kot končni cilj 
trženjske komunikacije nakup porabnika in njegovo zadovoljstvo, toda nakupno vedenje je 
posledica dolgotrajnega postopka porabnikovega sprejemanja odločitve. Če želimo s trženjsko 
komunikacijo zvišati raven nakupne pripravljenosti pri ciljnem občinstvu, je potrebno pri le-
tem doseči spoznavni (spraviti nekaj v porabnikovo podzavest), čustveni (spremeniti 
porabnikov odnos) ali vedenjski odziv (pripraviti porabnika do določene dejavnosti).  
 

                                            
12 Porabnik kljub dodatnim informacijam, ki jih prejme v zvezi z izdelkom ali blagovno zanmko, ne spremeni 
svojega odnosa do izdelka/blagovne znamek, ampak mu te dodatne informacije pomenijo le dodatno znanje 
oziroma vpogled v izdelek/blagovno znamko. 
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V pomoč pri sestavljanju ciljev trženjskega komuniciranja obstajajo različni modeli stopenj 
porabnikovega odzivanja, vendar je pri tem potrebno upoštevati stopnjo nakupne vpletenosti13 
porabnika na eni strani in na drugi strani stopnjo diferenciacije posameznih izdelkov oziroma 
blagovnih znamk ter stopnje življenjskega ciklusa izdelka (Kotler, 1998, str. 602, Belch in 
Belch, 1999, str. 202-216).  
 
Klasični model hierarhije odzivanja je tako imenovan AIDA14 model (glej hirarhični model 
npr. v Kotlerju, 1998, str. 602), kjer se v prvi stopnji nahaja pozornost, zatem sledijo po 
vrstnem redu še zanimanje, želja in nazadnje dejanje (Burnett in Moriarty, 1998, str. 108). 
Hierarhični modeli odzivanja, ki vključujejo tudi stopnjo nakupne vpletenosti porabnika in 
stopnjo diferenciacije izdelka, je prikazan na sliki 9. 
 
Slika 9: Alternative hierarhičnega odziva: tri- stopenjski proces zbiranja informacij 
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⇓ 
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                    čutiti 

Vir: Povzeto po Belch in Belch, 1999 (str. 151). 
 
 
Podoben model je FCB15 model (slika 10), ki povezuje osnovne stopnje porabnikovega 
odzivanja in stopnje porabnikove nakupne vpletenosti. Percy (1997) opozarja, da gre pri FCB 
modelu za popolnoma drug koncept kot pa pri modelu, ki ga predstavljata Rossiter in Percy 
(1987), zato se ju ne sme enačiti, kljub temu pa oba pomagata izoblikovati 
trženjskokomunikacijske cilje glede na položaj ciljnega občinstva. 
 
Pomembno je tudi razumevanje porabnikove motivacije za nakup določenega izdelka. 
Osnovne motivacije za nakupno odločanje delimo na negativne in pozitivne in so prikazane v 
spodnji tabeli (tabela 6). Nakup porabnika kot proces reševanja problema opisuje tudi 
Vermeir et al. (2003). 
 
Če predpostavljamo, da je osnovni kriterij, ki vpliva na izbor izdelka, stopnja zaznanega 
tveganja pri odločitvi za nakup izdelka, ter da je želja po izpolnitvi porabnikovih potreb 
integrirana z negativno ali pozitivno motivacijo, potem je potrebno pri načrtovanju 
                                            
13 Definicija nakupne vpletenosti (Clark in Belk, 1978): vpletenost, zaradi katere porabnik pri nakupu išče 
dodatne informacije in pri tem porabi več časa za zanj pravilno izbiro (Sadarangani, 2002, str. 7). 
14 AIDA v angleščini kratica za Awareness (pozornost), Intrest (zanimanje), Desire (želja) in Action (dejanje) 
(Starman, 1996, str. 9). 
15 Foote, Cone in Beldingov (FBC) model. 
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trženjskokomunikacijskih ciljev upoštevati tudi kombinacijo nakupne motivacije in stopnje 
nakupne vpletenosti (slika 11). 
 
Da so cilji čimbolj ustrezni glede na to, kje se trenutno nahaja ciljno občinstvo, si trženjski 
komunikatorji pomagajo tudi s piramido komunikacijskih učinkov (slika 12). 
 
 
3.4.2. Opredelitev prodajnih ciljev 
 
Večina manedžerjev še vedno razmišlja o prodaji kot o najpomembnejšem cilju 
trženjskokomunikacijski programov. Vendar pa na prodajo izdelkov ne vpliva samo trženjsko 
komuniciranje, ampak še mnogo drugih faktorjev (kakovost izdelka, prodajna cena, 
distribucija, oglaševanje in pospeševanje prodaje, konkurenca, tehnologija, ekonomija obsega, 
itd.), zato se lahko zgodi, da ob neupoštevanju vseh faktorjev še tako skrbno zastavljen 
trženjskokomunikacijski program ne bo prispeval k uresničevanju načrtovane prodaje. 
  
Slika 10: FCB model 
  PORABNIKOV ODZIV 
  Misliti Čutiti 
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informacij 

SAMOZADOVOLJSTVO 
(uporaba vedno iste blagovne znamke 

zaradi pomanjkanja motivacije za 
nakup druge ali pomanjkanje interesa 

za zamenjavo blagovne znamke) 
Model: 

narediti ⇒ čutiti ⇒ učiti 
TK cilj: Pozornost 

Vir: FCB model povzet po Burnett in Moriarty, 1998, str.109, ter model odločanja, povzet po Pickton in 
Broderick, 2001, str. 436. 
*TK cilj = trženjsko komunikacijski  
 
 
Obstajajo primeri, ko je postavitev le prodajnih ciljev utemeljena, kot je na primer pri uporabi 
neposrednega trženja, oglaševanja, ki ga uporabljajo trgovine na drobno, in v tistih primerih, 
kjer v podjetju oglaševanje prestavlja dominantno trženjsko komunikacijsko orodje, vsi ostali 
faktorji, ki kakorkoli dodatno vplivajo na prodajo, pa so konstantni (Belch in Belch, 1999, str. 
203 - 205). 
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Tabela 6: Osnovne motivacije nakupnega vedenja 
OSNOVNI MOTIV OPIS 
NEGATIVNI MOTIVI 
Reševanje problemov* Iskanje izdelkov/storitev, ki pomagajo rešiti določen problem. 
Izogibanje problemom Iskanje izdelkov/storitev, ki pomagajo, da se porabnik lahko izogne 

nastanku določenega problema. 
Neizpolnjena potreba Iskanje izdelka/storitve, ki je boljši od tistega, ki ga porabnik 

trenutno uporablja. 
Mešan pristop  Iskanje izdelka/storitve, ki reši kombinacijo dobrih in slabih strani, 

kot jih dojema porabnik, trenutno uporabljenega izdelka/storitve. 
Vzdrževanje obstoječega stanja Želja pri vzdrževanju zaloge določenega izdelka ali zagotavljanje še 

nadaljnje uporabe specifičnih storitev. 
POZITIVNI MOTIVI 
Čutno nagrajevanje Uživanje ob uporabi določenega izdelka oziroma koriščenju 

določene storitve. 
Intelektualni stimuli Iskanje ali nadgrajevanje novih izdelkov/storitev. 
Družbena sprejemljivost Iskanje samopotrditve. 
Vir: Rossiter in Percy, 1987, str. 170.  
 
 
Slika 11: Mreža oblikovanja pripadnosti blagovni znamki 
  VRSTA NAKUPNE ODLOČITVE 
  Šibka nakupna vpletenost 

(preizkušanje) 

Močna nakupna vpletenost 
(raziskovanje in preizkušanje 
pred nakupom) 

Informativna 
strategija (negativna 
motivacija) 

Širok izbor možnosti, saj je 
potrebno pri ciljnem občinstvu 
le vzbuditi interes s 
posredovanjem ključne 
informacije. 

V tem primeru je potrebno 
prepričati občinstvo s skrbno 
izdelanim sporočilom, zato je 
potrebno izbrati tak način 
komunikacije, ki bo to 
omogočal.  

V
R

ST
A

 M
O

T
IV

A
C

IJ
E

 

Transformacijska 
strategija 
(pozitivna motivacija) 

Ciljno občinstvo, ki ga je 
najprej potrebno šele prepričati 
mora v sporočilu začutiti 
˝čustveno pristnost˝. Pri ciljnem 
občinstvu želimo izvabiti 
čustven odziv. 

Prav tako je tudi tukaj potreba 
po gradnji čustvenega odziva, 
kar vedno velja, če gre za 
pozitivno motivacijo. 

Vir: Percy (1997, str. 39), Rossiter in Percy (1987, str. 182) 
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Slika 12: Piramida komunikacijskih učinkov 

Vir: Povzeto po Belchu in Belchu, 1999, str. 208. 
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Pri postavljanju trženjskokomunikacijskih ciljev je njihova usklajenost s prodajnimi cilji 
nujna, saj omogoča še bolj natančno izoblikovanje ciljev trženjskega komuniciranja. 
 
 
3.5. OBLIKOVANJE SPOROČILA  
 
Ko vemo, komu želimo prenesti sporočilo, in kaj želimo z njim doseči, se lotimo oblikovanja 
sporočila. Obliko sporočila določajo vsebina, zgradba in posrednik sporočila. Do neke mere 
določajo tudi obliko in vsebino sporočila cilji trženjskega komuniciranja (Starman, 1996, str. 
10). Najpomembnejši deli vsebine so tako imenovani poziv ali apel, tema in ideja. Z njimi želi 
oblikovalec sporočila izpostaviti koristi, motivacije, razlog, zaradi katerega bi porabnik 
preizkusil izdelek ali spremenil mnenje o njem (Šarotar Žižek, 2002, str. 96). Sporočevalec 
mora oblikovati sporočilo tako, da vzbudi pozornost kljub motnjam v okolju (Kotler, 1998, 
str. 598).  
 
Vsebina in oblika sporočila sta običajno ocenjeni na osnovi prepoznavanja in priklica 
določenega izdelka ali blagovne znamke. Prepoznavanje je merilo za osnovno zavedanje 
oglaševanja ali katerega koli drugega trženjskokomunikacijskega orodja, priklic pa nam pove, 
ali si lahko porabniki prikličejo v spomin stimule (Pickton, Broderick, 2002, str. 376). 
 
Pri oblikovanju sporočila za ciljno občinstvo pa se je potrebno tudi zavedati, da je prvi vtis ne 
le najpomembnejši, temveč velikokrat tudi edini vtis, ki ga podjetje s svojimi izdelki oziroma 
blagovnimi znamkami naredi na potencialnega kupca (Lisac, 1999, str. 60). Sporočila, ki 
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pritegnejo pozornost posameznika, morajo torej biti zanj bolj privlačna kot ostali okoliški 
dražljaji, kar pa lahko dosežemo z enim samim sporočilom, če upoštevamo stopnjo 
kompleksnosti, pravilno oblikovanje sporočila (ravnotežje, razmerje, frekvenca) in pozicijo 
sporočila. 
 
McGuire (1969) je prikazal seznam spremenljivk, ki so se izkazale v raziskavah, da imajo 
vpliv na vsakega izmed petih sestavnih delov komunikacijskega sistema, vendar to še ne 
pomeni, da so tudi najpomembnejše. V skrajšani obliki navajam le tiste, ki vplivajo na samo 
sporočilo (McGuire, 1969 v Ule in Kline, 1996, str. 75-76): 
• Vrsta sporočila: etos, patos, logos poziv16; pozitivni proti negativnim pozivom; okrepitev 

znotraj komunikacije; stil sporočila (humor itd.). 
Vključitev in izključitev: implicitni in eksplicitni sklepi; zavračanje proti ignoriranju 
nasprotnih argumentov; zavračanje sporočila. 

• Zaporedje predstavitve: sklep na začetku ali na koncu sporočila; zaporedje glede na 
zaželenost in strinjanje; najmočnejši argumenti na začetku ali na koncu; zavračanje 
nasprotnikov pred ali po navajanju argumentov. 

• Neskladnost s prejemnikovo začetno pozicijo: selektivna izpostavljenost; perceptivna 
motnja: različen priklic; neskladnost in sprememba stališča. 

 
 
3.6. IZBIRANJE KOMUNIKACIJSKIH POTI 

 
Za učinkovit prenos sporočila je potrebno izbrati ustrezni komunikacijski kanal, ki je lahko 
oseben ali neoseben. Med osebnimi in neosebnimi komunikacijskimi kanali obstajajo številne 
razlike, najpomembnejša pa je večja prepričljivost sprejetih informacij pri osebnem kot pri 
neosebnem komunikacijskem kanalu (Belch in Belch, 1999, str. 190). 
 
Kateri je primernejši, je odvisno od lastnosti izdelka/storitev oziroma od stopnje tveganja, ki 
ga predstavlja nakup izdelka kupcu. Čeprav je osebna komunikacija pogosto učinkovitejša od 
množične (neosebni komunikacijski kanal), lahko služijo množični mediji za najpomembnejše 
sredstvo za spodbujanje osebne komunikacije (Kotler, 1998, str. 610). Upoštevati pa je 
potrebno dejstvo, da mora biti uporaba osebnih in neosebnih komunikacijskih kanalov 
usklajena in časovno določena, kajti le tako se lahko izkoristi maksimalni vpliv (Kenny, 
Dyson, 1998, str. 135). 
 
 
 
 

                                            
16 Že v antični Grčiji so poznali tri vrste retoričnega prepričevanja: 1. na podlagi osebnosti govorca (etos), 2. z 
vzbujanjem čustev občinstva (patos), 3. na podlagi razuma in logičnega sklepanja (logos).  
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3.7. DOLOČITEV KOMUNIKACIJSKEGA PRORAČUNA 
 
Pri določevanju proračuna za trženjsko komuniciranje je potrebno upoštevati razpoložljiva 
finančna sredstva, ki jih je mogoče dodeliti trženjskemu komuniciranju za prihodnje obdobje, 
in nadalje, kako razdeliti ta sredstva med posamezna trženjsko komunikacijska orodja. 
 
Za določanje proračuna poznamo dva osnovna pristopa, in sicer z vrha navzdol in od spodaj 
navzgor. Pri pristopu z vrha navzdol vodstvo določi višino proračuna in nato ta sredstva 
posreduje nižje, v različne oddelke. Pri pristopu od spodaj navzgor pa v podjetju najprej 
določijo trženjskokomunikacijske cilje in šele potem višino proračuna. Raziskave številnih 
podjetij pa so pokazale, da se največkrat uporablja kombinacija obeh pristopov (Shimp, 2000, 
str. 38). 
 
Za določanje trženjskokomunikacijskega proračuna uporabljajo različne metode, med 
katerimi se nekatere uporabljajo predvsem v teoretične namene, druge pa imajo velik 
praktičen pomen za podjetja: 
Teoretičen model: 
• Marginalna analiza in krivulja odziva. Ta metoda se običajno uporablja kot orodje, ki 

omogoča boljše razumevanje izdatkov oglaševanja, ker pa se uporablja tudi za vse 
preostale elemente trženjskokomunikacijskega spleta, lahko služi za razumevanje 
porazdelitve sredstev celotnega trženjskokomunikacijskega spleta (Fill, 2002, str. 200).  
Določimo lahko mejne stroške trženjskokomunikacijskega spleta, saj je njihovo 
poznavanje potrebno za kratkoročne poslovne odločitve. Mejni stroški 
trženjskokomunikacijskega spleta pomenijo dodatne stroške, ki nastanejo z dodatno 
prodano enoto, ta pa nastane z dodatno enoto oglaševanja (Prašnikar, Debeljak, 1998, str. 
200). 
Vendar pa je ta metoda v praksi deležna številnih kritik, saj so predpostavke, na katerih 
sloni, napačne oziroma preveč poenostavljene, da bi model lahko izražal realno stanje. 
Model namreč predpostavlja, da je trženjskokomunikacijski splet edini faktor, ki vpliva na 
prodajo (dejansko na prodajo vplivajo še drugi dejavniki, na katere se da ali pa se ne da 
vplivati), ne upošteva vpliva predhodnih in konkurenčnih trženjskih aktivnosti, ne daje 
teže na oblikovanje sporočila, ne upošteva vseh stroškov, ki nastajajo ob pospeševanju 
prodaje, ter zahteva kakovost in vrsto podatkov, ki je v praksi težko oziroma ni 
uresničljiva. 

Praktični pristopi: 
• Metoda vrednosti od deleža prodaje. Določitev proračuna glede na podatke o sedanji in 

pretekli prodaji. Je najpogosteje uporabljena metoda v praksi. Prednost te metode je, da se 
višina sredstev za trženjsko komuniciranje spreminja glede na to, koliko si podjetje lahko 
privošči. To podjetju zagotavlja finančno varnost, saj poraba tesno sledi premikom v 
prodaji podjetja (Shimp, 2000, str. 172).17     

                                            
17  Tržno komuniciranje = f (Prodaje) (Shimp, 2000, str. 172) 
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Še ena prednost te metode je njena preprostost in spodbujanje poslovodstva k upoštevanju 
medsebojne integriranosti stroškov trženjskega komuniciranja, prodajne cene ter dobička 
na enoto. 
Slaba stran te metode pa je, da ne upošteva potreb po morebitnih dodatnih vlaganjih v 
primeru, ko v podjetju ne dosežejo planirane prodaje. Torej, če se zmanjša proračun, 
namenjen za trženjskokomunikacijske aktivnosti, za določen delež, se za določen delež 
zmanjša tudi prodaja (Belch in Belch, 1999, str. 224)18. Metodo lahko izboljšamo z 
upoštevanjem načrtovane vrednosti prodaje v prihodnosti. Metoda prav tako ni primerna, 
kadar v podjetju prodajajo več izdelkov, ker ne upošteva njihove specifičnosti pri 
trženjskem komuniciranju (Starman, 1996, str.14). 

• Metoda ciljev in nalog. Ta metoda zahteva natančno opredelitev posameznih ciljev, 
določitev nalog, ki jih je potrebno izpeljati za dosego ciljev in ocenitev stroškov izvajanja 
teh nalog. Prednost te metode je, da morajo v podjetju točno opredeliti svoja 
predvidevanja glede na razmerje med porabljenim denarjem, ravnijo izpostavljenosti, 
stopnje prvih nakupov in redno uporabo (Kotler, 1998, str. 612-613). 

• Metoda razpoložljivih sredstev. Tukaj gre pravzaprav le za odgovor na vprašanje, koliko 
so v podjetju pripravljeni porabiti za trženjsko komuniciranje. Z drugimi besedami: kar 
ostane, ko od dobička odštejemo vse stroške (razen tistih, ki so integrirani s 
komuniciranjem), se lahko porazdeli med posamezna trženjskokomunikacijska orodja. Pri 
tem je potrebno upoštevati predpostavko o trženjskem komuniciranju: trženjsko 
komuniciranje lahko posledično zaradi svojih aktivnosti privede do prodaje, znesek, ki ga 
podjetje zasluži s prodajo, pa je pogojen z zneskom, ki ga porabi za trženjsko 
komuniciranje (Kotler, 1998, str. 613). 

• Metoda primerjave s konkurenti. Osnovna predpostavka, na kateri temelji metoda, je, 
da naj bi bila akcija trženjskega komuniciranja določenega podjetja podobna akciji 
konkurentov in da konkurenčno podjetje ve, katera je ˝prava˝ vrednost, ki se jo nameni 
trženjskemu komuniciranju. Ker pa je skoraj nemogoče ugotoviti, koliko konkurenti 
namenijo za trženjsko komuniciranje, ta metoda ni priporočljiva. Zaradi razlik v ugledu, 
finančnih sredstev, priložnostih in ciljih posameznega podjetij lahko ovržemo tudi 
argumenta, ki govorita v prid te metode: 1) izdatki konkurentov naj bi predstavljali skupne 
izkušnje znotraj panoge; 2) ohranjanje konkurenčne enakovrednosti naj bi pomagalo 
preprečiti tekmovalnost med konkurenti (Kotler, 1998, str. 612). Seveda uporabo te 
metode podpira tudi dejstvo, da imajo podjetja predvidene različne strategije svojega 
delovanja. 

• Razmerje med oglaševanjem in prodajo (A/S). Gre za razširitev prejšnje metode. 
Namesto iskanja višine proračuna pri konkurenčnih podjetjih, ta pristop združuje trženjske 
deleže najpomembnejših konkurentov na trgu in prilagajanje proračuna le-tem. Pri tem je 
potrebno upoštevati predpostavko, da sta oglaševanje in tržni delež med seboj integrirana. 

                                            
18 Prodaja = f (Tržno komuniciranje) (Shimp, 2000, str.172) 
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Poudariti je potrebno tudi to, da s to metodo ne določamo velikosti proračuna, ampak nam 
služi le kot dragocen indikator velikosti proračuna (Fill, 2002, str. 204). 

• Metoda donosnosti naložbe – ROI. Trženjsko komuniciranje je opredeljeno kot 
investicija v izboljševanje poslovanja podjetja. Podjetje okvirno oceni, koliko jim lahko 
akcija trženjskega komuniciranja poveča prodajo in s tem prihodek, ter na osnovi te ocene 
odmeri proračun za trženjsko komuniciranje. V realnosti pa trženjsko komuniciranje le 
težko doseže želeno povrnitev investicije, saj trženjsko komuniciranje ni edini dejavnik, ki 
vpliva na prodajo, poleg tega pa se učinki oglaševanja lahko prenašajo v naslednje 
obdobje.  

 
Optimalno za podjetje je uporaba več različnih metod, saj lahko na ta način podjetje zmanjša 
odvisnost od ene same metode ter tveganost posamezne metode. 
 
Mitchell (1993) je v svoji študiji proučeval, katere metode so najpogosteje uporabljene za 
izdatke oglaševanja. Ugotovil je, da je 40 % anketirancev uporabljalo metodo ciljev in nalog, 
27 % delež od prihodnje prodaje (le 8 % jih določa delež na osnovi pretekle prodaje), 19 % pa 
uporablja metode, ki so lastne vsakemu podjetju posebej in ne ustrezajo nobeni od zgoraj 
navedenih.  
 
Kriteriji, po katerih naj bi podjetje določilo velikost komunikacijskega proračuna, so različni, 
Mitchell pa predlaga njihovo združitev v nekaj osnovnih skupin. V prvo skupino združuje 
faktorje oziroma področja, ki jih je mogoče nadzorovati (41 %). Mednje spadajo finance, 
izdelki, proizvodnja in cilji. V drugi skupini so kriteriji (41 %), ki se jih ne da ali pa se jih da 
le delno nadzorovati: prodaja, konkurenca, trg, mediji in distribucija. V tretjo uvršča tako 
imenovane signale (18 %): nacionalne aktivnosti, izkušnje, učinkovitost izdatkov in 
prepoznavnost (Mitchell, 1993). 
 
Pri razporeditvi trženjsko komunikacijskega proračuna med posamezne elemente trženjskega 
komuniciranja je potrebno upoštevati vpliv več dejavnikov (Mitchell 1993; Belch, Belch, 
1999, str. 232-234; Kotler, 1998, str. 616-621): 
1. Strategija podjetja (organizacije), vrednote in kultura podjetja (organizacije). 
2. Velikost razpoložljivih finančnih sredstev. 
3. Tržni pogoji in konkurenca. 
4. Osnovna stopnja zaupanja prodajalcev in porabnikov. Stopnja nakupne pripravljenosti. 
5. Določena stopnja razvoja izdelkov/blagovnih znamk in ciljev trženja 
6. Trendi. 
7. Stopnja v življenjskem ciklu izdelka. 
 
Vsem metodam pa je skupen samo en kriterij, ki pa se nanaša na trženjsko komunikacijske 
cilje: vsak element trženjskokomunikacijskega spleta ima svoje naloge in te naloge oziroma 
cilji so tisti, ki določajo višino izdatkov. Če so ocene izdatkov previsoke, potem so cilji 
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oziroma naloge posameznih elementov tiste, ki jih je potrebno spremeniti, ne pa metode za 
določanje proračuna (Fill, 2002, str. 212). 
 
 
3.8. OBLIKOVANJE TRŽENJSKOKOMUNIKACIJSKEGA SPLETA 
 
Po določitvi višine proračuna sledi izbiranje instrumentov komunikacijskega spleta. Pri tem je 
pomembno, da podjetje natančno opredeli posamezne instrumente, ki jih uporablja pri 
posameznem ukrepu (Šarotar Žižek, 2002, str. 96). Nadalje mora podjetje izbrati ustrezne 
medije, ki nosijo sporočilo, pri čemer je potrebno sprejeti tudi odločitev o želenem dosegu, 
frekvenci, vtisu, medijskem prenosniku, časovnem poteku in prostorski postavitvi (Kotler, 
1998, str. 638). 
 
Po definiciji je trženjskokomunikacijski ali promocijski splet (angl. promotion mix) sestavljen 
iz kombinacije petih elementov: oglaševanja, pospeševanja prodaje, odnosov z javnostmi, 
neposrednega oziroma elektronskega trženja ter osebne prodaje. Glede na naravo izdelka 
oziroma skupine izdelkov, zastavljenih trženjskih ciljev, razpoložljivih sredstev za 
komuniciranje, značilnosti ciljnega trga, stroškov in učinkovitosti posrednikov sporočil 
podjetje uporabi vsako komunikacijsko aktivnost zase ali integrirano tako, da druga drugo 
podpirajo in povečujejo skupno učinkovitost (Potočnik, 2002, str. 304-306).  
 
 
3.8.1. Opredelitev trženjskokomunikacijskih orodij 
 
V literaturi navadno ni zaslediti večjih razlik med opredelitvami posameznih 
trženjskokomunikacijskih orodij, ki sestavljajo trženjskokomunikacijski splet. Tako v teoriji 
kot tudi v praksi so splošno sprejete naslednje opredelitve, ki jih med drugim navajata tudi 
Pickton in Broderick (2001, str. 3 - 4) ter jih bom v nadaljevanju magistrskega dela povzela 
tudi sama.  
 
Oglaševanje je vsaka plačana oblika komuniciranja idej, proizvodov ali storitev za znanega 
naročnika, ki navadno poteka preko množičnih medijev. Trženjske aktivnosti, ki za omejeno 
časovno obdobje povečujejo osnovno vrednost proizvodov ali storitev in s tem neposredno 
spodbujajo nakupe porabnikov, sodelovanja posrednikov ali napore prodajnega osebja, so 
znane pod pojmom pospeševanje prodaje. Odnosi z javnostmi zajemajo koordinirane napore, 
kot so podpiranje določenih aktivnosti in programov ter spodbujanje neplačanih objav 
pomembnih novic v množičnih medijih, s katerimi poskuša podjetje ustvariti želen imidž v 
zavesti javnosti. Neposredno trženje je interaktivni trženjski sistem, ki uporabniku omogoča 
dostop do informacij in/ali nakupa izdelka preko različnih medijev, ko so neposredna pošta, 
katalogi, elektronski mediji. Medosebno komuniciranje z enim ali več perspektivnimi kupci s 
ciljem, skleniti prodajo, imenujemo osebna prodaja. 
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Med instrumente v trženjskem komuniciranju nekateri vključujejo tudi sponzorstvo (Rowly, 
1998, str. 383-387), neposredno pošto in internet (Dibb 2001 v Lages, Simkin, 2003, str. 298-
328).  
 
 
3.8.2. Pomen posameznih orodij v trženjskokomunikacijskem spletu 
 
Pomen posameznih orodij v trženjskokomunikacijskem spletu je na porabniškem trgu 
drugačen kot na medorganizacijskem, kar je posledica različnih značilnosti obeh trgov. V 
trženjskokomunikacijskem spletu podjetij na porabniškem trgu najpomembnejša vloga 
pripada oglaševanju, kateremu sledi pospeševanje prodaje, osebna prodaja in odnosi z 
javnostmi (Kotler, 1994, str. 616). 
 
Da pripisujejo podjetja, ki delujejo na porabniškem trgu, drugačen pomen posameznim 
orodjem trženjskokomunikacijskega spleta, kot podjetja, ki delujejo na medorganizacijskem 
trgu, je razvidno tudi iz različno dodeljenih deležev izdatkov za posamezna orodja. V tabeli 7 
je prikazana primerjava med slovenskimi podjetji in podjetji, ki poslujejo v ZDA.  
 
Slovenska podjetja namenjajo na porabniškem trgu v povprečju največji delež izdatkov 
pospeševanju prodaje, temu sledita oglaševanje, odnosi z javnostmi in šele nato druga 
komunikacijska orodja. Na medorganizacijskem trgu imajo največji pomen odnosi z 
javnostmi, ki vključujejo tudi publiciteto, sledita pospeševanje prodaje in druga orodja, na 
zadnjem mestu je oglaševanje. Statistično značilne razlike (p≤0,05) so bile le med izdelčnima 
trgoma pri deležu oglaševanja in deležu izdatkov za odnose z javnostmi. Deleži izdatkov za 
oglaševanje so primerljivi s podatki iz ZDA na obeh izdelčnih trgih, v Sloveniji pa je opazen 
vpliv zapostavljene osebne prodaje (Dmitrović in Podobnik, 2000, str. 54 in Miller, 1996 v 
Dmitrović in Podobnik, 2000, str. 54). 
 
Tabela 7: Odstotni delež posameznih orodij v trženjskokomunikacijskem proračunu 
 Porabniški trg Medorganizacijski trg 
 SLO (1999) ZDA (1994) SLO (1999) ZDA (1994) 

Oglaševanje 37,7 37,8 9,5 9,1 
Pospeševanje prodaje 42,5 13,3 36,3 10,4 
Odnosi z javnostmi 15,9 1,7 39,6 1,5 
Drugo (osebna prodaja, neposredno 
trženje, izobraževalni tečaji, seminarji, 
prezentacije za kupce …) 

3,9 47,1 14,8 79,0 

Skupaj 100 100 100 100 
Vir: Dmitrović, Podobnik, 2000 in Miller, 1996 v Dmitrović in Podobnik, 2000. 
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3.8.3. Oblikovanje integriranega trženjsko komunikacijskega spleta 
 
Koncept integriranega trženjskega komuniciranja, kot se je razvil do danes, ima korenine v 
bazi podatkov porabnikov, ki omogoča boljše poznavanje samih porabnikov in njihovih 
nakupnih navad. Vse to omogoča natančnejše določevanje ciljnega občinstva in s tem tudi 
možnosti oblikovanja bolj sofisticiranega programa trženjskega komuniciranja, pisanega ˝na 
kožo˝, vsakemu segmentu posebej (Reitman, 1996, str. 8). Proces načrtovanja integriranega 
trženjskega komuniciranja je prikazan na sliki . 
 
Oglaševanje 
Večina avtorjev opredeljuje oglaševanje kot najpomembnejšo trženjskokomunikacijsko 
dejavnost. Z oglaševanjem podjetje kupce obvešča, jih prepričuje in oblikuje preference za 
posamezen izdelek ali blagovno znamko ter jih spominja, kje lahko izdelek kupijo (Potočnik, 
2002, str. 326). 
 
Opredelitev ciljev oglaševanja izhaja iz odločitve o ciljnem trgu, tržnem pozicioniranju in 
trženjskem spletu. Temeljni cilj oglaševanja lahko razvrstimo glede na to, ali je njihov namen 
prepričati, obvestiti ali opomniti. Prepričevalno oglaševanje je pomembno takrat, ko je cilj 
podjetja oblikovati selektivno povpraševanje po določeni blagovni znamki. Del 
prepričevalnega oglaševanja je primerjalno oglaševanje, s katerim želi podjetje nakazati 
premoč ene blagovne znamke nad drugo. Obveščevalno oglaševanje je značilno za začetek 
uvajanja izdelčne vrste, s katerim želi podjetje vzbuditi primarno povpraševanje. 
Opominjevalno oglaševanje je pomembno na zreli stopnji obstoja izdelka. 
 
Pospeševanje prodaje 
Pospeševanje prodaje nudi za razliko od oglaševanja, ki porabniku ponudi razlog za nakup, 
spodbudo za nakup. Namen pospeševanja prodaje je torej posredni ali neposredni vpliv na 
hitrejšo in povečano prodajo, da bi podjetje lažje doseglo načrtovane prodajne cilje. 
 
Prednosti pospeševanja prodaje, v primerjavi z ostalimi oblikami trženjskega komuniciranja, 
se kažejo v veliki zmožnosti hitrega pridobivanja novih kupcev, povečanja porabnikove 
zvestobe izdelku ali blagovni znamki in izboljšanju odnosov ter sodelovanja med udeleženci 
na tržni poti. Vsiljivo pospeševanje prodaje ima pogosto obraten učinek, prav tako pogosto 
pritegne kupce, ki jih bolj zanimajo koristi kot izdelek sam. (Potočnik, 2002, str. 342). 
 
Oglaševanje vs. pospeševanje prodaje 
Pri oblikovanju integriranega trženjskokomunikacijskega spleta je potrebno upoštevati tudi 
življenjski cikel izdelka. Različne raziskave govorijo v prid oglaševanja, če se izdelek nahaja 
v obdobju uvajanja, še posebej pa v obdobju rasti, saj je osnovna prednost oglaševanja, da 
gradi in neguje naklonjenost blagovnim znamkam. Kasneje, v obdobju zrelosti in upadanja, je 
pospeševanje prodaje učinkovitejše orodje (Percy, 1997, str. 76). Ko se je potrebno odločiti, 
katero orodje – oglaševanje ali pospeševanje prodaje – je primernejše oziroma kakšno bo 
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Slika 13: Načrtovanje trženjskokomunikacijskega spleta 

BAZA 
PODATKOV
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PODATKOV DEMOGRAFIJA PSIHOGRAFIJA NAKUPNA ZGODOVINA PSIHOLOGIJA PORABNIKOVEGA 
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UPORABNIKI 
KONKURENČNIH 

ZVESTI UPORABNIKI 
BLAGOVNIH ZNAMK 

MENJAJOčI 
UPORABNIKI SEGMENTACIJA 

BLAGOVNIH ZNAMK 

 
Vir: Reitman, 1996, str.27. 
 
 
razmerje med njima, življenjski cikel izdelka ni edini kriterij. Ponavadi tržniki uporabljajo še 
naslednje štiri kriterije, ki jih na kratko povzemam (Percy, 1997, str. 77-93): 
• Diferenciacija izdelkov. V primeru, ko ciljno občinstvo razlikuje izdelek od 

konkurenčnih izdelkov, je smiselno to razliko poudarjati s pomočjo oglaševanja. Če pa 
ciljno občinstvo vidi izdelke iz iste kategorije kot bolj ali manj med seboj si podobne, 
torej ne vidi pomembnejših razlik med konkurenčnimi izdelki, potem je primernejše 
kratkoročno pospeševanje prodaje. Ciljno občinstvo ponavadi ocenjuje razlike glede na 
ceno in kakovost izdelka. Višja cena izdelka proti cenam konkurenčnih izdelkov, ter večja 
kakovost izdelkov prav tako zahtevata strategijo, v katero je močno vključeno 
oglaševanje. V primeru nižje kvalitete je smiseln poudarek na pospeševanju prodaje. 

• Položaj na trgu. Poudarek na oglaševanju, kadar ima podjetje visok, prevladujoč tržni 
delež ter izdelek, ki ga porabniki pogosto kupujejo. 

• Slaba kakovost proizvoda. Pospeševanje prodaje lahko pripomore h kratkoročnemu 
povečanju prodaje, vendar dolgoročno to ni rešitev. 

• Aktivnost konkurence. Pri določevanju svoje tržne strategije je pomembno kontinuirano 
spremljanje konkurence in njihovih aktivnosti na trženjskokomunikacijskem področju. 
Vsak korak je potrebno skrbno načrtovati v okviru svojih trženjskokomunikacijskih ciljev 
in položaja glede na večje konkurente znotraj panoge. Zadnja leta se je povečal delež 
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trgovskih blagovnih znamk. Primerna strategija je v tem primeru tista, ki poudarja 
oglaševanje ter z njim poskuša ustvariti dobro ime blagovne znamke. Pospeševanje 
prodaje v tem primeru ni primerno. 

 
Oglaševanje v kombinaciji s prodajo lahko ima pozitiven učinek na prodajo izdelka. Če sta 
skrbno načrtovana, potem bosta z veliko verjetnostjo pritegnila tudi običajno manj lojalne 
kupce samo eni blagovni znamki, ter povečala lojalnost želeni blagovni znamki.  
 
Neposredno trženje 
Za vsa orodja neposrednega trženja je izrednega pomena baza podatkov o kupcih (Rolih, 
2001). To imenujemo tudi trženje na osnovi baze podatkov, ki presega enostavno 
neposredno trženje. Trženje na osnovi baze podatkov uporablja tehnologijo na področju baze 
podatkov in visoko razvite analitične metode skupaj z metodami neposrednega trženja, da 
izvabi zaželen, izmerljiv odziv pri ciljni skupini ali posamezniku, pri čemer je potrebno 
razlikovati med seznamom odjemalcev in trženjsko bazo podatkov (Kotler, 1998, str. 660). 
Seznam odjemalcev je zgolj zbirka imen, naslovov in telefonskih številk, medtem ko je 
trženjska baza urejena zbirka podatkov o štirih ključnih področjih: prodajne informacije 
(datum prvega nakupa, zgodovina nakupov, zgodovina prejetih sporočil trženjskega 
komuniciranja, vsota vrednosti nakupov, finančna disciplina …), kupčeve preference ob 
nakupu izdelka (metoda dostave, mesto nakupa …), pomembni življenjski dogodki (datum 
rojstva …) in poslovni dogodki (telefonski pogovori, druge komunikacije, servisiranje, 
pritožbe in pohvale …) (Rolih, 2001, str. 25).  
 
Kljub prednostim, ki jih podjetju lahko prinaša uporaba neposrednega trženja, so porabniki 
nezaupljivi do neposrednega trženja in razkrivanja osebnih podatkov v tržne namene. 
Postavljajo se tudi razna vprašanja etike in javne politike kot na primer o tem, do katere meje 
lahko tržniki zbirajo in uporabljajo zbrane osebne podatke brez kršenja pravic o zasebnosti 
vsakega posameznika, ali deliti informacije z drugimi podjetji ter kako lahko zaščitijo zbrane 
podatke pred vdorom v podatkovne sisteme podjetij in tržnih agencij. Del problemov se da 
rešiti s politiko podjetja, ki vključuje prepoved razkrivanja podatkov o kupcih drugim 
podjetjem. Nekatera podjetja sestavijo nadzorni odbor porabnikov, ki imajo vpogled nad 
zbiranjem in ravnanjem podatkovnih baz (Reitman, 1996, str. 45-56). 
 
Odnosi z javnostmi 
Čeprav ima funkcija odnosov z javnostmi predvsem nalogo korporativnega ozaveščanja, je v 
trženjskem spletu uporabna in uporabljena drugače (Mihelec, Lavrič, 2003, str. 52). Dobri 
odnosi z javnostmi namreč lahko prispevajo k večji uspešnosti podjetja. To v podjetju 
dosežejo s stabilnimi, kakovostnimi odnosi s strateškimi javnostmi (v malih in srednje velikih 
podjetjih je priporočljiva usmerjenost predvsem na uporabnike) ter s simetričnim 
komuniciranjem z zaposlenimi, kar povečuje zadovoljstvo pri delu (Serajnik Sraka, 2000, str. 
21). 
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Vključevanje odnosov z javnostmi v trženjski splet ni novost, saj številni avtorji zagovarjajo 
prepletanje trženja in odnosov z javnostmi. Tako na področju teorij odnosov z javnostmi, kjer 
kupce štejemo za samostojno skupino podjetja (deležnike), kot tudi med klasiki trženja, kjer 
so odnosi z javnostmi del komunikacije (Mihelec, Lavrič, 2003, str. 52). Cilj, ki mu navadno 
sledi vključitev aktivnosti odnosov z javnostmi v trženjski splet, je oblikovanje identitete in 
prepoznavnosti izdelka/storitev ali blagovne znamke (Mihelec, Lavrič, 2003, str. 54). 
 
Splet orodij, ki jih uporabljamo v odnosih z javnostmi, je širok in se pogosto prepleta s 
tistimi, ki jih ponujajo preostale discipline in programi. Izbira je odvisna od cilja, ciljnih 
skupin, sredstev, predvsem pa od vsebine. Nanjo vplivajo tudi pričakovani odzivi (Mihelec, 
Lavrič, 2003, str. 56). Najpogostejša orodja, ki se uporabljajo pri pripravi programov odnosov 
s porabniki za primer določenega izdelka (Potočnik, 2002, str. 345): 
• lobiranje vodij vplivnih javnih skupin, 
• sklicevanje tiskovnih konferenc s predstavitvijo pomembnih dosežkov, 
• plačane in neplačane reportaže v sredstvih javnega obveščanja, 
• zanimivo sestavljanje poslovnih poročil, zlasti o doseženih rezultatih poslovanja, 
• ˝dan podjetja˝, 
• pospeševanje in podpiranje znanstvenih, kulturnih in drugih projektov, sponzoriranje 

športnih društev, tekmovanj, donacije dobrodelnim ustanovam ipd. 
 
Osebna prodaja 
Osebna prodaja je prodajna metoda, hkrati pa tudi instrument trženjskega komuniciranja, saj 
vsak nastop in razgovor prodajnega osebja vključuje elemente, ki so značilni za proces 
trženjskega komuniciranja (Starman, 1996, str. 24). Prednost osebne prodaje je v 
neposrednem odzivu ter večji pozornosti kupca na prodajalčevo sporočilo. Glavna 
pomanjkljivost pa so visoki stroški, ki so integrirani s tem instrumentom trženjskega 
komuniciranja (Shimp, 2000, str. 629). 
 
Večina podjetij uporablja osebno prodajo in v marsikaterem podjetju predstavlja tudi ključno 
vlogo v trženjskem spletu. Vendar pa se vloga, ki jo ima osebna prodaja, močno spreminja. 
Njen cilj je sicer še vedno prodaja izdelka ob zaključenem poslu, vedno večji pa je poudarek 
na posredovanju informacij (McKenna, 2002) in vzpostavljanju dolgoročnih odnosov s kupci 
(Shultz v Burnett, Moriarty, 1998, str. 411). Zato, in zaradi že omenjenih visokih stroškov, je 
zelo pomembno, kako je osebna prodaja v podjetju organizirana in kako se jo upravlja 
(Starman, 1996, str. 24).  
 
Velik pomen pri osebni prodaji ima prodajalčev celoten nastop oziroma pristop ter njegova 
sposobnost uspešnega prilagajanja kupcu, ki lahko poveča občutek zaupanja. Raziskave so 
pokazale, da večje zaupanje kupca v prodajalca vodi k dolgoročnejšemu odnosu (Crosby, 
1990 v Boles et al., 2000, str. 141-153), zato je zelo pomembno, kakšni so komunikacijski 
slogi prodajnega osebja in njihove sposobnosti prepoznavanja in prilagajanja kupčevemu 
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komunikacijskemu slogu (Rich, 2000, str. 170-191) ter sposobnosti vzpostavitve in 
vzdrževanja dolgotrajnih odnosov (Boles et al., 2000, str. 141-153). 
 
Ker je v določenih primerih osebna prodaja praktično nenadomestljiva in ključna za podjetje, 
je zelo pomembno učinkovito in uspešno vodenje prodajne službe, kjer je vključeno 
načrtovanje, postavljanje ciljev ravnanja in kontrole, ocenjevanje dela (kvalitativno in 
kvantitativno), nagrajevanje (s finančnimi ali nefinančnimi nagradami) in motiviranje 
prodajalcev.  
 
 
3.8.4. Izbira ustreznega medija 
 
Pri izbiri medijev je pomembno, da podjetje natančno opredeli prednosti in omejitve 
posameznega medija, tako da čimbolj ustreza oglaševalskim ciljem. Zbrane prednosti in 
omejitve posameznega medija so podane v tabeli 8. 
 
Percy (1997) pri izbiri primernih medijev za prenos sporočila ciljnemu občinstvu uporablja 
kot osnovno vodilo dva najbolj osnovna cilja trženjskega komuniciranja: zavedanje in stališča 
do določene blagovne znamke. Poleg teh dveh trženjskokomunikacijskih ciljev si je potrebno 
odgovoriti še na naslednja vprašanja, ko izbiramo primeren medij: Ali je za prepoznavanje 
blagovne znamke potrebno videti embalažo? Koliko časa je potrebno, da se vzpostavi določen 
odnos do blagovne znamke? Za oba cilja pa je potrebno upoštevati domet in vpliv 
posameznega medija, specifičnost ciljnega trga, prostorsko porazdelitev medijev, frekvenco 
ponavljanja sporočila ter ceno storitev posameznega medija (Potočnik, 2002, str. 337). 
Primernost medijev za vsak trženjskokomunikacijski cilje je prikazana v tabeli 9. 
 
Če je cilj trženjskega komuniciranja ustvariti zavedanje, potem mora porabnik tudi videti 
izdelek. Pri ustvarjanju priklica zavedanja ni nujno da porabnik vidi izdelek, dovolj je, da je 
kako drugače izpostavljen informacijam o določenem izdelku, in da je frekvenca 
izpostavljenosti čim višja. Le na tak način se lahko zaznavanje blagovne znamke čim globlje 
zasidra v zavest ciljnega občinstva. 
 
Pri oblikovanju porabnikovega odnosa do proučevane blagovne znamke je potrebno 
upoštevati naravo motivacije (pozitivna, negativna) in stopnjo nakupne vpletenosti porabnika. 
Na splošno velja, ne glede na nakupno vpletenost, da pri negativnih motivih, torej pri 
informacijski strategiji, ni potrebno zagotoviti vizualne podobe izdelka, kar pa ne velja pri 
uporabi transformacijske strategije. V primeru močne nakupne vpletenosti/informacijske 
strategije je potrebno zagotoviti porabniku dovolj časa, da se oblikuje želen odnos do 
blagovne znamke. V primeru močne nakupne vpletenosti/transformacijske strategije ni 
potrebno zagotavljati visoke frekvence izpostavljenosti sporočilu oziroma informacijam o 
izdelku. 
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Tabela 8: Prednosti in omejitve posameznega medija 
Medij Vrsta Prednosti Slabosti 

1. ČASOPISI 

Dnevniki 
Tedniki 

• dostopni vsakomur 
• velika geografska razpršenost 
• pogoste objave 
• hitrost objave sorazmerno hitra pri 

dnevnikih 

• neselektivni za ciljne skupine 
• kratek rok za objavo zlasti v 

dnevnikih in tednikih 
• številni oglasi omejujejo 

preglednost 

2. REVIJE 

Splošne 
Poslovne 
Mednarodne 
Regionalne 
Specialne 

• selektivnost na ciljne skupine 
• daljši rok uporabe 
• branje v prostem času 
• geografska selektivnost zlasti 

regionalnih revij 

• dolg rok za objavo 
• visoki stroški zaradi oblikovanja, 

boljšega tiska, barvnih oglasov 
 

3. TELEVIZIJA 

Nacionalna 
Lokalna 
Kabelska 

• doseganje velikega avditorija 
• kombiniranje avdio, video 

učinkov 
• prestižnost 
• geografska in ciljna selektivnost 
• nizki stroški na tisoč gledalcev 

• kratko trajanje sporočila 
• ni zagotovila o velikosti avditorija 
• najugodnejši čas za oglaševanje je 

omejen 
• visoki stroški za objavo 

4. RADIO 

SV 
UKV 

• velika prostorska razpršenost 
postaj 

• hitro spreminjanje sporočil 
• doseganje velikega ciljnega 

avditorija 
• geografska in ciljna selektivnost 
• nizki stroški na tisoč poslušalcev 

• omogoča samo avdio sporočila 
• ni prestižnosti 
• kratko trajanje sporočil 
• poslušalčeva pozornost je 

omejena, ker lahko med 
poslušanjem opravlja še druge 
dejavnosti 

• nizki stroški za objavo 

5. POŠILJANJE 
SPOROČIL PO 
POŠTI 

Pisma 
Katalogi 
Prospekti 
Ceniki 
Vzorci 
Kuponi 

• izjemno selektivno za ciljne 
skupine 

• možen nadzor nad pošiljanjem 
• osebno naslavljanje 
• enostavno merjenje stopnje odziva

• vdor v zasebnost 
• težave pri ustvarjanju zanimanja 

zaradi ˝poplave˝ pošiljk 
• prepričanje, da gre za 

nekakovostno blago 
• visoki stroški pošiljke 

6. ZUNANJI 
PRIKAZOVAL-
NIKI 

Napisi na 
zgradbah in 
prevoznih 
sredstvih 
Oglasne deske 
Elektronski 
displeji 

• geografska selektivnost 
• dobra vidnost 
• hitro spreminjanje 
• nizki stroški 

• sporočilo mora niti kratko 
• ni selektivnosti na ciljne skupine 
• vremenski vplivi, ki zmanjšujejo 

vidnost 
• redko pritegnejo celovito 

zanimanje 

7. PREVOZNA 
SREDSTVA 

Avtobusi 
Taksiji 
Železnica 

• geografska selektivnost 
• stalni in naključni potniki 
• nizki stroški 

• skromen vpliv 
• naključna odzivnost 

Vir: Potočnik, 2002, str. 335-336. 
 
 
Za vsak izbran instrument trženjskokomunikacijskega spleta ima izbira medija glede na cilje 
svoj pomen. Kateri medij, pri določenem instrumentu trženjskokomunikacijskega spleta, 
najbolj uspešno pomaga učinkovito in uspešno realizirati zastavljene cilje, je prikazano v 
tabeli 10. 
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Tabela 9: Izbira ustreznosti medijev, glede na izbran trženjskokomunikacijski cilj 
 Kriteriji, katerim mora izbrani medij zadostiti 

TRŽENJSKOKOMUNIKACIJSKI CILJI 
Potreba po 
vizualizaciji 

Čas predvajanja 
/izpostavljenosti 

Frekvenca1

 
Zavedanje 

oblikovanje Da kratek Nizka  
priklic Ne kratek Visoka 

Odnos do blagovne znamke 
Nizka nakupna vpletenost/negativna motivacija Ne kratek Nizka 
Nizka nakupna vpletenost/pozitivna motivacija Da kratek Visoka 
Visoka nakupna vpletenost/negativna 
motivacija 

Ne daljši Nizka 

Visoka nakupna vpletenost/pozitivna 
motivacija 

Da kratek Nizka 

Vir: Rossiter in Percy, 1997, str. 142. 
1Frekvenca – število izpostavitev osebe ali gospodinjstva sporočilu v določenem časovnem obdobju. 

 
Vendar pa Rossiter in Percy (1997) v svojem modelu iskanja najekonomičnejše poti za prenos 
želenega števila izpostavitev oglasa do ciljnega občinstva, kot ga je poimenoval Kotler 
(1998), predstavlja nekoliko drugačen, bolj natančen, izračun celotnega števila izpostavitev.  
Rossiter in Percy (1997, str. 152-156) priporočata uporabo tako imenovane ¨minimalne 
učinkovite frekvence¨19. Pri njenem izračunu je upoštevan faktor vplivnosti vsakega medija 
posebej, ciljno občinstvo, cilji ustvarjanja zavedanja in oblikovanja stališč do posamezne 
blagovne znamke in vpliv osebne vpletenosti. 
 
 
3.9. MERJENJE REZULTATOV 
 
Učinki trženjskih odločitev so navadno zapozneli, nelinearni, stohastični in jih je težko meriti 
(Žabkar, Milenković, 2002, str. 10). Kljub težavam pri merjenju rezultatov integriranega 
trženjsko komunikacijskega programa mora le-to postati sestavni del vsakega programa 
(Eagle, Kitchen, 2000, str. 667-686).  
 
Preverjanje elementov trženjskega komuniciranja je možno opraviti pred akcijo, saj lahko 
oglas ali neko sporočilo testiramo na skupini potencialnih porabnikov. S tem preverimo 
zapomljivost oglasov in asociacije, lahko pa uporabimo metode opazovanja, vprašalnike in 
intervjuje. Pri merjenju zapomljivosti, razumljivosti ter vplivu sporočil odnosov z javnostmi 
na ciljno občinstvo s spreminjanjem ali ustvarjanjem mnenj, naklonjenosti ali vedenja, se 
uporabljajo različne metode, kot so Bayesove teorije verjetnosti, analiza vsebine, rudarjenje 

                                            
19 MEF, minimum effective ferquency ali minimalna učinkovita ferkvenca  
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podatkov in nevronske mreže20 (Phillips, 2001, str. 225-238). Po akciji pa merimo rezultate s 
številom oseb, ki so zaznale, morda si tudi zapomnile sporočilo oziroma nanj reagirale. V 
 
Tabela 10: Primernost medija za dosego osnovnih ciljev trženjskokomunikacijskega spleta pri 
oglaševanju, pospeševanju prodaje in neposrednem trženju. 
 ZAVEDANJE OBLIKOVANJE STALIŠČ  
MEDIJ oblikovanje priklic ŠZ/IS1 ŠZ/TS1 MZ/IS1 MZ/TS1

OGLAŠEVANJE 
TV + + + + - + 

Radio - + + 
Omejena 

vizualizacija 
- 

Omejena 
vizualizacija 

Časopis 
Omejena 

vizualizacija 
+ + 

Omejena 
vizualizacija 

+  

Revije 
+ Omejena 

frekvenca 
+ Omejena 

frekvenca 
+ + 

POSPEŠEVANJE PRODAJE 

Neposredna pošta  Omejeno2 Omejena 
frekvenca 

+ + + + 

Oglasne deske Omejeno2 Omejena 
frekvenca 

+ + + + 

Mesto nakupa Omejeno2 - + + Omejen čas + 
NEPOSREDNO TRŽENJE 

TV Omejeno3 Omejena 
frekvenca 

+ + + + 

Radio - 
Omejena 
frekvenca 

+ 
Omejena 

vizualizacija 
+ 

Omejena 
vizualizacija 

Časopis Omejeno3 Omejena 
frekvenca 

+ 
Omejena 

vizualizacija 
+ 

Omejena 
vizualizacija 

Revije Omejeno3 Omejena 
frekvenca 

+ + + + 

Neposredna pošta Omejeno3 - + + + + 

Telefonsko trženje - - + 
Omejena 

vizualizacija 
+ 

Omejena 
vizualizacija 

Vir: Percy, 1997, str. 148-158 
1ŠZ/IS-šibka nakupna vpletenost in uporaba informacijske strategije 
 ŠZ/TS-šibka nakupna vpletenost in uporaba transformacijske strategije 
 MZ/IS-močna nakupna vpletenost in uporaba informacijske strategije 
 ŠZ/TS-močna nakupna vpletenost in uporaba transformacijske strategije 
2Pospeševanje prodaje je v tem primeru učinkovito, če je ciljno občinstvo že bilo pred tem izpostavljeno izdelku z 
oglaševanjem. 
3Neposredno trženje je uspešno le takrat, kadar je bilo ciljno občinstvo že izpostavljeno izdelku s pomočjo kateregakoli 
medija v okviru integriranega trženjskega komuniciranja. 

 

                                            
20 Nevronske mreže so vrsta umetne inteligence, ki simulira delovanje človeških možganov. Namesto uporabe 
digitalnega modela, kjer so vsi izračuni narejeni na osnovi dveh vrednosti, to je ena ali nič, se pri nevronskih 
mrežah proučujejo povezave med obdelovanjem oz. predelovanjem posameznih elemntov, kar predstavlja 
računalniški ekvivalent nevronom. Organizacija in teža pomena povezav med posameznimi elementi vpliva na 
izzid. Še posebej učinkovita se izkaže nevronska mreža v primeru napovedovanja nekega dogodka, če obstaja 
dovolj velika baza podatkov o predhodnih primerih (Phillips, 2001, str. 225-238). 
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vsakem primeru si moramo za merjenje rezultatov trženjskega komuniciranja vzpostaviti 
povratno zvezo (Šarotar Žižek, 2002, str. 97). 
 
Merjenje učinkov oglaševanja mora biti skrbno načrtovano, saj se v nasprotnem primeru 
lahko zgodi, da so ugotovitve raziskave preveč površinske, včasih tudi napačne (Tavčar, 
2003, str. 35). Elemente uspešnega oglaševanja in merjenja učinkov sem povzela v tri ključne 
točke: 
• Opredeljevanje mere uspešnosti. Osnova za to je natančen pregled lastnega začetnega 

stanja in stanja na trgu. Opredeliti je treba tako trženjske cilje, ki jih ne dosegamo samo s 
komunikacijo, kot tudi komunikacijske cilje. Cilji morajo biti jasno določeni in merljivi. 

• Učinek se meri v določenem času. V času pred akcijo se izmeri variablo, ki je 
opredeljena kot mera učinka, nato se na ciljno javnost deluje z izbranimi 
komunikacijskimi sredstvi, in po določenem času se ponovno izmeri ista variablo, ki je 
bila na začetku določena kot mera učinka. 

• Za razumevanje učinkov komunikacije je potrebno razumevanje vzorčno-posledične 
povezave med komunikacijo in doseženim ciljem. Samo oglaševanje ni razlog za 
povečanje prodaje, zato je potrebno izločiti vse elemente (na primer: izdelek sam, cena, 
distribucija, prijaznost prodajalcev, aktivnosti konkurence, nadomestni izdelki, sezona, 
mednarodne razmere …), ki poleg oglaševanja vplivajo na prodajo in šele nato se lahko 
oceni, da je doseženi cilj posledica prodaje. V veliko pomoč pri tem je lahko npr. 
regresijska analiza. 

 
Rezultati raziskave, ki jo je opravila Katedra za trženjsko komuniciranje na Fakulteti za 
družbene vede o uporabi integriranega trženjskega komuniciranja v 13 slovenskih 
oglaševalskih agencijah, opozarjajo na nizko stopnjo uporabe testiranja programov in orodij 
integriranega trženjskega komuniciranja. Po mnenju raziskovalcev največjo odgovornost 
nosijo naročniki, ki ne zahtevajo takšnih testov v zadostni meri od svojih izvajalcev (Podnar 
et al., 2003, str. 24). Tavčar (2003, str. 35) se prav tako strinja, da je posledica napačno 
zastavljenega ali pa sploh ne zastavljenega merjenja učinkov, pomanjkanje znanja in 
motivacije naročnikov. Avtorji raziskave poudarjajo tudi pomen merjenja rezultatov, ki je po 
njihovem ključno za večji izkoristek, ki ga prinaša integrirano trženjsko komuniciranje, 
drugače je le-to zgolj integracija promocijskega spleta in vizualnih ter kreativnih vsebin 
(Podnar et al., 2003, str. 24-25). 
 
S krajšo oglaševalsko akcijo je tudi učinek kratkotrajnejši. Če je na primer cilj trženjskega 
komuniciranja sprememba pozicije blagovne znamke, potem gre za dolgotrajnejši proces, ki 
zahteva tudi večji vložek v oglaševanje in preostale elemente integriranega trženja. Ali lahko 
višina izdatkov oglaševanja vpliva na uspešnost poslovanja podjetij, je odgovorila raziskava 
Žabkarjeve in Milenkovićeve21 (2002, str. 13-15) na primeru 130 srednje velikih slovenskih 
                                            
21 Za prikaz proučevane odvisnosti med pojasnjevalnimi spremenljivkami (izdatki za oglaševanje, izdatki za 
trženjske raziskave in izdatki za prodajno osebje) in odvisno spremenljivko (prihodki od prodaje) je bil 
uporabljen multiplikativni model, ki predvideva multiplikativni vpliv med pojasnjevalnimi spremenljivkami. 
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podjetij in velikih slovenskih podjetij za proučevano obdobje od leta 1996 do leta 1998. 
Rezultati te raziskave delno potrjujejo raziskovalno hipotezo22: uspešnost poslovanja podjetja, 
merjena s prihodki od prodaje, je odvisna od izdatkov za trženje, predvsem od izdatkov za 
prodajno osebje. 
 
 
3.9.1. Model za merjenje uspešnosti oglaševalskih akcij 
 
Odzivi porabnikov na oglaševanje so različni in se delijo na dve kategoriji: neposredni in 
posredni odzivi. Glede na značilnosti odzivov se uporabljajo različne metode in tehnike za 
njihovo merjenje in vrednotenje (Žlajpah, 2003, str. 59). Model za merjenje uspešnosti 
oglaševalskih akcij (slika 14), ki temelji na matriki oglaševalske uspešnosti (Franzen Geip, 
1999 v Žlajpah, 2003, str. 59), opredeli učinke, ki pokrivajo posamezen odziv in hkrati 
prikazuje, kako naj bo vsak odziv merjen. 
 
Standardni model za merjenje uspešnosti oglaševalskih akcij, ki bi bil uporaben za vsako 
blagovno skupino in vsako blagovno znamko, ne obstaja, vendar pa se mora vsako podjetje 
odločiti za dolgoročen in primerljiv (standardiziran) način spremljanja oglaševalskih akcij 
(Žlajpah, 2003, [URL: http//www.graliteo/lnovice]).  
 
Podjetja razpolagajo z vhodnimi (stroški oglaševanja) in izhodnimi (prodajo) podatki, ki se 
nanašajo na določeno blagovno znamko. Ti podatki pa so osnova za enostavno in jasno, 
predvsem pa dokazljivo razlago o (ne)upravičenosti porabljenih sredstev za oglaševanje. 
 
 
3.10. VODENJE IN KOORDINACIJA 
 
Celoten proces trženjskega komuniciranja zahteva vodenje in koordinacijo celotnega procesa. 
Cilji trženjskega komuniciranja so izvedeni iz ciljev trženja, ki jih določajo poslovni cilji 
podjetja. Za doseganje ciljev je treba proces trženjskega komuniciranja oziroma njegovo 
menedžiranje skrbno načrtovati, izvesti in kontrolirati. 
 
Proces vodenja trženjskega komuniciranja se lahko izvaja kot ciljno ali kot projektno vodenje. 
O ciljnem vodenju ali vodenju s pomočjo delovnih ciljev govorimo takrat kadar pretvarjamo 
strateške cilje trženja in trženjskega komuniciranja ter strategije trženja v taktične naloge in 
akcije skupin in posameznikov. Gre za povezovanje ciljev trženja in trženjskega 
komuniciranja s cilji in vedenjem posameznika. Pomembno je da so cilji dosegljivi, čimbolj 
natančno opredeljeni in čim lažje merljivi (Pučko v Možina et al., 1994, str. 352-353) 
 
                                            
22 Hipoteza: Izdatki za trženje in izdatki za trženje, razdeljeni na izdatke za oglaševanje, izdatke za trženjske 
raziskave in izdatke za prodajno osebje, pozitivno vplivajo na uspešnost poslovanja podjetij, merjeno s prihodki 
od prodaje. 
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Slika 14: Model za merjenje učinkovitosti oglaševalskih akcij 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEPOSREDEN ODZIV POSREDEN ODZIV 

Odziv na BZ* Vedenjski odziv Tržni odziv 

Zavedanje BZ 
Preferenca BZ 
Imidž BZ 
Odnos med BZ 
in ceno 
Zadovoljstvo z 
BZ 

Iskanje 
informacij 
Impulzivni 
nakup 
Ponovni nakup 
Zvestoba BZ 

Prodaja 
Tržni delež 
Cenovna 
elastičnost 
Moč in vrednost 
BZ 

Opaženost oglasa 
Odnos do oglasa 
(sporočilo 
oglasa,všečnost 
oglasa, 
oglaševalska 
vpletenost) 

Vir: Prirejeno po Geip, 1999 v Žlajpah, 2003, str. 60. 
 
 
Drug način vodenja in koordinacije pa je primer projektnega vodenja. Trženje oziroma 
trženjsko komuniciranje se razdeli na posamezne naloge, ki lahko trajajo nekaj mesecev ali 
celo let. Vsaka naloga se obravnava kot projekt in je sestavljena iz vrste aktivnosti ali 
skupkov aktivnosti, ki so med seboj logično povezani in bolj ali manj med seboj odvisni. 
Vsak projekt uresničuje projektni menedžer ali skupina (tim) menedžerjev, ki je odgovorna za 
projekt. Projektni menedžer načrtuje, organizira in kontrolira izvajanje projektnih aktivnosti 
in je tudi odgovoren za pravočasno uresničitev projekta (Pučko v Možina et al., 1994, str. 
353-355). 
 
Projektni način vodenja vseh trženjskih aktivnosti, še posebej pa trženjskokomunikacijskih 
aktivnosti, je značilen tudi za podjetje Unichem. Za vse projekte v povezavi s trženjsko 
komunikacijo skrbi ena sama oseba, to je vodja projektov. Znotraj organizacijske strukture 
vzporedno poteka projektno organiziranje. Vrsta projektnega organiziranja (štabno linijska, 
funkcionalna, proizvodno oddelčna idr.) je odvisna od narave projekta. Slaba stran takšnega 
projektnega vodenja je podvojena struktura, ki od vpletenih v projektu zahteva, da 
odgovarjajo za nemoten potek svojega tekočega dela in hkrati za vse opravljene aktivnosti v 
povezavi s projektom.  
 
V nadaljevanju bom povezala teoretična izhodišča in empirične izsledke v integriran 
trženjskokomunikacijski program blagovne znamke BZ1. 
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4. PRIMER OBLIKOVANJA INTEGRIRANEGA 
TRŽENJSKOKOMUNIKACIJSKEGA PROGRAMA IZBRANE 
VODILNE BLAGOVNE ZNAMKE PODJETJA UNICHEM D.O.O. 
 
4.1. ANALIZA STANJA NA PRIMERU PODJETJA UNICHEM 
 
4.1.1. Predstavitev podjetja Unichem 
 
Podjetje Unichem d. o. o. je nastalo z minimalnim kapitalom pred dobrimi desetimi leti in v 
tem času preraslo v gazelo na področju kemijske industrije. Vendar pa se sooča s tem, da mu 
je slovenski trg, na katerem je uspelo, postal premajhen, in je zato internacionalizacija 
neizogibna za dolgoročno preživetje podjetja. 
 
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1989 s kapitalom, ki ga je določal zakon. Za začetno 
poslovanje je bilo na voljo takratnih osem tisoč DEM. Zaradi tega je bila poslovna politika v 
začetku usmerjena predvsem v rast in razvoj. Prvi proizvod je bilo lepilo za deratizacijo, 
katerega so proizvajali v najetih prostorih in z najetimi stroji. Denarni prihodki, ki jih je 
zagotavljal ta proizvod, so bili v letih 1990 in 1991 porabljeni za razvoj in prodajo novih 
proizvodov. V letu 1991 so v podjetju razvili nov program, namenjen varstvu in prehrani 
rastlin. V istem letu so proizvode iz tega programa začeli tudi prodajati. Prav tako so začeli v 
tem času uveljavljati program za prehrano in nego malih živali, ki pa je bil kasneje ukinjen. V 
celotnem začetnem obdobju, do leta 1993, so vsa sredstva vlagali v razvoj programov in 
povečevanje fizičnega obsega prodaje na slovenskem tržišču. Ta prizadevanja so prinesla 
vidne rezultate, kar se vidi iz rasti podjetja, če gledamo na rast glede na število zaposlenih. V 
letih 1994 in 1995 so največ sredstev namenili za nakup nove, boljše opreme za delo. V tem 
obdobju so se zaposleni zavzemali predvsem za splošen dvig kakovosti proizvodov in večjo 
strokovnost zaposlenih v podjetju. To se je odražalo na precejšnji razširitvi prodajnega 
asortimana. Zaposleni v neproizvodnem delu imajo v večini primerov višjo ali visoko 
izobrazbo. Spekter različnih izobrazb je precej velik, saj najdemo v podjetju strokovnjake  
zelo različnih smeri: kemije, agronomije, biologije, psihologije, komunikologije, organizacije 
in ekonomije, kar pa je zaradi specifičnih določenih nalog tudi potrebno.  
 
V sredini devetdesetih se je podjetje usmerilo tudi na tuje trge, saj to dovoljuje kakovost 
izdelkov, kar pa je za nadaljnjo rast in razvoj nujno potrebno. Tako je na nekaterih trgih 
srednje in vzhodne Evrope podjetje zaščitilo nekatere blagovne znamke. Z izvozom so v 
Unichemu pričeli v letu 1993, ko je začelo podjetje svoje izdelke izvažati v Avstrijo, 
Makedonijo ter Slovaško. Kasneje, v letu 1994, se je izvoz razširil tudi v Bosno in 
Hercegovino, v letu 1995 pa še na Madžarsko in Hrvaško. 
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Slika 15.: Letna rast podjetja, gledano z vidika števila zaposlenih  
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Vir: Interni podatki podjetja Unichem. 
 
 
Slika 16.: Letna rast podjetja, gledano z vidika prometa v eurih  
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Vir: Interni podatki podjetja Unichem. 
 
 
Drugo petletje pa je podjetje izkoristilo za razvoj trženja in posledica je bila ustanovitev kluba 
Gaia. Klub danes združuje že 20.000 članov, zlasti ljubiteljev rastlin. Člani kluba za 
minimalno letno članarino dobijo mesečno v svoje nabiralnike časopis, ki jim prinese sveže 
informacije v zvezi z nego rastlin ter jim svetuje v boju proti žuželkam. Člani imajo tudi 
popust pri nakupu Unichemovih izdelkov, se srečujejo na letnih srečanjih, potovanjih po svetu 
in podobno. Strategija kluba je zadovoljiti tiste potrebe porabnikov, ki jih sam nakup izdelka 
ne more, kot na primer svetovanje, druženje in druge nematerialne potrebe, integrirane s 
takšnim slogom življenja. Trenutno je glavni cilj podjetja Unichem poleg ustvarjanja dobička 
še nadaljnja rast, kar namerava doseči s povečanjem tržnega deleža proizvodov na domačem 
trgu in s prodorom na nove tuje trge. 
 
Unichem je pravno sestavljen iz več družb: 
• Unichem d.o.o. 
• Unichem Gaia d.o.o. 
• Unichem Poljska 

51 



 

• Unichem Madžarska 
• Unichem Hrvaška 
• Unichem Češka 
 
V podjetju Unichem d.o.o. deluje menedžment blagovnih znamk. Tu je vodstvo podjetja ter 
večina poslovnih funkcij, ki vzdržujejo potrebe tudi ostalih podjetij v sistemu. Lastništvo 
podjetja Unichem d.o.o. in ostalih podjetij je v zasebni lasti. Gaia d.o.o. se je osamosvojila od 
matičnega podjetja šele leta 1999. Zaposlenih ima pet specialistov za področje trženja. 
Finančno je vezano na matično podjetje. Ostala tri podjetja so sicer samostojne pravne osebe, 
vendar pa delujejo kot podružnice matičnega podjetja.  
 
Slika 17: Tuji trgi, na katerih posluje podjetje Unichem 

Vir: www.unichem.si, 2003.  
 
 
4.1.2. Notranja in zunanja analiza podjetja Unichem 
 
PSPN analiza 
Povzetek PSPN analize je prikazan v tabeli 11. 
 
Podjetju Unichem se bo okolje, v katerem deluje in v katerem je uspelo, v prihodnosti 
spremenilo. Zdi se možno in celo verjetno, da se bo konkurenca na domačem trgu 
reorganizirala, morda najbolj verjeten je ravno najslabši scenarij; da bo multinacionalno 
podjetje23 z blagovno znamko BZA ustanovil lastno podjetje in prevzel še blagovno znamko 
BZB, slovenskega podjetja. S tem bi naenkrat iz situacije, kjer je Unichemova blagovna 
znamka BZ1 ena izmed pomembnejših blagovnih znamk na trgu, prišel v situacijo, kjer bi na  
 

                                            
23 BZA in BZB sta blagovni znamki multinacionalnega proizvajalca, v Sloveniji pa je zastopnik teh balgovnih 
znamk farmacevtsko podjetje. 
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Tabela 11: PSPN analiza 
PREDNOSTI SLABOSTI 
• Lastna proizvodnja, ki poveča razliko v ceni in 

fleksibilnost. 
• Značilen trženjski splet, ki poveča zadovoljstvo 

kupcev v obliki Kluba Gaia z revijo Gaia in 
največjo spletno bazo člankov o vrtnarjenju ter 
lastnim sistemom promocij. 

• Svetovanje, izobraževanje porabnikov kot tudi 
kupcev. 

• Oba prejšnja argumenta za kupca pomenita boljše 
razmerje cena/kvaliteta kot pri konkurenci. 

• Poznavanje značilnosti trga zaradi ozkega ciljnega 
trga. 

• Sledenje najnovejšim trendom na področju 
vrtnarjenja. 

• Podjetniška kultura podjetja. 
• Ugodna finančna struktura podjetja, ki omogoča 

pridobitev dodatnega kapitala. 
• Tržna orientiranost in centralizirano vodenja. 
• Uporaba baze članov Kluba za različne tržne 

raziskave. 
 

• Relativno majhna velikost in posledično moč. 
• Nekonsistentnost tržnega komuniciranja 

(predvsem v obliki sporočil za posamezno 
blagovno znamko). 

• Prevelik poudarek le na enem elementu 
tržnokomunikacijskega spleta in izpust drugih, 
relevantnih elementov tržnokomunikacijskega 
spleta. 

• Ni spremljanja učinkovitosti in uspešnosti  
oglaševanja. 

• Majhnost podjetja in omejen proračun za trženje 
povzročata preveliko posvečanje opretivnemu delu 
in premajhno pozornost strateškemu načrtovanju. 

• Uporaba le ene same metode pri oblikovanju 
proračuna za trženje. 

• Precejšnja odvisnost od slovenskega trga. 
• Slaba prepoznavnost blagovnih znamk. 
• Nišni igralec na tujih trgih. 
• Še vedno precejšen delež dohodka ustvarjen s 

prodajo trgovskega blaga. 
• Nevključenost v organizacije sorodnih podjetij, 

tako na slovenski kot na evropski ravni. 
• Nezmožnost vplivanja na proces spreminjanja 

pravnih predpisov. 
• Še nedosežena proizvodna odličnost podjetja. 
• Že (oziroma približevanje) doseženo maksimalno 

število članov. 
PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

• Sprememba življenjskega sloga, mlajše generacije 
(pri čemer imam v mislih aktivno prebivalstvo 
med 30 in 50 letom) z več prostega časa – vrnitev 
k pridelovanju zdrave domače zelenjave, sadja 
namesto nakupovanja v živilskih trgovinah … 

• Vstop v EU – razširitev trga, zmanjšanje 
registracijskih zahtev, odprava carine. 

• Razvijanje novih tržnih niš (na primer biognojila). 
• Vstop novih trgovskih sistemov, predvsem tipa 

´naredi si sam´ - potencialni novi kupci. 
• Razvoj ekoloških trendov. 

• Znatnejša preferenca končnega porabnika do 
konkurenčnih blagovnih znamk. 

• Možnost vstopa nove konkurence ali 
reorganizacija sedanje konkurence. 

• Agresivnejši pristop konkurence v oglaševanju.  
• Konkurenca z večjim proračunom za trženjsko 

komuniciranje, ki vključuje tudi oglaševanje na 
televiziji, kar si Unichem zelo težko privošči glede 
na omejen proračun. 

• Pojav podobnih klubov, kot je Klub Gaia, z 
bogatejšo vsebino, kar bi pomenilo izgubo 
prednosti, ki jo nudi Klub Gaia. 

• Spreminjanje razmerja moči v distribucijski verigi 
– povečevanje moči trgovcev. 

• Nevarnost, da bi predpisi onemogočili prodajo 
novih, nekemijskih (bioloških) zaščitnih sredstev, 
tako doma kot v tujini. 
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trgu nastalo dominantno podjetje z dvema močnima blagovnima znamkama, kar bi najbolj 
škodovalo ravno podjetju Unichem. 
 
Velika trgovska podjetja so že tako vedno bolj naklonjena 'velikim' blagovnim znamkam in v 
takem primeru bi bilo podjetju Unichem precej teže priti na police večjih trgovskih podjetij. 
Zaenkrat podjetju tu pomaga specifičen način trženja, orientiran okoli kluba Gaia, ki pa ga 
konkurenca že poskuša posnemati. Še ena nevarnost, ki preti Klubu Gaia: zelo verjetno je 
število članstvo v Klubu doseglo oziroma dosega maksimalno število članov, ki ga ne bo 
mogoče preseči. Vse te nevarnosti so realne in se bodo verjetno uresničile v srednjeročni 
prihodnosti.  
 
Domači trg bo za podjetje Unichem postal manj privlačen. Vendar pa pričakovan upad 
prodaje na njem ne bi smel biti nenaden niti dramatičen, ampak bolj v smislu spreminjanja 
trenda, morda celo zgolj zmanjšanja stopenj rasti prodaje na domačem trgu. Pravi odgovor 
podjetja Unichem na to nevarnost bi bila izgradnja lastne močne blagovne znamke. Verjetno 
je strategija izgradnje lastne blagovne znamke boljša kot strategija cenovne konkurence 
dominantnima blagovnima znamkama, čeprav zahteva čas in veliko sredstev, vendar je (bo) 
izvedljivo v prihodnosti, če bo podjetje izkoristilo svoje stroškovne prednosti, ki jih ima 
zaradi lastne proizvodnje in zaradi ekonomij obsega, ki jih bo pridobilo z večanjem prodaje 
na tujih trgih.  
 
Hitrim sprememba okolja pa podjetje ne bo sposobno slediti, če njegove funkcije ne bodo 
delovale skladno in če ne bodo dovolj strateško usmerjene. Zaradi majhnosti in omejenosti s 
proračunom oddelek za trženje posveča ogromno svojega časa opretivnemu in prav tako 
kreativnemu delu, za katerega bi bilo morda bolje najeti zunanje sodelavce, ki bi s 
strokovnostjo in nedvomno večjim znanjem na tem področju lahko dosegli boljše učinke. 
Preveliko posvečanje opretivnemu delu pa zmanjšuje čas, ki bi moral njuno biti posvečen 
strateškemu delu trženja, saj je pravilno zasnovana strategija, ključ do uspeha. 
 
Prav tako se premalo ali skoraj nič ne posveča pozornosti ocenjevanju učinkovitosti tržnega 
komuniciranja, kar se zrcali v nadaljnjem načrtovanju oziroma oblikovanju strategij trženja in 
trženjskega komuniciranja. Pomanjkanje ocenjevanja učinkovitosti tržnega komuniciranja se 
kaže predvsem v izbiri elementov trženjskokomunikacijskega spleta - poudarjanju oziroma 
izpustu nekaterih elementov in v nekonsistentnem komuniciranju blagovnih znamk oziroma 
izdelkov s končnim porabnikom in kupcem. Zato bi bila uporaba integriranega tržnega 
komuniciranja še najbolj smiselna rešitev za podjetje, saj z njo razrešimo problem 
nekonsistentnosti sporočanja in izpuščanja nekaterih elementov trženjskokomunikacijskega 
spleta, ki prispevajo k povečani prepoznavnosti blagovne znamke, pomagajo oblikovati 
preference do blagovnih znamk ter, kar je najpomembnejše, pripomorejo k prihodnjemu 
nakupu izdelkov blagovne znamke. 
 

54 



 

Z uporabo integriranega trženjskega komuniciranja pa ne bi bil rešen problem majhnega 
proračuna za trženje. Pri določevanju proračuna se uporablja zgolj metoda odstotka od 
prodaje, kar pomeni, da je v primeru slabe prodaje namenjen le manjši delež proračuna za 
trženje. To lahko v naslednjem letu zaradi manjšega obsega komuniciranja (vemo pa, da 
blagovne znamke še niso dosegle dovolj velike stopnje prepoznavnosti, da bi lahko z manjšim 
obsegom trženjskega komuniciranja dosegali enako veliko prodajo) zelo negativno vpliva na 
prihodnje nakupne namere končnega porabnika in tako se podjetje znajde v začaranem krogu, 
iz katerega je zelo težko izstopiti. Na tem mestu bi bilo potrebno razmisliti o kombinaciji 
različnih metod določevanja proračuna za trženje, ki bi onemogočal preveliko nihanje v 
velikosti proračuna in njegovi odvisnosti od prodaje. 
 
 
4.1.3. Vrsta uporabe gnojil med člani in nečlani Kluba Gaia 
 
Klub Gaia je pričel z delovanjem 1996. leta. Nastal je na podlagi spoznanj, da so ljubiteljem 
rastlin in vrtnarjenja potrebna posebna znanja in pa strokovni nasveti s področja prehrane in 
varstva rastlin. Klub danes združuje 26.000 članov, ki s pomočjo Unichemovih strokovnjakov 
in izmenjavo izkušenj med člani, rešujejo najrazličnejše primere s svojimi rastlinami, se 
izobražujejo in družijo. Vsak član Kluba Gaia prejema revijo kluba, to je revijo Gaia, poleg 
tega pa imajo tudi možnost udeleževanja najrazličnejših aktivnosti kluba, kot so ekskurzije, 
strokovna predavanja in svetovanja, strokovnih srečanj, izletov, nagradnih tekmovanj ipd. 
Unichem (interni podatki Kluba Gaia, 2003).  
 
Unichem se tudi prizadeva med ljubitelji vrtnarjenja razvijati ekološki trend. Ekološka 
usmeritev vrtnarjenja temelji na pridelavi hrane z veliko prehransko vrednostjo s poudarkom 
na uporabi organske snovi. Ekološkemu vrtnarjenju so namenjene osrednje strani revije Gaia, 
prav tako tudi velik delež radijskih oddaj in člankov v drugih revijah. Zato predpostavljam, da 
so člani bolj naklonjeni uporabi organskih gnojil, kot manj osveščeni nečlani Kluba Gaia. 
 
Iz slike (slika 18) je razvidno, da je bila domneva o raznolikosti deležev uporabe posameznih 
skupin gnojil med člani in nečlani Kluba (hipoteza H1) pravilna24. Vsi člani Kluba 
uporabljajo takšno ali drugačno gnojilo, med tem ko je med nečlani 6,2 % tistih, ki gnojila ne 
uporabljajo. Med člani Kluba je večji delež tistih, ki uporabljajo kombinacijo različnih gnojil, 
in pa tudi, kar je bilo pričakovano, med člani je večji tudi delež ekološkega vrtnarjenja 
(vendar je razlike med člani in nečlani le 1,9 %) kot pa pri nečlanih Kluba Gaia.  
Kljub opaznim razlikam v uporabi posameznih vrst gnojil na sliki te razlike med člani in 
nečlani kluba Gaia niso statistično značilne pri α = 0,05 (P = 0,589 < α = 0,05) (Priloga 15). 
 
 
 

                                            
24 Metodologija raziskave, iz katere izvirajo vsi podatki, je podana v prilogi 3. 
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Slika 18: Primerjava uporabe različnih skupin gnojil med člani in nečlani Kluba Gaia 
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Vir: Poštna anketa, marec 2003. 
 
 
Blagovne znamke se med seboj razlikujejo po količini moči in vrednosti, ki jo imajo na trgu 
(Kotler, 1998, str. 445, Batagelj, 2004). Tako ločimo: 

- nepoznane blagovne znamke (večina kupcev je ne pozna), 
- blagovne znamke, za katere je značilna precej visoka stopnja prepoznavnosti 

blagovne znamke,  
- blagovne znamke z visoko stopnjo sprejemljivosti (kupci se ne bi upirali nakupu), 
- blagovne znamke z visoko stopnjo preferenčnosti (priljubljenosti blagovne 

znamke), 
- blagovne znamke z visoko zvestobo blagovni znamki. 

 
Naslednje tri domneve se nanašajo na prepoznavnost, preferenčnost in zvestobo blagovni 
znamki v odvisnosti od članstva v Klubu oziroma v odvisnosti od nečlanstva v Klubu. 
Rezultate preverjanja domnev bom predstavila v poglavjih, ki sledijo. 
 
 
4.1.4. Stopnja prepoznavnosti Unichemovih blagovnih znamk 
 
S priklicem blagovnih znamk različnih proizvajalcev sredstev za prehrano in varstvo rastlin 
sem analizirala prepoznavanje blagovnih znamk (preverjanje domneve H2). Uporabila sem 
oljašna priklic (slike logotipov blagovnih znamk v vprašalniku). Spontan priklic ima večjo 
moč kot olajšan priklic in je zelo cenjena mera pri merjenju zavedanja o blagovnih znamkah, 
saj velja, da imajo znamke, ki so na vrhu zavesti, večjo verjetnost, da bodo izbrane, ko se bo 
posameznik znašel pred izbiro v trgovini (Frazen, 1994, str. 45; Cucin, Reja, 2004), čeprav je 
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po drugi strani znano tudi, da so pri posamezniku na vrhu zavesti ponavadi tiste znamke, ki 
jih sami že uporabljajo oziroma kupujejo (Hoek, 1998, str. 1-10). 
 
Prepoznavnost blagovnih znamk sem dodatno preverjala z logotipi vrtnih centrov in logotipi 
podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prodajo gnojil in drugih sredstev za prehrano in 
varstvo rastlin (npr. logotipa podjetja Unichem). 
 
Slika 19: Primerjava prepoznavnosti blagovnih znamk med člani in nečlani Kluba 
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Vir: Poštna anketa, marec 2003. 
 
 
Pri članih Kluba ni večjih razlik med Unichomovo blagovno znamko BZ1 in njej najbolj 
konkurenčnih blagovnih znamk BZA, BZB in BZC (Slika 19). Prav tako sta zelo prepoznavni 
tudi drugi dve blagovni znamki, to sta BZ2 in BZ3. Drugačna je stopnja prepoznavnosti 
konkurenčnih blagovnih znamk BZA in BZB pri nečlanih Kluba. V tem primeru je stopnja 
prepoznavnosti BZA in BZB precej višja kot pri članih Kluba in hkrati tudi višja od stopnje 
prepoznavnosti BZ1. Med posameznimi blagovnimi znamkami Unichema je izstopajoča nizka 
stopnja prepoznavnosti blagovne znamke BZ3 pri nečlanih v primerjavi s člani Kluba Gaia. 
 
 
4.1.5. Preference blagovnih znamk podjetja Unichem in konkurenčnih blagovnih znamk  
 
Anketiranci so imeli na voljo šest parov gnojil treh različnih blagovnih znamk. To so bila 
gnojila za okrasne rastline v 0.5 l plastenkah, blagovnih znamk BZ1, BZA in BZB. Cene gnojil 
niso vedno realne. V nekaterih primerih je bila cena zvišana/znižana, z namenom preverjanja 
cenovne občutljivosti oziroma pomena blagovnih znamk. Pri vsakem paru gnojil so lahko 
izbrali le eno gnojilo (v prilogi 16 zbrana cenovna razpredelnica izdelkov ter tabelarično in 
grafično prikazani rezultati vseh parov različnih blagovnih znamk). 
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S pomočjo izbire parov blagovnih znamk različnih cen je mogoče oceniti intenzivnost 
sprememb povpraševane količine izdelkov ene blagovne znamke, če se spremeni cena 
izdelkov druge blagovne znamke. Občutljivost spremembe ene spremenljivke na drugo lahko 
merimo z elastičnostjo. Elastičnost povpraševanih količin izdelkov25 blagovnih znamk BZ1, 
BZB in BZA pri spremembi cen je prikazana v tabeli 12. 
 
Tabela 12: Križna elastičnost povpraševanja 
 BZ1, BZA BZ1, BZB BZA, BZB 
NEGAIA E1, PA=0,998; EA,P1=0,092 E1, PB=1,73; EB,P1=0,83 EA, PB=2,36; EA,PB=2,60 
GAIA E1, PA=1,24; EA,P1=1,08 E1, PB=0,031; EB,P1=0,92 EA PB=1,20; EA,PB=1,77 

Vir: Poštna anketa, marec 2003. 
 
 
Če se cena izdelkov BZ1 poveča za 1 %, potem se povpraševana količina izdelkov BZA pri 
nečlanih Kluba poveča za 0,998 %, pri članih pa za 1,24 %. Povpraševana količina izdelkov 
BZB se v tem primeru pri nečlanih Kluba poveča za 1,73 %, pri članih pa za 0,031 %. 
Intenziteta sprememb povpraševane količine BZA in BZB je v primeru povišanja cene BZ1  za 
1 % zelo šibka (ponekod skoraj zanemarljiva), vendar pa tudi sprememba cene BZ1 v tem 
primeru ni velika.  
 
Kljub vsemu je mogoče potegniti nekaj pomembnejših zaključkov iz tega dela vprašalnika 
(zaključki se nanašajo na domnevo H3): 

• Vodilna znamka Podjetja Unichem ni nikoli bila prvi izbor nečlanov Kluba. Zanje je 
bila v vseh primerih prva izbira konkurenčnih blagovnih znamk. Relativna sprememba 
povpraševane količine po prvi konkurenčni blagovni znamki (povečanje 
povpraševanja po izdelkih le-te blagovne znamke) je praktično zanemarljiva, iz česar 
lahko sklepam, da povišanje cen izdelkov Unichemove preiskovane blagovne znamke 
ne zniža niti ne poveča preference nečlanov Kluba do nje.  

• Relativna sprememba povpraševane količine izdelkov druge konkurenčne blagovne 
znamke je znatnejša v primerjavi z relativno spremembo pri prvi konkurenčni 

                                            
25 Pri izračunu križne elastičnosti sem uporabila naslednjo enačbo (Prašnikar, Debeljak, 1998, str. 124): 
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blagovni znamki. Druga konkurenčna blagovna znamka namreč že tako spada v nižji 
cenovni razred, poleg tega je bil na drugem mestu izbora, zato bi lahko povišanje cen 
izdelkov Unichemove blagovne znamke imelo negativne posledice. Pri testiranju 
parov so sicer izbrali konkurenčno blagovno znamko sicer nižjega cenovnega razreda 
tudi, ko je le-ta bila 200 SIT dražja od Unichemove znamke. To pomeni, da nižja cena 
ni edini atribut konkurenčne blagovne znamke nižjega cenovnega razreda (očitno ima 
le ta mnogo drugih tihih atributov, ki so močnejši kot vidni atribut – cena, vendar pa iz 
vprašalnika teh atributov ni mogoče razbrati, zato bi bilo potrebno v prihodnosti 
napraviti še dodatne raziskave), lahko pa postane še močnejši atribut, kot je že bil. 

 
Pri članih Kluba so bile relativne spremembe povpraševanih količin obeh konkurenčnih 
blagovnih znamk ravno obratne kot v primeru nečlanov. Za člane je Unichemova blagovna 
znamka vedno prva izbira, na drugem mestu je bila konkurenčna blagovna znamka s tradicijo 
na slovenskem trgu, šele na tretjem mestu pa blagovna znamka nižjega cenovnega razreda. 
Tudi s povišanjem cene izdelkov Unichemove blagovne znamke so relativne spremembe 
glede na konkurenčne znamke. Iz tega lahko sklepam, da ne glede na višjo ceno, ki bi jo lahko 
Unichemova blagovna znamka imela, ta v primerjavi s konkurenčnimi blagovnimi znamkami  
ostaja preferenčna blagovna znamka. Lahko pa se zgodi, da bodo člani Kluba, ki v povprečju 
spadajo med starejšo generacija (povprečna starost vzorca Kluba je bila 50,6 let), v primeru 
poenotenja cen Unichemovo blagovno znamko z blagovno znamko, za katero sem že omenila, 
da velja dolgoletna tradicija na slovenskem trgu, prestopili na stran konkurence. 
 
V obeh primerih mislim, da bi bilo znižanje cen Unichemove blagovne znamk z dolgoročnega 
stališča velika napaka. Kakovost se odraža tudi s ceno, ki jo ima končni izdelek. Z nižanjem 
cen izdelkom Unichemove blagovne znamke bi tako lahko dolgoročno dali napačen signal 
končnemu kupcu o kakovosti. Končni kupec bi morda začel dvomiti o izdelkih Unichemove 
blagovna znamke, ki se trenutno pozicionirajo kot visoko kakovostni, višjega cenovnega 
razreda. Kratkoročno lahko ta strategija poveča dobiček, dolgoročno pa verjetno ne, saj je 
velika verjetnost, da se pri nečlanih precepcija Unichemove blagovne znamke kot blagovne 
znamke ne bo spremenila, pri članih pa lahko pride do negativne spremembe precepcije (to je, 
na precepcijo blagovnih znamk podjetja Unichem ima poleg zunanjih atributov, kot sta cena 
in embalaža velik vpliv tudi Klub Gaia, ki pa lahko pomaga pri poudarjanju tihih atributov, ki 
povečujejo dodano - čustveno vrednost izdelkov). Za starejše generacije na splošno velja, da 
jim tradicija veliko pomeni. Ker jim izdelki Unichemove blagovne znamke ne bi več 
predstavljali cenovne prednosti, bi se člani rajši odločili za konkurenčno blagovno znamko, ki 
bi jim v tem primeru nudila iskano dodano vrednost. 
 
 
4.1.6. Porabnikova nakupna izbira med blagovnimi znamkami 
 
Za uspešen obstoj znamke na trgu ni dovolj, da se porabnik zgolj zaveda obstoja znamke na 
trgu, ampak mora biti porabnik znamki naklonjen in jo pozitivno vrednotiti ter upoštevati v 
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svojih nakupnih odločitvah. Če je znamka porabniku znana, to še ne pomeni, da je tudi ena 
izmed možnih alternativ, med katerimi porabnik ob nakup izbira. Do nekaterih (sicer znanih) 
znamk ima lahko negativen odnos in jih nima namena uporabljati. V spominu ima tudi 
nevtralne znamke, ki so zanj nepomembne ali pa o njih nima dovolj potrebnih informacij, da 
bi jih upošteval pri nakupnih odločitvah. Kakšen je delež izdelkov izbranih blagovnih znamk, 
ki jih anketiranci dejansko upoštevajo pri svojem nakupu, glede na prepoznane blagovne 
znamke (preverjanje domneve H4), je prikazano na sliki 20. 
 
Unichemova blagovna znamka BZ1, konkurenčne blagovne znamke BZA in BZB prevladujejo 
tako kot pri nečlanih kot pri članih Kluba. Razlika je v tem, da je pri članih približno enak 
odstotek kupcev konkurenčne blagovne znamke BZA in Unichemove blagovne znamke BZ1, 
nekoliko manjši odstotek kupcev ima konkurenčna blagovna znamka BZB. 
  
Pri nečlanih je največji delež kupcev konkurenčne blagovne znamke BZA, nekoliko manjši je 
odstotek kupcev konkurenčne blagovne znamke BZB, na tretjem mestu pa je Unichemova 
blagovna znamka BZ1 s kar polovico nižjim odstotkom kupcev, kot jih imata konkurenčni 
blagovni znamki BZA in BZB. 
 
Slika 20: Primerjava porabnikove nakupne izbire blagovnih znamk s priklicem znamk med 
člani in nečlani Kluba Gaia 
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Vir: Poštna anketa, marec 2003. 
 
 
4.1.7. Povzetek analize stanja 
 
Znotraj Unichemove blagovne znamke BZ1 sta dve različni skupini gnojil – organska in 
mineralna. Glede na to, da med člani in nečlani Kluba Gaia ni statistično značilnih razlik pri 
uporabi različnih vrst gnojil, je komuniciranje o vrstah/lastnostih gnojil blagovne znamke BZ1 
lahko povsem enotno kot za člane kot tudi za nečlane (opisne statistike v prilogi 8).  
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Zaradi različne stopnje prepoznavnosti, zvestobe  blagovni znamki BZ1 in preferenčnosti do 
blagovne znamke BZ1 v primerjavi z drugimi blagovnimi znamkami med člani in nečlani 
Kluba je cilj integriranega trženjskega komuniciranja povsem različen za obe ciljni populaciji. 
 
Pri članih Kluba je potrebno ohranjati oziroma povečevati stopnjo zvestobe blagovni znamki 
BZ1. Seveda je posreden cilj povečane zvestobe Klubu in blagovni znamki povečan nakup 
izdelkov – prodaja. 
 
Cilj integriranega trženjskega komuniciranje z nečlani Kluba pa je povečanje prepoznavnosti 
blagovne znamke in Kluba Gaia ter znižanje visoke stopnje preferenčnosti do konkurenčnih 
blagovnih znamk. Med drugim je cilj tudi včlanitev v Klub Gaia, saj je iz rezultatov viden 
vpliv na nakupne namere izdelkov blagovne znamke BZ1. Porabniki dajejo prednost nakupu 
izdelkov, ki jim nudijo neko dodano vrednost. Klub Gaia je tako lahko dodana vrednost ob 
nakupu izdelkov za vrtnarjenje. Jančič (1994, str. 18) uvršča klube med oblike, ki strmijo za 
dolgoročnimi odnosi in za stalnost prodaje. Hkrati je Klub Gaia tudi priložnost za rast 
podjetja.  
 
 
4.2. ANALIZA KONKURENCE 
 
4.2.1. Porterjev model analize konkurenčnosti panoge, v kateri deluje podjetje Unichem 
 
Analiza nevarnosti vstopa novih konkurenov, tekmovalnosti podjetij v panogi, pritiska 
substitutov, pogajlske moči dobaviteljev in pogajalske moči kupcev oblikujejo konkrenčne 
silnice v panogi in še šestega dodatnega dejavnika - relativno moč države, sindikata, lokalne 
skupnosti itd. na primeru podjetja Unichem. 
 
Tekmovalnost podjetij v panogi: Pri definiciji konkurence je glavna težava definicija 
panoge (analiza kemijske panoge v prilogi 2). Podjetje namreč nastopa na široko definiranem 
področju izdelkov za dom in vrt. Vendar podjetje Unichem ne prodaja vseh izdelkov za dom 
in vrt, prav tako pa takšen trg dejansko niti ne obstaja, saj so posamezni podtrgi zelo različni 
in ločeni med seboj. Zato bi bolj natančno definirali večje število segmentov panoge, na 
katerih nastopa Unichem, po posameznih skupinah izdelkov, ki jih prodaja podjetje Unichem, 
in ki jih večinoma prodajajo tudi konkurentje (Pustovrh, 2003, str. 58). Tako bi lahko (pod)trg 
sredstev za vrt razdelili na: 

• zemljo (substrat za pripravo zemlje), organska gnojila in druga sredstva za pripravo tal 
kot skupine izdelkov, namenjenih za pripravo zemlje, ter na gnojila, ki se delijo še na 
specialna, univerzalna, dolgodelujoča ter gnojila z mikrohranili; 

• posebno skupino izdelkov za vrt, ki vsebujejo naravne, okolju prijazne in človeku 
nenevarne učinkovine; 

• fito framacevtska sredstva, ki so prav tako namenjena zaščiti vrta, predvsem pa večjih 
površin. 
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V Sloveniji so v panogi prodajalcev izdelkov za dom in vrt udeleženi Krka, Unichem, 
Agroruše, Agrolit, Biotech, Agroprom, Pinus, delno pa še Cinkarna Celje in Semenarna 
Ljubljana kot predstavnika dobaviteljev - proizvajalcev, ki so integrirani naprej, in trgovcev, 
ki so integrirali nazaj (Pustovrh, 2003, str. 59). To so izbrana podjetja, ki so bila prepoznana 
kot tista, ki nam konkurirajo na več segmentih, predvsem pa tudi na segmentu, ki ga zajema 
blagovna znamka, ki je predmet mojega magistrskega dela. Izhodišče določitve 
pomembnejših konkurentov, ki jih bom nadalje obravnavala v svojem delu, je zadovoljevanje 
enakih potreb porabnikov. To je potreb porabnikov, ki vrtnarijo v svojem prostem času za 
svoje lastne potrebe (v nadaljevanju hobi program). 
 
Posledica težke določitve panoge je, da so tržni deleži konkurence zelo težko določljivi. Na 
podlagi opazovanj in sorodnosti izdelkov smo določili zgoraj naštete konkurente ter primerjali 
njihove računovodske izkaze, bolj natančno prodajo (prihodke od prodaje) s prodajo podjetja 
Unichem. Prva težava je že v tem, da največjega konkurenta A26 ne moremo niti približno 
oceniti, saj ne objavlja svojih poslovnih rezultatov po enotah, ampak samo za podjetje kot 
celoto, ki se zato avtomatsko izloči iz takšne metodologije opazovanja. Podobna težava 
nastopi pri trgovskem podjetju - konkurentu E, za katero nikakor ne moremo zagovarjati, da 
so prihodki, uporabljeni za izračun tržnega deleža, dejansko prihodki na trgu, ki nas zanima. 
Enako velja za konkurenta B, saj ta večinoma svojih prihodkov utvari na trgu profesionalne 
prodaje27, poleg tega pa ima tudi sedem svojih maloprodajnih trgovin. Edine uporabne 
informacije, ki nam jih ta metodologija primerjave konkurentov zagotavlja, je primerjava 
absolutne velikosti tekmecev in njihovega spreminjanja, kar nam posredno pove nekaj o 
njihovi tržni moči, žal pa ne tržnih deležev. 
 
Na podlagi nekaterih internih analiz in ocen podjetja Unichem se zdi, da na področju izdelkov 
za prehrano in varstvo rastlin v Sloveniji prevladujejo štiri blagovne znamke: BZA in BZC, ki 
pripadata istemu proizvajalcu, BZB in BZ1. Katere pa so najpomembnejših blagovne znamke 
tudi v očeh končnega porabnika in pa ocena tržnih deležev le-teh bom poskusila določiti z 
empirično raziskavo (gre zgolj za oceno – realni podatki o prodaji se lahko bistveno 
razlikujejo). 
 
Med konkurenti so pomembne razlike. Na primer konkurent A, kot morda največji konkurent, 
bi lahko kmalu izstopil iz trga oziroma izgubil zastopstvo za tuje podjetje, s katerim nastopa 
na trgu, to pa zato ker ima v Evropi podjetje, ki je lastnik blagovnih znamk, strategijo 
ustanavljanja lastnih podjetij (primer Češke, Madžarske ...).  
 

                                            
26 Zaradi varovanja internih podatkov tu ne uporabljam dejanskih nazivov konkurentov, vendar pa se za 
splošnimi nazivi skrivajo konkretna slovenska podjetja. Podobno oznako bom uporabila tudi za blagovne 
znamke, ki pripadajo tem podjetjem. Uporaba oznak podjetij in blagovnih znamk je konsistentna skozi vso 
magistsko nalogo. 
27 Profesionalna prodaja se razlikuje od hobi programa po asortimanu izdelkov, količini in ceni prodanih 
izdelkov, kot tudi v uporabljenem ržnokomunikacijskem spletu. V pofesionalni prodaji je velik poudarek na 
osebni prodaji. 
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Drugače bi obstoječe konkurente lahko razdelili na proizvajalce in zastopnike. Med 
proizvajalce se uvrščajo konkurent B, Unichem ter delno konkurent G. Zaradi lastne 
proizvodnje imajo večjo razliko v ceni in zato boljše ozadje za konkurenčni boj. Vendar pa so 
tudi med proizvajalci pomembne razlike. Konkurent B kot tradicionalno podjetje ima 
precejšnje težave, saj nima svežega kadra niti novih izdelkov, poleg tega pa se sooča s krizo 
vodenja. Ta se je pred kratkim končala s spremembo lastništva, novi lastnik pa bo verjetno 
manj usmerjen v vrtičkarski program, saj je strateško usmerjen v alternativne programe.  
 
Konkurenta G in H sta manjša proizvajalca v tem segmentu trga. Konkurentu H bo tržni delež 
verjetno naraščal zaradi večje osredotočenosti v to panogo in na račun večjih konkurentov. 
Trenutno je predvsem proizvajalec za kmetijstvo in ne za hobi program. Konkurent G ima 
nizko stopnjo prepoznavnosti blagovne znamke.  
 
Ker je trg že precej nasičen (zaradi velikega števila sorodnih izdelkov, ki se med seboj po 
lastnostih ne razlikujejo veliko), igrajo vse bolj pomembno vlogo blagovne znamke. Tu je 
pomembna tudi starost povprečnega kupca, ki lahko povečuje zvestobo blagovnim znamkam. 
Spregledati ne gre cenovnega pozicioniranja blagovnih znamk, saj lahko napačna cenovna 
politika le še poveča zvestobo konkurenčni blagovni znamki oziroma lahko povzroči bežanje 
končnih porabnikov h konkurenci. Cenovna konkurenca je sicer močna, vseeno pa so se na 
slovenskem trgu izoblikovali trije cenovni razredi izdelkov. Pomembno je tudi, da so nekatere 
konkurenčne blagovne znamke prisotne na slovenskem trgu že vrsto let in so s svojo 
dolgoletno prisotnostjo nekatere tudi z močno trženjsko komunikacijsko podporo, ustvarile 
močno tradicijo med uporabniki sredstev za prehrano in varstvo rastlin. 
 
Moč dobaviteljev: Dobavitelji imajo na tem nišnem trgu v kemijski panogi majhen vpliv. 
Podjetja v opazovani panogi kupujejo relativno majhne količine v primerjavi z ostalimi kupci 
v kemijski panogi in zato za dobavitelje ne predstavljajo pomembnih kupcev. 
 
Pogajalska moč kupcev: Poleg podjetij v panogi prodajajo končnim kupcem tudi trgovska 
podjetja. Koncentracija v panogi trgovin na drobno za področje dom in vrt je podobna 
koncentraciji v panogi proizvodnje. V panogi so prisotni štirje različni trgovinski formati: 
veliki trgovski centri, velike specializirane trgovine, manjše specializirane trgovine in manjše 
univerzalne trgovine28. Manjšim trgovinskim formatom – kmetijskim zadrugam in manjšim 
specializiranim trgovinam - tržni deleži upadajo in jim bodo še v prihodnje, naraščajo pa tržni 
deleži večjih specializiranih in splošnih trgovin za dom in vrt. 
 
Največja težava za proizvajalca je v tem, da je cenovna elastičnost povpraševanja visoka in so 
zato potrošniki močno motivirani za nakup trgovskih blagovnih znamk, ker so te cenejše. 
Glavno vprašanje je, kaj se bo s cenovno elastičnostjo povpraševanja dogajalo v prihodnosti, 
saj je opaznih kar nekaj nasprotujočih trendov.  

                                            
28 Pustovrh, 2001, str. 39 
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Substituti in komplementi: Substituti so predvsem v obliki doma narejenih 'bio' preparatov. 
V večini se uporablja hlevski ali kurji gnoj, v zanemarljivih količinah pa še različni domači 
pripravki, ki pa jih v svoji analizi uporabnikov gnojil ne bom upoštevala. Kemijski izdelki za 
dom in vrt imajo naravne komplemente v pripomočkih za delo na vrtu. Drugi komplementi so 
zelo različni, recimo izdelki za stanovanjsko gradnjo, lončnice in druge vzgojene rastline, 
sadike, semena in drugi komplementi. 
 
Potencialni novi konkurenti: Glavna ovira za vstop v panogo so predvsem predpisi in 
regulacija, povezana z okoljskimi vprašanji (izdelki so nizkotehnološki, zato ni potrebe po 
visokoizobraženih kadrih, po precizni tehnološki opremi idr., tudi dostop do surovin je zelo 
preprost). Proizvodna podjetja v kemični industriji bodo morala spoštovati vedno strožje 
standarde (ki se uveljavljajo tudi pod pritiskom obstoječih kemičnih proizvodnih podjetij). To 
predstavlja učinkovito vstopno oviro na obravnavan trg, ki se bo še povečevala. 
 
 
4.2.2. Analiza konkurenčnih prednosti trženjskega komuniciranja podjetja Unichem 
 
Morda najpomembnejša obranljiva konkurenčna prednost na sploh, ne samo med velikostjo 
na ciljnih trgih, je znanje oziroma premik po krivulji znanja. Najpomembnejše je znanje na 
področju trženja. Podjetje je v procesu svoje rasti razvilo lastno trženje in v procesih učenja 
(ter napak) razvilo sebi lastno strategijo trženja, ki je njihova konkurenčna prednost. To je 
Klub Gaia, ki je gotovo konkurenčna prednost in je vsaj delno tudi obranljiva. 
 
Izgradnja prepoznavne blagovne znamke je morda največja pomanjkljivost in konkurenčna 
slabost podjetja nasproti konkurenci, ki si je v preteklosti zgradila (primer BZB) ali kar kupila 
prepoznavne blagovne znamke (primer BZA).  
 
Lasten sistem promocij je način trženjskega komuniciranja, ki je učinkovit in rentabilen 
(stroški promocij se pokrijejo z večjo prodajo, ki jo ustvarijo), poleg tega pa še prispeva k 
večji prepoznavnosti podjetja in blagovnih znamk med končnimi porabniki. Vendar to ni 
obranljiva konkurenčna prednost, saj imajo tudi nekateri konkurenti primerljive promocije, in 
je kvečjemu nujna, da podjetje ohrani svoj konkurenčni položaj. 
 
Klub Gaia, ki združuje ljubitelje vrtnarjenja, in integrirane storitve (nasveti strokovnjaka, 
spletna stran z največjo bazo nasvetov za dom in vrt v Sloveniji, lastna revija), pa so 
nedvomno obranljiva konkurenčna prednost, saj konkurenti ne morejo nadomestiti 
integriranih prednosti in s tem vrednosti, ki jih klub predstavlja končnemu uporabniku. Pri 
tem je pomembno to, da je zanj najpomembnejša lastnost izdelka, ki ga kupi, storitev, ki jo ta 
izdelek prinese s seboj. 
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Spletna baza člankov je ena od dodatnih možnosti, ki jih klub ponuja, in ki poglabljajo 
konkurenčno prednost. Večja konkurenca na področju revij za dom in vrt pa je nevarnost, s 
katero se sooča revija kluba Gaia. Vsekakor je to ključna konkurenčna prednost, za katero 
mora podjetje zelo načrtno skrbeti, saj ima revija Kluba Gaia direkten vpliv na končnega 
porabnika.  
 
 
4.3. DOLOČITEV CILJNEGA OBČINSTVA S POMOČJO SEGMENTACIJE 
 

4.3.1. Segmentacija članov in nečlanov Kluba Gaia 
 
Zaradi številčnosti članov Kluba Gaia, sem jih opredelila kot posebno populacijo in tako 
izvedla dve segmentaciji: prva je bila med člani Kluba Gaia, druga pa med nečlani Kluba 
Gaia.  
 
Kljub temu, da vse člane Kluba Gaia druži ljubiteljstvo do vrtnarjenja in rastlin, so med njimi 
razlike, ki jih je potrebno pri komuniciranju z njimi, kot tudi pri oblikovanju samih aktivnosti 
Kluba, upoštevati.  
 
Hkrati so člani Kluba Gaia predstavljali tudi kontrolno skupino glede prepoznavnosti in 
uporabe izdelkov blagovne znamke BZ1 ter o pozitivnem vplivu aktivnosti Kluba Gaia in 
revije. Nečlani Kluba Gaia so predstavljali splošno populacijo. 
 
Segmentacijo sem tako za člane kot tudi nečlane Kluba Gaia izvedla na štiri različne načine 
oz. na osnovi štirih različnih spremenljivk povezanih z: 
• gnojili in nakupom gnojil (številčne spremenljivke) (v vprašalniku so to trditve TR3 do 

vključno TR9; glej priloga 5 in priloga 17 do 26), 
• uporabo mineralnih in organskih gnojil različnih proizvajalcev gnojil (nominalne 

spremenljivke) (vprašanje VP2 v vprašalniku; glej priloga 5), 
• okrasnimi rastlinami, zelenjavnim vrtom in sadnim drevjem, ki jih ima doma anketiranec 

(nominalne spremenljivke) (vprašanje VP1 v vprašalniku v prilogi 5), 
• običajnim nakupom gnojil (nominalne spremenljivke) (vprašanje VP13 v vprašalniku v 

prilogi 5). 
Primerjala sem vse načine segmentacije, izbrala pa tistega, s katerim sem dobila ustrezne 
segmente, povezane z nakupom in uporabo gnojil ter jih tako uporabila pri nadaljnjem 
oblikovanju integriranega trženjskokomunikacijskega programa.  
 
Za število skupin oziroma segmentov sem se najprej odločila s pomočjo drevesa razvrščanja 
(dendrogramom), ki je rezultat hierarhične metode razvrščanja v skupine. Uporabila sem 
Wardovo metodo z izračunom kvadrata evklidske razdalje kot mere podobnosti med 
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skupinami. Ker pa s hierarhičnimi metodami lahko razvrščamo le v manjše število enot, sem 
pri nečlanih Kluba Gaia iz celotnega vzorca izbrala le (pod)vzorec z 200 enotami. 
Zaradi izvajanja razvrščanja na podvzorcu in zaradi hervistike hierarhičnih metod razvrščanja 
sem ta korak nekajkrat ponovila (prikazan le en sam poskus, saj med ostalimi poskusi ni bilo 
večjih oziroma pomembnejših odstopanj) (nečlani Kluba Gaia, priloga 36). 
 
Na osnovi primernega števila segmentov, ki sem ga določila z metodo razvrščanja, sem 
izvedla še razvrščanje z metodo voditeljev (priloga 37). Da je število skupin, ki jih nakazuje 
drevo razvrščanja, res najprimernejše, sem izvedla razvrščanje z metodo voditeljev za 2, 3, 4, 
5, 6, ali 7 (8) skupin. Za vse razvrstitve sem izračunala še Wardovo kriterijsko funkcijo ter se 
na osnovi izračunanih vrednosti odločila za ustrezno število skupin. Do končne določitve 
števila skupin sem upoštevala še nekaj drugih statističnih kriterijev ter seveda samo vsebino 
dobljenih skupin.  
 
Tako za člane kot nečlane je bila povsem neuporabna segmentacija na osnovi spremenljivk, ki 
so se navezovale na uporabo organskih in mineralnih gnojil različnih proizvajalcev. Z drugimi 
besedami – glede na spremenljivke, ki opisujejo gnojila, ki so na voljo na prodajnih policah 
(člani Kluba Gaia, priloga 31; nečlani Kluba Gaia, priloga 42), ni bilo mogoče oblikovati 
ustreznih segmentov. 
 
Kot najprimernejšo sem ocenila segmentacijo, kjer je potekalo združevanje v skupine na 
osnovi spremenljivke, povezane z okrasnimi rastlinami (sobne, balkonske, okenske rastline in 
okrasni vrt), zelenjavnim vrtom ter sadnim drevjem. Za to segmentacijo sem se odločila ne 
samo zaradi ustreznih segmentov, ki so nastali, ampak tudi zaradi ciljnega občinstva, ki ga ta 
spremenljivka predstavlja (člani Kluba Gaia, tabela 13; nečlani Kluba Gaia, tabela 14). 
 
Združevanje na osnovi običajnega nakupnega mesta pa sem uporabila predvsem za 
ovrednotenje velikosti potencialnega trga in potencialne prodajne moči (člani Kluba Gaia, 
priloga 43 do 45; nečlani Kluba Gaia, priloga, 46 do 48). 
 
Pri članih in nečlanih sem uporabila enake kriterije segmentacije: 
• segmenti so morali biti čimbolj homogeni, a med sabo ustrezno diferencirani; 
• segmenti so morali biti ustrezne velikosti (majhnih segmentov nisem upoštevala pri 

oblikovanju trženjskokomunikacijskega programa, temveč sem se osredotočila le na 
dovolj velike; pojem ustrezne velikosti pa se med člani in nečlani razlikuje; za člane kluba 
veljajo kot ustrezni segmenti tisti, ki že presegajo število 5000 članov; pri nečlanih velja 
za najmanjšo primerno velikost segment, ki zajema nekaj sto tisoč nečlanov) in ustrezne 
kupne moči; 

• segmenti so morali biti izmerljivi; poleg velikosti sem merila tudi ustrezni prodajni 
potencial in kupno moč; 

• dostopnost segmentov (z aktivnostmi, ki jih določa trženjskokomunikacijski program, 
moramo izbrane segmente v celoti doseči in oskrbovati; ker je zelo velik poudarek na 

66 



 

urejanju prodajnih mest, je pomembno, da so segmenti takšni, katerih pripadniki kupujejo 
v večjih vrtnih centrih, kjer je najlažje bogato in učinkovito opremiti prodajno mesto); 

• da je čimbolj zadoščeno operativnosti, ne sme biti preveliko število segmentov, saj v 
podjetju Unichem ni na voljo dovolj niti proračunskih sredstev niti zaposlenih, da bi lahko 
trženjskokomunikacijske programe, prirejene za posamezni segment, izvajali. 
Zato je potrebno oblikovati le en program, ki bo uspešno zajel najpomembnejše segmente 
in uspešno realiziral zastavljene cilje. 

 
 

4.3.2. Izbor ciljnih segmentov članov in nečlanov Kluba Gaia 
 
Pri članih kluba je bilo zelo pomembno, da so bili oblikovani segmenti, ki so dovzetni za 
aktivnosti kluba in ki si želijo več kot nakup samega izdelka ob predpostavki, da poznajo 
blagovno znamko. Pri nečlanih je bilo pomembno, da so bili oblikovani segmenti, v katerih so 
bili zbrani tisti, ki imajo potrebo in željo po nakupu izdelkov, ki jih zajema blagovna znamka 
(glej tabelo 13 in 14). 
 
Tabela 13: Opis segmentov s pomočjo spremenljivk, povezanih z gnojili in nakupom gnojil 
po segmentih, oblikovanih glede na originalne spremenljivke, ki se nanašajo na okrasne 
rastline, vrtnine in sadno drevje. Člani Kluba Gaia. 

Ime Opis velikost 

Naravi 
prijazno. 

 

Pri nakupovanju gnojil posvečajo največ pozornosti okolju prijaznim 
lastnostim. Prav tako posvečajo prednost informacijam o sestavi. O nakupu 
se ne pogovarjajo z drugimi, ne iščejo nasvetov pri drugih, pač pa radi 
prebirajo literaturo ali na kakršenkoli drug način iščejo informacije.  

7,6 % ali 
1900 vseh 
članov 

Kluba Gaia
Embalaža kot 

edini in 
najpomembnejši 

način 
komuniciranja. 

Pravi izbiri gnojil se povsem posvetijo. Na embalaži morajo biti vidne 
informacije o sestavi in uporabi. Skrbi jih za okolje - gnojila morajo biti 
ekološka – torej morajo vsebovati okolju prijazne sestavine, prav tako 
mora biti njihovo delovanje okolju prijazno. O nakupu se ne pogovarjajo, 
ne iščejo informacij.  

22,3 % ali 
5575 vseh 
članov 

Kluba Gaia

Zahtevni 
uporabniki - 
BZ, lastnosti 

gnojila, 
komunikacija z 

drugimi. 

Pri nakupu gledajo na blagovno znamko, kot tudi na ustreznost gnojila 
glede na sestavo, uporabo, učinek. O nakupu se radi pogovorijo, 
posvetujejo z drugimi, ki imajo že izkušnje z obstoječimi gnojili.  

28,5 % ali 
7125  vseh 
članov 
Kluba Gaia 

Zelo zahtevni 
kupci gnojil - 
BZ, lastnosti 
gnojila, vse 
dostopne 

informacije. 

Podobni prejšnjemu segmentu, le da pripadniki tega segmenta posvečajo še 
precej večjo pozornost nakupu gnojil. Pred nakupom si poiščejo tudi čim 
več informacij. 

33,8 % ali 
8450 vseh 
članov 
Kluba Gaia 

Vir: Poštna anketa, marec 2003. 
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Tabela 14: Opis segmentov s pomočjo spremenljivk, povezanih z okrasnimi rastlinami, 
vrtninami in s sadnim drevjem ter nakupom gnojil, prirejenih z metodo glavnih voditeljev na 
podlagi originalnih podatkov. Nečlani Klub Gaia.  

Ime Opis velikost 
Premišljeni 

nakup, 
znani izdelki. 

 

Pri nakupu gnojil so jim pomembne informacije, ki se nanašajo na 
sestavo, delovanje in uporabo gnojila. Niso naklonjeni kupovanju 
novih izdelkov. Radi kupijo preverjen izdelek.  

29,3 % ali 
487.503* nečlanov 

Kluba Gaia 

Ustrezna izbira 
glede na 
sestavo, 

delovanje. 

Prednost dajejo pravilni izbiri gnojila, kar opisujejo kot ustrezno 
sestavo, delovanje in hkrati okolju prijazne lastnosti gnojila. O 
nakupu gnojil se ne posvetujejo z drugimi, niti ne delijo svojih 
izkušenj z drugimi. Novim izdelkom se izogibajo, ne raziskujejo 
skozi nakup.  

15,9 % ali 264.947* 
vseh nečlanov 

Kluba Gaia 

Ustrezna izbira 
gnojil  glede na 

sestavo, 
delovanje, 
pakiranje.  

Pri nakupu gnojila jim je najpomembnejše, da gnojilo ustreza po 
sestavi in načinu delovanja. Mora biti okolju prijazno. Pri izbiri je 
pomembna tudi velikost pakiranja. Niso naklonjeni nakupu novih 
izdelkov in raziskovanju izdelkov skozi nakup. Določene 
informacije sami poiščejo.  

26,1% ali 434.513*  
vseh nečlanov 

Kluba Gaia 

Nakupu gnojil 
ne pripisujejo 

posebnega 
pomena. 

Največ pomena dajo še informacijam glede sestave in delovanja. 
Dodatnih informacij ne potrebujejo, ne izmenjujejo si izkušenj z 
drugimi. 

1,3 % ali 21.195* 
vseh nečlanov 

Kluba Gaia 

Ustrezna 
sestava in 

delovanje. V 
manjši meri 

dodatne 
informacije.  

Največ pomena dajo še informacijam glede sestave in delovanja in 
dodatnim informacijam iz različnih virov. Ne strinjajo se z 
raziskovanjem izdelkov skozi nakup, niti s kupovanjem novih 
izdelkov. V manjši meri se strinjajo z iskanjem dodatnih 
informacij. Najmanj pomemben kriterij jim je izgled embalaže. Ne 
izmenjujejo si izkušnje z drugimi. 96% kupi gnojilo v manjših 
vrtnih centrih.  

14,6 % ali 243.751* 
vseh nečlanov 

Kluba 
Gaia 

Vir: Poštna anketa, marec 2003. 
*Pri izračunu števila enot v posameznem segmentu sem upoštevala popis prebivalstva v letu 2002, pri čemer sem 
upoštevala le prebivalce Slovenije stare 15 let ali več. Na ta način sem se poskušala delno izogniti podvajanju 
zaradi članstva v Klubu, delno pa sem hotela zajeti predvsem prebivalstvo, za katerega sem predvidevala, da je 
nakup gnojil potreben oz. možen. 
 
 
4.3.3. Primer uporabe conjoint analize  
 
Za porabnika ni nujno značilno, da je zvest le eni blagovni znamki. Večina porabnikov svoj  
nakup porazdeli med različne blagovne znamke, predvsem pa je značilno, da v različnih 
obdobjih porabniki kupujejo različne produkte (Weilbacher, 1995, str. 102). Manj kot je na 
voljo različnih blagovnih znamk znotraj posamezne kategorije izdelkov, večja je zvestoba 
posameznim blagovnim znamkam in obratno. 
 
Tako je tudi znotraj produktne kategorije gnojil – obstajajo trije vodilni proizvajalci in šest 
blagovnih znamk. Za člane in nečlane Kluba je značilna predvsem porazdelitev zvestobe med 
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tremi vodilnimi blagovnimi znamkami treh vodilnih proizvajalcev sredstev za zaščito in 
prehrano rastlin. Porazdelitev zvestobe se močno razlikuje med člani in nečlani. Prav tako se 
ta porazdelitev zvestobe in preference do posamezne blagovne znamke znotraj posameznih 
segmentov članov oziroma nečlanov med seboj razlikuje. Kakšna je ta porazdelitev, kakšne so 
preference do posamezne blagovne znamke sem preverila z uporabo Conjoint metode 
(podrobnejša opredelitev v prilogi 49). Na primeru reprezentativnega člana oziroma nečlana 
posameznega segmenta sem prikazala, kakšna je korelacije med blagovnimi znamkami in 
edinim atributom, ki sem ga v vprašalniku izpostavila – to je ceno (priloga 49). 
 
 
4.3.4. Ocena deleža uporabnikov 
 
S pomočjo tržne raziskave sem lahko ocenila trenutni delež uporabnikov blagovne znamke 
BZ1 glede na ostale konkurenčne blagovne znamke: BZA, BZB in BZC (tabela 15). Kot 
osnova mi je služilo vprašanje o uporabi posameznih blagovnih znamk (vprašanje VP17: 
Katero od naslednjih blagovnih znamk uporabljate?; glej vprašalnik v prilogi 5). Število 
porabnikov izdelkov posamezne blagovne znamke sem nato primerjala s celotnim številom 
porabnikov izdelkov vseh blagovnih znamk, ki so navedene. 
 
Tabela 15: Primerjava deleža uporabnikov proučevane blagovne znamke BZ1 s 
konkurenčnimi blagovnimi znamkami BZA, BZB in BZC. 

 BZ1 BZA BZB BZC 
Člani Kluba Gaia (v %) 19,3 19,23 14,02 1,68 
Nečlani Kluba Gaia (v %) 13,95 29,83 24,81 2,10 
Vir: Poštna anketa, marec 2003. 
 
Iz tabele 15 je zelo dobro vidna razlika med člani in nečlani Kluba Gaia. Pri članih Kluba 
Gaia sta blagovna znamka BZ1 in BZA praktično izenačeni, imata vodilno vlogo. Precej 
manjši delež ima blagovna znamka BZ1 pri nečlanih Kluba Gaia. Pri nečlanih Kluba Gaia 
namreč močno prevlada blagovna znamka BZA in tudi blagovna znamka BZB. 
 
Skupaj sem še združila blagovne znamke istega proizvajalca ter tako dobila sliko 
proizvajalčevega deleža uporabnikov na področju sredstev za zaščito in prehrano rastlin 
(tabela 16). 
 
Če predpostavljam, da nečlani Kluba Gaia predstavljajo realno sliko stanja na trgu, potem sta 
na trgu sredstev za zaščito in prehrano rastlin najmočnejši blagovni znamki BZA in BZD, 
medtem ko ima podjetje Unichem skoraj pol manjši delež uporabnikov (16,11% manjši delež) 
od vodilnih blagovnih znamk in praktično izenačen delež uporabnikov s proizvajalcem, ki 
ima na trgu le eno pomembnejšo blagovno znamo (BZB). Povsem drugačna je slika za člane 
Kluba Gaia, kjer je po pričakovanjih podjetje Unichem vodilen proizvajalec. 
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Tabela 16: Primerjava deleža uporabnikov izdelkov posameznih proizvajalcev oziroma 
zastopnikov sredstev za zaščito in prehrano rastlin; Unichem (BZ1, BZ2, BZ3), zastopnik 
(BZA, BZB) in proizvajalec z blagovno znamko BZ C. 
 BZ1, 

BZ2, 
BZ3 

BZA, 
BZD 

BZB BZC 

Člani Kluba Gaia (v %) 40,37 29,73 14,02 1,68 
Ne člani Kluba Gaia (v %) 25,45 41,56 24,81 2,10 
Vir: Poštna anketa, marec 2003. 
 
 
Iz tabele je razvidno, da imajo med člani Kluba vse tri blagovne znamke programa za 
prehrano in zaščito rastlin vodilni tržni položaj, kar pomeni, da Klub Gaia s svojo dejavnostjo 
prispeva k boljši prepoznavnosti izdelkov na trgu in kar je še pomembnejše, k večji prodaji 
teh izdelkov na trgu.  
 
Pri nečlanih Kluba Gaia ima še vedno vodilni položaj konkurenčna blagovna znamka BZA, 
vendar si delež uporabnikov precej enakovredno delijo še druge konkurenčne blagovne 
znamke – BZB in skupina blagovnih znamk podjetja Unichem za prehrano in zaščito rastlin. 
Na katero stran se bo prevesila tehtnica, je zelo odvisno od tržnega komuniciranja in drugih 
tržnih aktivnosti Unichema in proizvajalca konkurenčne blagovne znamke BZB. S pravo 
trženjsko podporo lahko tudi Unichemove blagovne znamke med nečlani Kluba zavzamejo 
vodilen položaj. To bi bilo sicer malo težje, kot pa le zmanjšati razliko med deležem 
uporabnikov konkurenčne blagovne znamke BZB in Unichemovimi blagovnimi znamkami, 
saj vodilna konkurenčna blagovna znamka BZA še vedno predstavlja na slovenskem trgu 
blagovno znamko z dolgoletno tradicijo, ki je bila  trdno zgrajena z zelo preprostim sloganom. 
Slogan je še danes močno prepoznaven tudi med mlajšo generacijo, kljub omejeni oziroma po 
obsegu močno zmanjšani tržni komunikaciji v zadnjih letih. 
 
 
4.3.5. Ocena potencialnega tržnega deleža 
 
Velikost trga sem ocenila, s pomočjo segmentov nečlanov Kluba, ki sem jih oblikovala s 
pomočjo spremenljivke o običajnem nakupu gnojil (vprašanje VP13: Kje pa sicer kupujete 
gnojila?; glej vprašalnik v Prilogi 5) in popisa 2002 (statistični letopis Slovenije, 2002). 
Porabnike, nečlane Kluba, ki kupujejo na posameznih prodajnih mestih, sem segmentirala v 
različno število segmentov (na primer v večjih trgovskih centrih nakupuje gnojila manjše 
število njihovih porabnikov, zato je bilo tudi število segmentov manjše, da sem dobila 
ustrezno velike homogene segmente, ki pa se med seboj ustrezno diferencirajo). 
 
Oceno celotnega potencialnega trga gnojil v Sloveniji sem dobila s seštevkom ocen velikosti 
trgov po posameznem prodajnem mestu, pri čemer sem upoštevala vsoto spodnjih in zgornjih 
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mej ocene velikosti trga. Ocenjen celotni trg gnojil v Sloveniji je tako velikosti od 1,2 do 1,96 
mrd SIT. Unicemov tržni delež sredstev za varstvo in prehrano rastlin je 33 % (predpostavila 
sem, da je realni tržni delež aritmetična sredin med deležem uporabnikov, ki ga ima Unichem 
med člani in nečlani Kluba; glej tabelo 16), medtem ko imajo konkurenčne blagovne znamke 
66 % tržni delež. 
 
Na osnovi ocene prodajnega potenciala29 Kluba Gaia je mogoče oceniti kakšen delež prodaje 
zelenega programa ustvarjajo samo člani Kluba. Prodaja podjetja Unichem za program 
sredstev za zaščito in prehrano rastlin pa je v letu 2002 znašala le približno 600 mio SIT, 
ocena prodajne moči za člane Kluba je od 177 mio SIT do 270,7 mio SIT (enako izračunana 
ocena kot v primeru izračuna ocene celotnega potencialnega trga ). Torej bi lahko člani Kluba 
predstavljali od 3300  %%  ddoo  4466  %% prodaje programa sredstev za zaščito in prehrano rastlin 
končnemu kupcu za Unichem, kar pa ni zanemarljiv delež. 
 
Slika 21: Ocena potencialnega trga 
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4.4. CILJNO OBČINSTVO 
 
Vodilna blagovna znamka podjetja Unichem, BZ1, je namenjena predvsem ljubiteljem 
vrtnarjenja, ki pridelujejo zelenjavo in sadje za lastne potrebe, imajo okrasni vrt, negovano 
trato okoli hiše ali pa so le ljubitelji okenskih, balkonskih ali sobnih okrasnih rastlin. 
 
Ciljno občinstvo so osebe stare med 45 in 65 let, ki stanujejo v hišah v predmestju ali v 
primestnih naseljih, na podeželju (vendar ne kmetije z velikimi pridelovalnimi površinami – 
le te že spadajo v tako imenovani profesionalni program). Poudarek je na ženskem spolu.  
 

                                            
29 Potencialna prodajna moč oziroma ocena velikosti trga = letna poraba denarja za nakup gnojil x število članov 
posameznega segmenta; za celoten trg seštejemo vse potenciale posameznih segmentov. 
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Ciljnemu občinstvu so tudi prilagojeni izdelki blagovne znamke. Blagovna znamka ima 
namreč širok spekter izdelkov, ki je prilagojen specifičnim potrebam različnih skupin rastlin. 
 
 
4.4.1. Izbor ciljnih segmentov članov in nečlanov Kluba Gaia 
 
Zaradi razlik med člani Kluba Gaia in nečlani Kluba Gaia, je bilo potrebno poiskati atraktivne 
segmente  znotraj obeh populacij. Ko govorim o atraktivnosti segmentov, imam v mislih 
predvsem segmente, ki podjetju zagotavljajo prihodke in dobičke, oziroma segmente, ki so 
dovolj veliki, imajo dovolj visoko kupno moč ali pa imajo potencialno kupno moč ter imajo 
tudi pozitivno stopnjo rasti. 
 
Različni načini segmentacije in določevanja ustreznega števila segmentov oziroma iskanja 
najbolj atraktivnih segmentov so prikazani v prilogah od 27 do 41.  
 
Izredno težko je oblikovati in izvajati akcijo trženjskega komuniciranja, ki bi pokrila vse 
segmente, še posebej v tem primeru, ko bi bilo potrebno pokriti vse segmente obeh populacij. 
Snovanje in izvedba integriranega trženjskega komuniciranja pa v prvi vrsti zahteva jasno 
opredelitev ciljne skupine oziroma ciljnih skupin članov in nečlanov Kluba, v naslednjem 
koraku pa je pomembno, da so procesi, ki se odvijajo znotraj in zunaj podjetja z namenom 
realizacije zastavljenih trženjsko komunikacijskih ciljev, skrbno planirani, nadzorovani in 
analizirani na tak način, s katerim je omogočeno enotno komuniciranje skozi vse vrste 
komunikacij (osebnih in neosebnih), medijev, promocijskih orodij, itd. tako za člane kot tudi 
nečlane. 
 
Zato sem se odločila, da ne bom postavila za vsak segment članov kot nečlanov Kluba Gaia 
svoj integriran trženjsko komunikacijski načrt, temveč bom oblikovala en sam integriran 
trženjsko komunikacijski načrt za člane Kluba Gaia in drugega za nečlane Kluba Gaia. Pri 
članih Kluba bo integriran trženjsko komunikacijski načrt oblikovan za segmente, ki jim je 
skupna  želja po dodatnem informiranju oziroma izobraževanju glede izdelkov blagovne 
znamke BZ1 (to sta dva segmenta30, ki skupaj predstavljata 62,3 % vseh članov Kluba Gaia). 
Pri nečlanih Kluba pa bo integriran trženjsko komunikacijski načrt oblikovan za segmente, ki 
se o nakupu gnojil odločajo vsaj glede na sestavo, delovanje in uporabo gnojil (to so štirje 
segmenti31, ki skupaj predstavljata 85,9 % vseh članov Kluba Gaia). 
 
Za tak način oblikovanja integriranega trženjsko komunikacijskega programa sem se odločila 
na osnovi velikosti podjetja in organizacije ter sposobnosti prilagajanja trženja, v zvezi z 
velikostjo podjetja. Kot šele ˝novo˝ srednje veliko podjetje, znotraj Unichema potekajo 

                                            
30 Segmenta zahtevni (28,5 % vseh članov) in zelo zahtevni uporabniki gnojil (33,8 % vseh članov). (Tabela 13) 
31 Segment premišljen nakup (29,3 % vseh nečlanov), segment ustrezna izbira gnojil glede na sestavo, delovanje 
in pakiranje(26,1 % vseh nečlanov), ustrezna izbira gnojil glede na sestavo in delovanje (15,9 % vseh nečlanov) 
ter segment ustrezna sestava in delovanj, dodatne informacije (14,6 % vseh nečlanov). (Tabela 14) 
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številne reorganizacije in prilagajanja na nov način delovanja oziroma organizacije, ki je 
nujno potreben, da podjetje kot srednje veliko tudi preživi. Tako potekajo spremembe tudi 
znotraj oddelka za trženje, kjer se počasi oblikuje specializacija posameznih zaposlenih, 
izvajati so se začele tudi tržne raziskave, ki so osnova za nadaljnjo oblikovanje strategij, 
pojavlja se potreba po strokovnih kadrih. Skratka tudi znotraj oddelka za trženje se zavedajo, 
da stari način, to je delovanje predvsem na osnovi izkušenj in dobrega občutka, ne bo več 
prinesel zadovoljivih rezultatov. Kljub temu bi bilo tržno komuniciranje za vsak segment 
posebej in dodatno še za člane in nečlane Kluba Gaia ločeno, prevelik zalogaj. Vsekakor pa se 
bo še z nadaljnjo rastjo podjetja potreba po bolj usmerjenem komuniciranju s porabniki še 
povečala, čemur se bo podjetje slej ko prej moralo prilagoditi. 
 
 
4.4.2 Nakupne navade članov in nečlanov Kluba Gaia 
 
Nakupne navade članov in nečlanov se razlikujejo. Na nakupno odločitev članov Kluba Gaia 
vplivajo informacije, ki jih je v primerjavi z informacijami, ki so na voljo nečlanom Kluba, 
več, so bolj specifično oziroma produktno usmerjene in tudi do članov dostavljene na 
drugačen način.  
 
Pri članih Kluba Gaia tako govorimo o pomembnem dejavniku pri nakupnih odločitvah – o 
referenčni skupini, ki jo pravzaprav predstavlja celoten Klub Gaia. Klub Gaia kot oblika 
sekundarne referenčne skupine neposredno vpliva na stališča in vedenje posameznika – člana 
Kluba Gaia pri nakupu gnojil. 
 
Med člani in nečlani Kluba Gaia je tudi razlika v stopnji vpletenosti pri nakupu gnojil 
blagovne znamke BZ1. Vpletenost članov Kluba Gaia je močnejša kot vpletenost nečlanov 
Kluba. Če upoštevamo še kriterij razlikovanja med blagovnimi znamkami ali izdelki 
posameznih blagovnih znamk, lahko določimo značilen način vedenja članov in nečlanov pri 
nakupu gnojil blagovne znamke BZ1. 
 
Tabela 17: Značilnost nakupnega vedenja za blagovno znamko BZ1 oziroma njene izdelke pri 
članih in nečlanih Kluba Gaia 
   MOČNA VPLETENOST ŠIBKA VPLETENOST 

VELIKE RAZLIKE MED BLAGOVNIMI 
ZNAMKAMI / IZDELKI 

Zapleteno vedenje pri 
nakupu. 

 

Vedenje usmerjeno v   
raznovrstnost. 

MAJHNE RAZLIKE MED BLAGOVNIMI 
ZNAMKAMI / IZDELKI 

Vedenje usmerjeno v 
zmanjšanje neskladja. 

Običajno vedenje. 
 
 

ČLANI

NEČLANI

Vir: Prirejeno na osnovi poštne ankete marec, 2003.  
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Nakupna vpletenost članov Kluba Gaia je močnejša v primerjavi z nečlani Kluba Gaia, vendar 
pa še vedno ne morem govoriti o povsem močni nakupni vpletenosti, zato je njihovo vedenje 
nekje med zapletenim vedenjem in vedenjem, ki je usmerjeno v raznovrstnost. Medtem, ko za 
nečlane Kluba Gaia lahko trdim, da je njihovo nakupno vedenje povsem običajno. 
 
 
4.5. OPREDELITEV CILJEV VODILNE BLAGOVNE ZNAMKE PODJETJA 
UNICHEM 
  

4.5.1. Komunikacijski cilji  
 
Trženjskokomunikacijski cilji za člane Kluba Gaia so integrirani s povečevanjem lojalnosti 
blagovni znamki BZ 1, za razliko od nečlanov Kluba Gaia, kjer je cilj graditi spoznavni odziv 
oziroma prepoznavnost. Pri ciljnem občinstvu nečlanov Kluba Gaia je potrebno s ključnimi 
informacijami vzbuditi interes, medtem ko je potrebno pri članih Kluba Gaia graditi predvsem 
na čustvenem odzivu (integriranost s čustvi in vrtnarjenjem oziroma nakupu vrtnarskih 
pripomočkov je natančneje opisana v Sharpton, 2002). 
 
Motivacija tako članov kot nečlanov Kluba pri nakupu gnojil je delno integrirana z negativno 
motivacijo, to je reševanjem problemov (katero gnojilo dodati rastlinam, da bodo le te imele 
ustrezno prehrano glede na sestavo in obliko hranil v gnojilu), delno pa s pozitivno 
motivacijo, to je čutno nagrajevanje (uživanje ob lepih in zdravih plodovih ali bujnih okrasnih 
rastlinah zaradi pravilnega gnojenja) in družbena sprejemljivost (iskanje samopotrditve ob 
večjem in boljšem pridelku, večjem in lepše urejenem vrtu). 
 
Model, ki je primeren za nečlane Kluba Gaia (nizka stopnja diferenciacije blagovnih 
znamk/izdelkov in šibka stopnja nakupne vpletenosti) je trostopenjski model, imenovan 
model nizke vpletenosti: učiti – narediti - čutiti. Za člane Kluba Gaia pa zaradi močnejše 
stopnje nakupne vpletenosti in bolj emocionalnega odziva, ki ga imajo (in ki ga mi želimo še 
dodatno okrepiti, saj vpliva na lojalnost blagovne znamke) ter visoke stopnje diferenciacije 
blagovnih znamk oziroma izdelkov lahko uporabimo alternativo hierarhičnega odziva – to je 
trostopenjski proces, ki ga Belch in Belch (1999, str. 151) imenujeta model učenja oziroma ga 
poznamo tudi kot model hierarhije učinkov (Lavidge in Steiner32, 1961, v Kotler, 1998, str. 
602): učiti – čutiti - narediti. 
 
 
 
 
 
                                            
32 Rober J.Lavidge in Gary A. Steiner: Model for redictive Measurements of Advertising Effectiveness, Journal 
of Marketing, oktober, 1961, str. 61. 
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4.5.2. Prodajni cilji 
 
Kot večina ostalih podjetij, tudi podjetje Unichem postavlja kot edini cilj, tudi 
trženjskokomunikacijski, letno določeno višino prodaje za vsak izdelek posebej (vsota 
prodajnih ciljev posameznih izdelkov oblikuje prodajni cilj blagovne znamke). Drug prodajni 
cilj, ki mu podjetje Unichem posveča veliko pozornosti, je prodaja glede na posameznega 
kupca oziroma prodaja glede na posamezno prodajno mesto določenega kupca.  
Oba prodajna cilja se redno spremljata, medtem ko so vsi ostali cilji povsem podrejeni prej 
omenjenima ciljema. 
  
Po mojem mnenju je to zelo kratkoročen način spremljanja uspešnosti oziroma realizacije 
zastavljenih ciljev, kar ima lahko dolgoročno negativne posledice pri končnem porabniku. Na 
odvzem s polic v veliki meri vpliva prepoznavnost blagovne znamke in zvestoba tej blagovni 
znamki. Zato bi bilo nujno potrebno graditi na prepoznavnosti in zvestobi blagovne znamke 
ter meriti zastavljene cilje v tej povezavi. Z zasledovanjem tako dolgoročno zastavljenih ciljev 
in njihove uspešne realizacije, pa bodo doseženi tudi kratkoročno zastavljeni prodajni cilji (to 
so cilji, ki so postavljeni za čas do enega leta). 
 
Prodajni cilji za razliko od komunikacijskih ciljev niso usmerjeni le na območje Slovenije, 
temveč tudi na preostale države, v katerih ima podjetje svoja hčerinska podjetja. Skratka 
prodajni cilji se spremljajo po posameznih državah in pa kot komulativa celotne prodaje v 
vseh državah, vendar pa se pri določanju proračuna za trženjsko komunikacijo na domačem 
trgu (slovenskem trgu) uporablja le delež od prodaje na domačem trgu. 
 
 
4.6. OBLIKOVANJE SPOROČILA 
 
Za blagovno znamko BZ1 se uporabljajo različna sporočila. Sporočila so različna za različne 
medije oziroma znotraj samega medija za različne na primer revije, radijske kontaktne oddaje 
… Sprememba sporočil ni integrirana s članstvom oziroma nečlanstvom Kluba, kot tudi ne z 
letnim/sezonskim spreminjanjem. Gre preprosto za nekonsistentnost uporabe sporočila 
blagovne znamke, kar negativno vpliva tako na prepoznavnost med člani kot tudi nečlani 
Kluba Gaia. 
 
Kljub temu, da je trženjskokomunikacijski cilja za člane drugačen od 
trženjskokomunikacijskega cilja za nečlane Kluba Gaia, je potrebno oblikovati eno sporočilo, 
ki bo ustrezalo obema ciljema.  
Člani Kluba Gaia imajo, kot zares edinstveno trženjskokomunikacijsko aktivnost revijo, to je 
revijo Gaia – če bi oblikovali dve različni sporočili, za vsak cilj oziroma ciljno občinstvo 
svojo, bi za člane Kluba bilo smiselno to, cilju lastno sporočilo, uporabljati le v reviji Gaia. 
Vse ostale komunikacijske poti oziroma mediji so enaki za člane kot tudi nečlane, torej bi bilo 
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dvojno sporočanje v le-teh nesmiselno in bi le še povečevalo neprepoznavnost blagovne 
znamke. 
 
Če upoštevam premik porabnikovih potreb v sam vrh Maslowe lestvice, lahko na splošno 
rečem, da je pri sporočanju članom in nečlanom Kluba Gaia potrebno upoštevati tudi 
naslednje tri dimenzije: 
• etičnost: okolje varstveni izdelki; 
• racionalnost: visoka kakovost gnojila; 
• emocionalnost: lepi, sočni pridelki, bujna rast in cvetenje … 
 
 
4.7. IZBIRANJE KOMUNIKACIJSKIH POTI 
 
Osebne komunikacijske poti so v ospredju, ko gre za člane Kluba Gaia (na voljo so 
svetovanja, dodatne aktivnosti in druženja z Unichemovimi strokovnjaki, vodjem Kluba Gaia 
in med samimi člani), medtem ko so za nečlane Kluba Gaia najbolj smiselni in tudi najvčkrat 
uporabljeni neosebni komunikacijski kanali: 
1. tiskani medijski nosilci:  
• revije, ki izhajajo mesečno; njihova vsebina je povezana z opravili na vrtu, sadovnjaku in 

oskrbi vseh okrasnih; 
• tedenski časopisi oziroma revije ki so prav tako tematsko povezani z delom na vrtu, 

sadovnjaku ali z delom, povezanim z okrasnimi rastlinami; 
• tedenski časopisi, ki vsebujejo prilogo, ki po vsebini ustreza programu Unichemovih 

izdelkov za prosti čas in katere večji delež bralcev predstavljajo ženske, stare nad 35 let; 
2. elektronski medijski nosilci: 
• radio: nacionalne radijske postaje, regionalni radijski centri, lokalne radijske postaje (pri 

izbiri radijske postaje je pomembna pokritost posamezne radijske postaje, poslušnost, 
sestava poslušalcev, programska shema radijske postaje) 

• televizija: nacionalna in komercialne televizijske postaje 
3. drugi medijski nosilci: 
• plakati na prodajnih mestih, produktno obarvani 
• voblerji na prodajnih mestih, ki označujejo najbolj aktualen izdelek glede na letni čas in 

dela, ki potekajo na vrtu, sadovnjaku,… 
• zgibanke in letaki z nagradnimi igrami 
4. dogodki: 
• tiskovne konference ob podelitvi posebnih priznanj (na primer tiskovna konferenca ob 

pridobitvi okoljske nagrade za celotno blagovno znamko, ki je namenjena ekološkemu 
vrtnarjenju) 

• »dan odprtih vrat«, kjer v okviru občinskega praznika podjetje Unichem povabi okoliške 
prebivalce na sedež podjetje, jih pogosti in jim pobliže predstavi svoje dejavnosti 
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Veliko pozornosti podjetje Unichem posveča tudi mnenjskim vodjem, s posebnimi 
izobraževanji o Unichemovih izdelkih. Prav tako z mnenjskimi vodji zelo tesno sodelujejo pri 
oblikovanju revije Gaia, pisanju in objavljanju člankov v različnih tiskanih občilih. Pogosto 
mnenjski vodja nastopa v kontaktnih oddajah ali vodi svetovanja oziroma predevanja o 
Unichemovih izdelkih in jim na ta način dviga kredibilnost med porabniki. 
 
 
4.8. DOLOČEVANJE KOMUNIKACIJSKEGA PRORAČUNA 
 
Za določanje trženjskokomunikacijskega proračuna, podjetje Unichem uporablja pristop z 
vrha navzdol, od metod pa samo eno – to je določanje proračuna kot točno določenega deleža 
od prodaje. Za vsako blagovno znamko je določen drugačen odstotek od prodaje. Odstotek od 
prodaje pa se določi glede na pomembnost blagovne znamke (dobičkonosnosti) in glede na 
samo naravo posameznega programa oziroma blagovnih znamk znotraj programa. 
 
Zaradi sezonske narave vseh programov bi bilo smiselno razmisliti o uporabi tudi drugih 
metod za določevanje proračuna v kombinaciji le-teh z metodo vrednosti od deleža prodaje. 
Kot dodatno metodo bi bilo smiselno uporabiti tudi metodo ciljev in nalog, ki bi od podjetja 
Unichem zahtevala natančno opredelitev predvidevanj glede na stopnjo prvih nakupov in 
uporabe gnojil, ki je tesno povezana z letnim časom oziroma vremenskimi razmerami. Na 
takšen način bi lahko poskusili eliminirati (negativni) vpliv, ki ga ima vreme na prodajo 
gnojil. 
 
 
4.9. OBLIKOVANJE TRŽNOKOMUNIKACIJSKEGA SPLETA 
 
Vse aktivnosti, ki se nanašajo na integriran trženjskokomunikacijski program so 
skoncentrirane v dva letna časa. Prvi in hkrati daleč najpomembnejši je pomlad. Spomladi, to 
je od konca februarja pa do junija, potekajo najpomembnejše priprave za delo na vrtu oziroma 
najpomembnejša dela na vrtu na sploh. Takrat se mora zvrstiti 90% vseh 
trženjskokomunikacijskih aktivnosti. Preostalih 10% je pomembnih v jesenskem delu opravil 
na vrtu, ko poberemo pridelek in sadje ter pripravimo tla na počitek. 
 
Odvisnost od vremena je zelo velika. Še posebej v zadnjih letih, ko prihaja do spremembe 
podnebja. Zime so dolge in hladne, sneg pokriva delovne površine tudi še v aprilu. Pomlad, ki 
je prehodno obdobje, pa se vedno bolj krajša. Dneve temperature se hitro povzdignejo na 
raven poletnih, kar močno skrajša obdobje priprav del na vrtu oziroma nekatere priprave 
zaradi tako hitrega prehoda tudi izginjajo. Zato so trženjskokomunikacijske aktivnosti še bolj 
skoncentrirane. Glede na manj ugodne vremenske razmere so lahko aktivnosti skoncentrirane 
tudi na 1 mesec. 
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Podobno se dogaja v jeseni, saj je tudi ta prehod zelo krajši, zato je pomembno, da se z 
aktivnostmi začne v pravem času, to je takrat, ko imajo porabniki največjo potrebo po uporabi 
sredstev za zaščito in prehrano rastlin. 
 
 
4.9.1. Nečlani Kluba Gaia 
 
1. Televizija 
Izbira medija je odvisna od trženjskokomunikacijskega cilja. Pri ustvarjanju in hkrati 
povečevanju zavedanja obstoja blagovne znamke BZ1, je pomemben medij, ki omogoča 
viziualizacijo izdelkov blagovne znamke ali katerih drugih elementov blagovne znamke. 
Pomembna je visoka frekvenca in kratek čas izpostavljenosti.  
 
Pri oblikovanju trženjskokomunikacijskega spleta za nečlane Kluba Gaia mora igrati glavno 
vlogo televizija, saj ustreza prej omenjenim pogojem (tu je poudarek na viziualizaciji). Kot 
tak medij bi bilo potrebno omeniti tudi internet. Ker pa je internet bolj medij mlajše 
generacije (naše ciljno občinstvo so osebe, stare nad 45 let, med katerimi je odstotek uporabe 
interneta majhen), tu ne pride v poštev v tako veliki meri kot televizija, vsekakor pa ga ni 
zanemariti pri pridobivanju potencialnih kupcev mlajše generacije. 
 
Pri izbiri televizije je potrebno upoštevati gledanost posamezne televizijske postaje, 
programsko shemo televizijske postaje, doseg in sestavo gledalcev pri posameznem programu 
na določeni televizijski postaji. 
 
Glede na naravo blagovne znamke in ciljno občinstvo sta pomembni dve TV postaji: 
• TV SLO 1 
TV SLO 1 je eden izmed dveh programov nacionalne TV hiše. Zanj je značilno, da ga je 
mogoče spremljati povsod po Sloveniji, kar ne velja za komercialne in lokalne TV postaje. 
Ker gre za nacionalno TV postajo z dolgoletno tradicijo in nekomercialnim (oziroma zelo 
malo komercialnim) programom, so njeni gledalci predvsem starejša generacija. Zanimivi so 
zabavni programi, ki so oblikovani tako, da se lahko ob njih zabava cela družina. Večina teh 
oddaj ima največji delež gledanosti pri ženskem delu gledalcev, starostne skupine 40 let in 
več. Takšne oddaje so ponavadi ob nedeljskih večerih, nedeljskih popoldnevih, petkovih in 
sobotnih večerih. Med tednom imajo zelo visok delež gledanosti našega ciljnega občinstva 
razne TV serije, ki so na programu po TV Dnevniku. Oglasni prostor, ki je na voljo med temi 
serijami in pa med TV Dnevnikom je najbolj primeren za oglaševanje izdelkov preiskovane 
blagovne znamke.  
V zgoraj naštetih oglasnih prostorih je največja gledanost, med gledalci pa je največji delež 
ciljnih gledalk kot tudi gledalcev, ki jim želimo predstaviti blagovno znamko. 
• POP TV 
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POP TV je komercialna TV postaja, ki v popoldanskem času vrti nadaljevanke, za katere je 
značilna visoka stopnja gledanosti gledalk, v starostnem razredu 35 in več, kar je prav tako 
naša ciljna skupina. 
Na POP TV velja izpostaviti ponovno čas poročil, iz istega razloga kot na TV SLO 1, in to je 
čas visoke gledanosti. 
Pri obeh TV postajah bi rada še opozorila na to, da je najbolj ustrezen oglasni prostor v času 
poročil, v terminu pred vremenom. Ker je vreme tesno povezano z deli na vrtu in seveda z 
našo blagovno znamko, je najpomembnejši za nas ravno ta čas, ko lahko z oglasi dosežemo 
največji učinek. 
Pravilna izbira termina v katerem želimo oglaševati, je še toliko bolj pomembna, ker je 
proračun zelo omejen in je potrebno skrbno izbrati termine, s katerimi je mogoče čim bolj 
doseči ciljno občinstvo. 
• Lokalne TV postaje niso zanimive iz več razlogov: 
- Gledanost je zelo omejena na določena področja. 
- Nizka stopnja gledanosti. 
- Neustrezne programske sheme. 
- Edino prednost je poceni oglasni prostor, ki bi sicer omogočal večjo frekvenco, vendar bi 
ravno zaradi slabše gledanosti in neustrezne strukture gledalcev imel slabši učinek kot pa 
prejšnjih dveh primerih (TV SLO 1 in POP TV). 
 
2. Radio 
Za televizijo je takoj drugi pomemben medij radio (ustrezajo potrebi po vizualizaciji in daljši 
časovni izpostavljenosti, vendar z omejeno frekvenco). Pri radiu je potrebno biti pozoren, 
prav tako kot pri televiziji, na doseg radijske postaje, poslušnost in programsko shemo. 
• Nacionalna radijska postaja – Val 202 
Nacionalne radijske postaje imajo največji doseg v Sloveniji, največjo poslušanost pa v 
dopoldanskem času (ob 9.00). Zato je potrebno izbrati takšne termine, kjer je v dopoldanskem 
času poslušanost največja ali velika (večja kot je poslušanost, dražji je oglasni prostor, zato so 
včasih lahko zanimivi tudi termini z visoko poslušanostjo, ne pa z največjo poslušnostjo, saj 
lahko pridobimo na frekvenci in prav tako uspešno zaobsežemo ciljno občinstvo). Pri tem je 
pomembna tudi struktura poslušalcev po spolu in starosti. 
• Lokalne radijske postaje 
Lokalne radijske postaje pa so bolj zanimive v popoldanskih časih, ko je njihova poslušanost 
višja od nacionalnih radijskih postaj. Z enakimi kriteriji kot se določi termin na nacionalni 
radijski postaji v dopoldanskem času se izbere tudi termin v popoldanskem času na lokalnih 
radijskih postajah. Glede na geografsko raznolikost v Sloveniji je vloga lokalnih radijskih 
postaj lahko zelo ključnega pomena. Na primer na Primorskem pričnejo z deli na poljih, 
vrtovih, z negovanjem trte okoli hiše skoraj mesec prej kot kjerkoli drugje v Sloveniji in jih 
tudi zaključijo prej. Zato je zelo pomembno, da na Primorskem začnemo prej z oglaševanjem. 
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3. Tisk 
• Mesečniki. Najprimernejše so revije, ki izhajajo mesečno in so namenjene rastlinam 
in delu z rastlinami. Primer takšnih revij so Rože in vrt, Moj mali svet in Moj lepi vrt. Glede 
na večjo število naklade, večjo branost in ustrezen profil bralcev (bralk) je od teh revij 
najprimernejša revija Rože in vrt.  
• Pri tedenskih ali dvotedenskih revijah, ki so namenjene bralkam, je zaradi naklade, 
branosti in bralk v starosti 40 let in več najustreznejša Jana, ki ima poseben kotiček namenjen 
delu na vrtu oziroma v hiši ali okoli hiše.  
• Ponavljajoči oglasi morajo biti prisotni tudi v drugih časopisih (dnevnih, tedenskih ...), ki 
imajo priložnostne posebne priloge, ki so vsebinsko namenjene delu na vrtu, okrasnim 
rastlinam, sadju ... Kot primer naj navedem le dve najpomembnejši prilogi (obe imata zelo 
visok doseg enega izida): Delo in dom in Ona (prilogi dnevnika Delo). 
 
Enotnost skozi vse vrste medijev 
Oglasi (TV, tiskan medij, internet) morajo imeti enotno podobo, tako da je povezava med 
njimi takoj vidna. V posameznem mediju se oglasi ne smejo spreminjati. 
Sporočilo mora biti preprosto in se mora pojavljati v vseh oglasih, tako na televiziji kot v 
tiskanem mediju ali na radiu. 
Enotno podobo dajejo tudi posamezni elementi, ki so vedno prisotni na istem mestu. To so na 
primer logotip blagovne znamke, barve značilne za blagovno znamko, slikovni material, ki je 
enoten za celotno blagovno znamko, točno določen tip pisave, vedno enaka oblika oglasa, itd. 
 
 
4.9.2. Člani Kluba Gaia 
 
Za člane Kluba Gaia vse prej naštete trženjskokomunikacijske aktivnosti niso dovolj. Člani 
Kluba Gaia morajo biti še dodatno informirani glede koristi, ki jih prinaša uporaba izdelka ter 
glede lastnosti izdelka (dober primer je revija Kluba Gaia, ki vsebuje vse te informacije).  
 
Pomembna razlika med člani in nečlani je v uporabi radia kot pomembnega medija. Medtem 
ko so za nečlane Kluba namenjeni predvsem oglasi, ki naj vzbudijo zanimanje za blagovno 
znamko, so za člane Kluba pomembne kontaktne radijske oddaje. V kontaktnih radijskih 
oddajah dobijo člani Kluba dodatne informacije za posamezen izdelek, pravzaprav je namen 
celotne oddaje v izobraževanju poslušalcev kot dodane vrednosti samega nakupa izdelkov. 
 
Potrebo članov po dodatnih informacijah zadovolji v največji meri revija Kluba, to je revija 
Gaia. V njej so podrobneje podstavljeni izdelki in njihova uporaba na posameznih kulturah 
rastlin. Prav tako revija Gaia obvešča člane o raznih aktivnostih, ki se dogajajo v Klubu 
oziroma o raznih koristih, ki jim jih nudi članstvo v Klubu. 
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Dodaten pozitiven odnos do izdelka članom in nečlanom prinašajo promocije, popusti, akcije, 
nagradne igre, skratka poudarek je tudi na aktivnostih, ki se odvijajo na samem prodajnem 
mestu. 
 
Poleg enotnosti, ki se mora kazati skozi vse medije (podrobneje opisana pri nečlanih Kluba), 
je za pomembna tudi enotnost sporočanja članom skozi vse svetovalne in izobraževalne 
aktivnosti Kluba in revije Gaia, ki mora biti v skladu z določenimi trženjskokomunikacijskimi 
cilji. 
 
 
4.10. MERJENJE USPEŠNOSTI TRŽNOKOMUNIKACIJSKEGA SPLETA 
 
Merjenje rezultatov, ki jih lahko prinese skrbno zastavljen integriran trženjskokomunikacijski 
program je potrebno izvajati pred začetkom akcij kot tudi na koncu akcij. Čas med začetkom 
izvajanja integriranega trženjskokomunikacijskega spleta in po koncu, je v primeru blagovne 
znamke BZ1 zelo kratek, saj je uporaba izdelkov zelo sezonskega značaja. Glavna sezona 
poteka spomladi in traja od dveh do enega meseca, odvisno od vremenskih pogojev. V tem 
času se ustvari 80 % vseh prihodkov od prodaje. Čas med prvim in drugim merjenje je tako 
relativno kratek, kar pa lahko ima tudi svojo prednost – v zelo kratkem času dobimo prvi 
odziv na izvajan trženjskokomunikacijski program.  
 
Tako lahko izmerimo posredne odzive na izvajanje programa: spremembo v prepoznavnosti 
blagovne znamke BZ1 nečlanov Kluba Gaia, odstotek uporabnikov izdelkov med nečlani in 
člani Kluba Gaia, prodajo, tržni delež, cenovno elastičnost blagovne znamke. 
 
Podjetje Unichem mora imeti v svojem proračunu za oblikovanje trženjskokomunikacijskega 
načrta tudi določen delež proračuna, ki je namenjen merjenju uspešnosti načrta. Kako velik je 
odstotek, je odvisno tudi od tega, v kako velikem obsegu želi oziroma zmore podjetje meriti 
uspešnost in od izvajalcev, ki jih podjetje za ta namen najame oziroma aktivira. Ker je v 
podjetju Unichem proračun za celoten načrt relativno nizek, je tudi delež, ki je namenjen le za 
merjenje učinkovitosti temu premosorazmerno majhen. Zato je za Unichem primerno, da sam 
načrtuje in izvaja merjenje uspešnosti. Negativna stran takšnega merjenja uspešnosti je 
pomanjkanje strokovnega specializiranega kadra in s tem tudi znanja, vendar rezultati lahko 
kljub temu dajo približek stanja in usmeritev za prihodnje načrtovanje. 
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5. SKLEP 
 
V tem obdobju je glavni izziv za podjetje Unichem podjetja narediti iz majhnega družinskega 
podjetje, ki je tržno usmerjeno ter strateško delujoče. Način kako do tega priti je med drugimi 
potrebnimi koraki, ki jih bo podjetje moralo narediti, tudi uporaba integriranega tržnega 
komuniciranja. 
 
Poleg dobrega, kakovostnega izdelka, privlačne cene in dostopnosti izdelka na trgu, bo 
moralo podjetje Unichem graditi na komunikaciji med sedanjimi in možnimi prihodnjimi 
porabniki kot seveda tudi kupci. Če želi podjetje Unichem svojim porabnikom sporočiti, 
katere izdelke ponuja znotraj določene blagovne znamke, kakšna je njihova vrednost in korist, 
mora s prvinami tržnega komuniciranja vplivati nanje, da se odločijo za njegove izdelke in ne 
izdelke konkurence. 
 
Za učinkovito tržno komuniciranje s porabniki in javnimi skupinami mora podjetje načrtovati, 
usklajevati, natančno izvajati in nadzirati vse komunikacijske aktivnosti. Potrebo po večji 
strateški integriranosti vseh trženjskokomunikacijskih orodij pa lahko podjetje Unichem 
zadovolji z uporabo integriranega tržnega komuniciranja. 
 
Najprej mora podjetje zbrati in uporabiti informacije iz tržnega in ostalega okolja, saj je prav 
od kakovosti  in količine informacij odvisno, kako bo podjetje Unichem izkoristilo priložnost, 
ki mu jo nudi tak način komuniciranja, to je integrirano tržno komuniciranje. Prav tako je za 
učinkovito prepričevanje porabnikov, da kupijo določen izdelek, potrebno zbrati podatke o 
tem, katere informacije uporabljajo pri nakupnih odločitvah.  
 
Podjetje Unichem mora biti tukaj še posebej pazljivo, saj praktično operira z dvema 
populacijama, ki se med seboj razlikujeta predvsem v preživljanju prostega časa oziroma 
kakovostnem preživljanju časa glede vrtnarjenja, razlikujeta pa se tudi v poznavanju izdelkov 
blagovnih znamk ter v odnosu do teh blagovnih znamk. Iz razumevanja teh razlik med 
populacijama sledijo tudi različni cilji, ki jih mora podjetje z integriranim tržnim 
komuniciranjem doseči. Cilj, ki ga želi podjetje z integriranim tržnim komuniciranjem doseči, 
pri članih Kluba Gaia je ohranjanje oziroma povečanje lojalnosti do vodilne blagovne 
znamke, medtem ko je potrebno pri nečlanih Kluba Gaia ustvariti oziroma povečati 
prepoznavnost. Tem ciljem mora ustrezno prilagoditi strateško usmeritev in jo dosledno 
izvajati. 
 
Pri implementaciji novega načina trženjskega komuniciranja bo moralo podjetje Unichem 
slediti posameznim fazam. Spremembe se morajo najprej pričeti znotraj podjetja, in sicer pri 
vsakem posamezniku, saj notranja kultura in delovanje podjetje občutno vplivata tudi na 
komunikacijo podjetja s porabniki. 
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Integrirano trženjsko komuniciranje je za podjetje Unichem priporočljivo še iz enega zelo 
pomembnega razloga. S skrbno načrtovanim, dobro organiziranim in nadzorovanim 
integriranim trženjskokomunikacijskim programom lahko podjetje zmanjša stroške tržnega 
komuniciranja in ob tem poveča njegovo učinkovitost. Glede na to, da je podjetje Unichem 
izrazito sezonsko je upravljanje s stroški še toliko bolj občutljive narave. Slabo stran sezonske 
prodaje izdelkov preiskovane blagovne znamke pa še dodatno obremenjuje način določanja 
trženjskokomunikacijskega proračuna. Podjetje Unichem namreč uporablja kot edino metodo 
določevanja proračuna metodo določenega odstotka od prodaje. Ker je sezona tudi pogojena 
tudi z zunanjim dejavnikom, na katerega je nemogoče vplivati, to je vremenskimi razmerami, 
je lahko tak način določanja ob slabih vremenskih razmerah in zato posledično slabši prodaji 
za podjetje preveč omejujoč oziroma lahko celo negativno vpliva na poslovne rezultate. 
 
Integrirano trženjskokomuniciranje zmanjša omejenost malih podjetij na trgu ter vpliv panoge 
in določenega geografskega območja. Prav tako se podjetju ob uporabi integriranega tržnega 
komuniciranja poveča vpliv oziroma doseg do porabnika s pomočjo oglaševanja ali 
publicitete zaradi konsistentnosti, ki jo tak način komuniciranja zahteva oziroma omogoča. 
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PRILOGA 1: Opredelitev velikosti podjetja 
Pregled meril, po katerih se podjetja delijo na mala, srednja in velika, pokaže, da ne obstaja 
splošno veljavno, enotno merilo. Merilo razvrščanja se praviloma prilagaja trenutnim ciljem 
uporabnika. Obstajata dve skupini meril za razvrščanje podjetij po velikosti, in sicer 
kvantitativna merila, ki temeljijo na podatkih, ki jih je mogoče izraziti v številčni obliki, in 
kvalitativna merila, ki temeljijo na podatkih, ki jih ni mogoče izraziti v številčni obliki, ampak 
samo pisno (Martina Konič, 2003, str.3). 
 
Najpogosteje uporabljena kvalitativna merila za delitev podjetij po velikosti so (Žabkar, 1995, 
str. 4): 
• število zaposlenih, 
• vrednost prihodkov, 
• bilančna vsota in  
• panoga dejavnosti. 
 
Najpogosteje uporabljena kvalitativna merila za delitev podjetij po velikosti so (Duh, 1998, 
str.104): 
• neodvisnost podjetja: malo podjetje je v neodvisni lasti in ga upravlja ter vodi lastnik; 
• stil vodenja: lastnik upravlja malo podjetje na poosebljen način; 
• tržni delež: malo podjetje ima majhen tržni delež in ne prevladuje na svojem 

geografskem območju. 
 
V Sloveniji je najbolj v uporabi klasifikacija podjetij, ki temelji na Zakonu o gospodarskih 
družbah (1993). Omenjeni zakon deli gospodarske družbe na male, srednje in velike glede na 
število zaposlenih, prihodek in povprečno vrednost aktive. 
 
Enaka merila so upoštevane tudi v Evropski uniji, dodatno pa se tam upošteva še neodvisnost 
podjetja oziroma lastniški delež velikih podjetij (Duh, 1998, str.110). V tabeli 1 so podane 
primerjave med opredelitvami podjetij po velikosti v Sloveniji in v Evropski uniji. 
 
Za dodeljevanje subvencij in pomoči za področje raziskovalne politike kot tudi za uporabo 
različnih finančnih instrumentov Evropske unije je lahko med mala podjetja uvrščeno tudi 
podjetje, ki ima 500 ali 1000 zaposlenih. Za nekatere namene se že omenjenim merilom doda 
višina neto stalnih sredstev podjetja (Duh, 1998, str. 110). 
 
Tudi v Sloveniji merilo Zakona o gospodarskih družbah ni edino. Glede določitve Zakona o 
razvoju malega gospodarstva (1991) se med enote malega gospodarstva štejejo: 

• podjetja, ki zaposlujejo do 125 zaposlenih v dejavnosti prometa in zvez, trgovine na 
debelo, gostinstva in turizma, obrti in obrtem podobnih dejavnosti ter osebnih storitev, 
stanovanjske-komunalne dejavnosti in urejanje prostora, finančnih, tehničnih in 
poslovnih storitev; 

• podjetja, ki zaposlujejo do vključno 50 zaposlenih v dejavnosti industrije, rudarstva in 
gradbeništva; 

• obrtne zadruge; 
• zasebnike – fizične osebe, ki opravljajo registrirano gospodarsko dejavnost. 

1 



 

Tabela 1: Opredelitev velikosti podjetij glede na merila Evropske unije in Slovenije1

 Mala podjetja Srednja podjetja Velika podjetja 
Število zaposlenih 
Slovenija do 50 od 51 do 250 251 in več 
EU do 50 od 51 do 250 251 in več 
Prihodek (mio EUR) 
Slovenija do 4,4 od 4,4 do 17,6 nad 17,6 
EU do 7 od 7 do 40 nad 40 
Bilančna vsota/vrednost aktive (mio EUR) 
Slovenija do 2,2 od 2,2 do 8,8 nad 8,8 
EU do 5 od 5 do 27 nad 27 
% kapitala v lasti velikih podjetij 
Slovenija / / / 
EU < 25% < 25% / 
Vir: Duh, 1998; Zakon o gospodarskih družbah, 1993; Konič, 2003. 
 
 
Za raziskovalne namene je priporočljivo uporabljati klasifikacijo podjetij, ki jo v okviru 
Evropske unije uporablja European Observatory for SMEs2. Ta institucija zaradi povečanja 
mednarodne primerljivosti uporablja za razvrščanje podjetij po velikosti izključno merilo 
števila zaposlenih, in sicer razlikuje med naslednjimi velikostnimi razredi (Rebernik, Rus, 
2000, str. 44): 

• podjetje brez zaposlenih (0 zaposlenih s plačo), 
• zelo mala podjetja (od 1 do 9 zaposlenih), 
• mala podjetja (od 10 do 49 zaposlenih), 
• srednje velika podjetja (od 50 do 249 zaposlenih) in velika podjetja (250 in več 

zaposlenih). 
 
Podjetje Unichem d.o.o. je družinsko podjetje, ki je še do leta 2002 spadalo med mala 
podjetja. V letu 2002 pa je število zaposlenih preseglo tisto število zaposlenih, ki podjetje še 
uvršča med mala podjetja. Število zaposlenih pa ni edini kriterij, ki se je spremenil, in zaradi 
katerega danes podjetje Unichem d.o.o. spada med srednje velika podjetja. Prihodek je bil v 
letu 2002 sicer le malo nižji od 4.4 mio EUR, kar bi zadoščalo še vedno za malo podjetje, 
vendar pa je bilančna vsota/vrednost aktive presegla mejo 2.2 mio EUR, ki prav tako loči 
srednje podjetje od malega.  

 

                                                 
1 Podatki o prihodku podjetij, ki so v Zakonu o gospodarskih družbah podani v SIT, so preračunani v EUR na 
osnovi srednjega tečaja Banke Slovenije za dan 5. september 2002 (1 EUR=227,8440 SIT) (Konič, 2003) 
2 V European Observatory for SMEs niso zajeti vsi gospodarski subjekti. Iz opazovanja so izključena vsa 
državna in paradržavna podjetja in primarni sektor. Analize populacije slovenskih podjetij tega ne upoštevajo, 
največja pomanjkljivost slovenskih raziskav pa je, da so pogosto omejene le na analizo strukture gospodarskih 
družb, kljub temu da so samostojni podjetniki posamezniki pomemben element malega gospodarstva (Rebernik, 
Rus, 2000, str. 45) 
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PRILOGA 2: Analiza kemijske panoge 
 
Podjetje Unichem se s svojo dejavnostjo uvršča v kemijsko industrijo, bolj natančno, med 
proizvajalce pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov (razdelitev v skupine po Standardni 
klasifikaciji dejavnosti - SKD). 
 
Kot mlada industrijska veja ima kemijska industrija v Sloveniji že kar zavidljivo tradicijo. Če 
v začetkih kemijske industrije na Slovenskem govorimo pretežno o proizvodnji bazičnih 
kemikalij, ki je nastala na domači surovinski in energetski bazi, se je z opuščanjem premoga 
kot primarnega energetskega in v nekaterih primerih tudi surovinskega vira začelo med 
obema vojnama prestrukturiranje slovenske kemijske industrije. Razvoj je šel predvsem v 
smeri predelovalne industrije oziroma končnih izdelkov za široko potrošnjo (barve, laki, 
lepila, farmacevtski in kozmetični izdelki, rastlinska zaščitna sredstva, izdelki iz gume in 
plastike) (Združenje kemijske industrije, [URL: www.gzs.si/]). 
 
Začetki slovenske kemijske industrije so sicer res vezani na prisotnost nekaterih surovin in 
energetskih virov, toda glede na današnjo strukturo slovenske kemijske industrije je razvidno, 
da Slovenija nima nobene komparativne prednosti s stališča razpoložljivosti ali cene surovin 
in energije ter velikosti trga. Kljub temu je kemijska industrija uspešna. V letu 2001 je celotna 
kemijska industrija ustvarila 568 milijard SIT prihodkov, kar predstavlja 15,9 % delež 
industrije. Od celotnih prihodkov, ki jih je kemijska industrija ustvarila v letu 2001, je delež 
proizvodnje pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov 1,3 % (0,21 % celotne industrije) 
(Pregled poslovanja, [URL: www.gzs.si/]. 
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PRILOGA 3: Tržna raziskava za namene oblikovanja integriranega 
trženjskokomunikacijskega programa za vodilno blagovno znamko podjetja Unichem. 
ČLANI in NEČLANI KLUBA GAIA. 
 
1. Struktura raziskave 
 
Pri oblikovanju trženjsko komunikacijskega programa je zelo pomembno poznavanje ciljne 
skupine končnega porabnika, za katero se nato natančno oblikuje primeren splet elementov 
trženjskega komuniciranja. Empirična raziskava pa mi ne bo v pomoč le pri definiciji ciljnih 
porabnikov oziroma pri segmentaciji, ampak bom izsledke raziskave uporabila tudi za 
opredelitev prepoznavnosti in precepcijo blagovne znamke, ki je predmet raziskave. S 
pomočjo vprašalnika, ki sem ga sestavila v ta namen bom poskusila oceniti tržne deleže 
vodilnih blagovnih znamk na trgu sredstev za vrt ter ocenila tudi njegovo možno rast v 
prihodnjih letih. 
 
2. Definiranje populacije in izbor vzorčnega okvirja 
 
Zaradi aktivnega delovanja Kluba Gaia in številčnega članstva sem se odločila, da bom 
definirala dve populaciji. Prva populacija je bila definirana na osnovi članstva v klubu Gaia, 
ki mi bo hkrati služila kot kontrolna skupina. Drugo populacijo predstavljajo vsi prebivalci 
Slovenije, ki so naročniki stacionarnega telefonskega priključka pri Telekomu Slovenija in so 
hkrati tudi registrirani v telefonskem imeniku 20033. Ker so gnojila vendrale tak izdelek, ki ga 
kupujejo/uporabljajo starejši, ki imajo vrt ali/in sadovnjak ali/in travo okoli hiše itd., je bilo 
potrebno postaviti starostne omejitve. Kot najnižja spodnja meja potencialnih porabnikov 
gnojil s bila 18 let. 
 
Do napake nepokrivanja pride zaradi gospodinjstev, ki niso zajeta v telefonski imenik iz 
različnih razlogov (gospodinjstva nimajo stacionarnega telefonskega priključka ali pa ne 
želijo objaviti telefonske številke v telefonskem imeniku). Pri takšnem načinu izbire 
vzorčnega okvirja lahko pride poleg napake nepokrivanja še do napake prekomernega 
pokrivanja, saj imajo nekatera gospodinjstva več vnosov v telefonskem imeniku. Večja 
nevarnost, da bi prišlo do napake prekomernega pokrivanja, je bila pri izboru članov Kluba 
Gaia, ki so lahko hkrati tudi naročniki stacionarnega telefonskega priključka, vendar ne želijo 
imeti objavljee telefonske številke v telefonskem imeniku. Člane Kluba Gaia, ki jih nisem 
mogla preveriti v telefonskem imeniku, sem primerjala z izbranimi naročniki in nečlani Kluba 
Gaia. V večini primerov ujemanja sem lahko člana Kluba Gaia, ki se je pojavljal tudi v drugi 
populaciji, izločila.  
 
Vprašalnik (priloga 5) je bil vsebinsko sestavljen iz štirih sklopov: 
                                                 
3 Slednje ima lahko tudi svoje slabosti, saj v tem primeru lahko naredimo napako nepokrivanja (Churchill, 1996, 
str. 126).  
 

4 



 

1. sklop je zajemal spremenljivke, ki merijo nakupne navade končnih porabnikov pri nakupu 
gnojil; 
2. sklop je bil sestavljen iz spremenljivk, ki so merile splošno prepoznavnost, preference in 
prihodnji nakup vodilnih blagovnih znamk na področju varovanja in prehrane ter njihovo 
dejansko uporabo; 
3. sklop je zajemal spremenljivke, ki merijo splošne nakupne navade; 
4. sklop so demografske spremenljivke. 
 

• Spremenljivke, ki merijo nakupne navade končnih porabnikov pri nakupu gnojil 
Spremenljivke sem oblikovala na osnovi predhodnih internih raziskav, ki so jih pri podjetju 
Unichem že izvedli (Vrbovšek, Bognar in Kraljič, 1998; Pustovrh, 2001). Delno sem 
uporabila tudi nasvete Unichemovih strokovnjakov, ki so dnevno v stiku s končnimi 
porabniki. S pomočjo tega sklopa vprašanj sem lahko določila, kateri so najpomembnejši 
kriteriji, ki vplivajo na nakupno namero porabnika pri nakupu gnojil. 

• Spremenljivke, ki se nanašajo neposredno na prepoznavanje/uporabo, preference 
blagovnih znamk in prihodnji nakup preučevanih blagovnih znamk 

Z olajšanim priklicem (prikaz logotipov blagovnih znamk) sem merila prepoznavnost 
blagovnih znamk in uporabo izdelkov posamezne blagovne znamke. Pri preverjanju preferenc 
in nakupnih namer sem uporabila primerjavo parov treh izbranih blagovnih znamk (Plantella 
in dve drugi, najbolj konkurenčni blagovni znamki Plantelli) z različnimi kombinacijami 
realnih in prirejenih cen za namene raziskave. 

• Spremenljivke, ki merijo splošne nakupne navade 
Nakupno odločanje porabnika sem preverila s pomočjo trditev, ki so povzete po Mittal, 1989 
(v Bearden, Netemeyer in Mobley, 1993, str. 167) (gre za trditve 3 do 5 in 18 v vprašalniku). 
Raziskovalno tedenco porabnikov pri samem nakupu sem preverila s pomočjo trditev (gre za 
trditve 19 do vključno 30), ki so bile povzete po Raju (1980) (v Bearden, Netemmeyer in 
Mobley, 1993, str. 177). 

• Demografske spremenljivke 
Pod ta sklop spada vprašanje 1 in vsa vprašanja, ki so bila postavljena v čisto zadnjem delu 
vprašalnika (neoštevilčena vprašanja). Pri vprašanju o mesečnem netu dohodku gospodinjstva 
sem vsakemu anketirancu priredila sredino razreda, ki ga je izbral. Glede na to, da so 
anketiranci odgovorili tudi na vprašanje o številu članov gospodinjstva, sem lahko oblikovala 
novo spremenljivko ˝Mesečni neto dohodek na družinskega člana˝. 
 
3. Metoda vzorčenja in izbor velikosti vzorca 
 
Odločila sem se za vzorčenje po slučajnem tipu vzorčenja. V prvi stopnji vzorčenja sem s 
pomočjo naključno generiranih telefonskih števil v Excelu izbrala šestmestna števila, ki sem 
jih nato primerjala z registriranimi telefonskimi številkami v imeniku, pri čemer sem 
upoštevala vse možne območne klicne številke. Podobne postopek sem ponovila pri drugem 
vzorčnem okviru – članih Kluba Gaia, le da sem tukaj naključno generirala članske številke. 
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V drugi stopnji sem prejemnike ankete poprosila, če lahko na anketo odgovarja oseba, ki je 
zadnja imela rojstni dan in ni mlajša od 18 let. 
V obeh primerih sem dosegla približno enako zastopanost anketirancev v vseh regijah. 
 
Zadovoljivo velikost vzorca za analizo (t.j. potrebno število vrnjenih odgovorov, da bi bil 
vzorec reprezentativen za določeno populacijo) sem določila s pomočjo enačbe4 za določanje 
velikosti vzorca (Malhotra, 2000, str. 379), pri čemer sem upoštevala predvideno stopnjo 
odzivnosti za vsako populacijo posebej. Vsega skupaj je bilo poslanih 2100 vprašalnikov 
nečlanom Kluba Gaia in 700 vpršalnikov članom Kluba Gaia. Pri nečlanih Kluba Gaia je bila 
predvidena nizka stopnja odziva, zato je bilo potrebno poslati takšno število vprašalnikov, da 
bi bilo vrnjenih ustrezno število izpolnjenih vprašalnikov. Pri članih Kluba Gaia sem 
predvidevala visoko stopnjo pripadnosti Klubu in zato tudi velik odziv na vprašalnik. 
 
4. Metoda anketiranja 
 
Za metodo anketiranja sem izbrala anketiranje po pošti, ki omogoča geografsko razpršen 
vzorec.  
Pred tem sem testirala vprašalnik. Pri testiranju sem vključila osebe različnih starosti in 
izobrazbe, predvsem pa sem pazila, da sem testirala tudi ustrezno število starejših ljudi. 
Razumevanje vprašalnika pri stareših ljudeh je bilo ključnega pomen za člane Kluba Gaia, ki 
so večinoma starejša populacija. Vsem izbranim osebam sem poslala 8. marca vprašalnik, 
spremno pismo ter ovojnico, opremljeno z znamkami in mojim naslovom. Anketiranci so 
imeli na voljo dva tedna za reševanje vprašalnika oziroma za vrnitev izpolnjenega 
vprašalnika. Ker je bil odziv v tem odmirjenem času dovolj velik, ni bil potreben ponovni 
poziv k izpolnjevanju vprašalnikov in podaljševanju časa anketiranja. 
 
5. Opis vzorca 
 
Končni, glavni vzorec (nečlani Kluba Gaia) je bil 755 enot (36,9 %), končni, kontrolni vzorec 
(člani Kluba Gaia) je bil 370 enot (52,6%). Število vrnjenih vprašalnikov je bilo višje, vendar 
sem jih morala nekaj izločiti zaradi nepopolnosti podatkov, oziroma ker so nekateri 
vprašalniki bili vrnjeni popolnoma neizpolnjeni. 
Opis vzorca je narejen na osnovi demografskih spremenljivk, ki sem jih primerjala z 
dejanskim stanjem slovenske populacije (Statistični letopis, 2002) in se nahaja v prilogi 8. 
Vzorca sta bila statisično značilna glede starosti in izobrazbe (t-test ) in zato reprezentativna 
za ustrezno populacijo. 
 

                                                 
4 2

2)1(
D

zn ππ −
= ; π=ocena deleža populacije; z=1,96 pri D=±0,05 
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PRILOGA 4: Spremno pismo k vprašalniku 
 
Pozdravljeni! 
 
Ime mi je Petra Gabrovšek in sem študentka Ekonomske fakultete v Ljubljani, kjer delam 
magistrsko nalogo s področja trženja. Sestavni del mojega magistrskega dela je tudi 
vprašalnik, ki Vam ga pošiljam. 
 
Do Vašega naslova sem prišla preko Telefonskega imenika Slovenije, v katerem sem 
naključno izbrala 1400 naslovov. 
 
Vljudno Vas prosim, da mi pomagate pri magistrskem delu tako, da izpolnite priložen 
vprašalnik in mi ga v roku dveh tednov (do 22. marca 2003) pošljete v priloženi ovojnici z 
znamko.  
 
Vprašalnik je povsem anonimen. Vaše odgovore bom uporabila izključno za 
potrebe magistrskega dela.  
 
Brez Vaše pomoči, brez Vaših odgovorov, namreč ne morem izdelati magistrskega dela, saj 
je prav ta vprašalnik njegov bistveni del. Za Vaš čas in trud pri izpolnjevanju vprašalnikov bi 
se Vam rada zahvalila tudi z majhno nagrado. 
 
Med izpolnjenimi vprašalniki, ki bodo prispeli nazaj, bomo izžrebali 20 dobitnikov nagrad. 
Upam, da boste prav Vi naš srečni izžrebanec. 
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d
 
V
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o
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E
 
 
Z
 
Z
 
 

1.-3. nagrada:       komplet osebne zaščite pred mrčesom na naravni osnovi 
4.-10. nagrada:    paket specialne zemlje za okrasne rastline in univerzalnega

tekočega gnojila za sobne in balkonske rastline 
11.-15. nagrada:  celoletna naročnina na revijo, ki je namenjena vsem ljubiteljem

rastlin in lepo   urejenega vrta 
16.-20. nagrada:   paket univerzalnih palčk za gnojenje za vse vrste sobnih in 

balkonskih rastlin
rosim, da na vprašanja odgovarja oseba iz Vašega gospodinjstva, ki je imela zadnja rojstni 
ani in je že dopolnila 18 let. 

prašalnik obsega tri strani. Izpolnjevanje traja največ 10 minut. 

 primeru kakršnihkoli vprašanj v zvezi s samim vprašalnikom ali s področjem, ki ga 
bravnava, sem dosegljiva na sledeče načine: 
aslov:Petra Gabrovšek (Plot), Celovška 127, 1000 Ljubljana 
obilni telefon: 031 39 47 39 
lektronska pošta: petragabrovsek@yahoo.com

a Vašo pomoč se Vam že vnaprej zahvaljujem. 

 lepimi pozdravi, 

 Petra Gabrovšek 
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PRILOGA 5: Vprašalnik 
 

 
VP1. Ali imate v gospodinjstvu (Obkrožite lahko več odgovorov.):  
 

a) sobne rastline d) zelenjavni vrt h) trato 
b) okenske in balkonske rastline e) njivo i) ničesar od naštetega 
c) okrasni vrt, okrasna drevesa, 
grmovnice  

f) sadovnjak 
g) vinograd 

 

 
ČE STE OBKROŽILI NIČESAR OD  NAŠTETEGA, POTEM PROSIM PREIDITE NA VPRAŠANJE ŠTEVILKA 19. 
 
VP2. Ali uporabljate za negovanje svojih rastlin (rože, vrtnine, sadje, travnate površine,…) gnojila in 
katera  (Prosim, obkrožite le  en odgovor.): 
 

a) Sploh ne uporabljam gnojil. 
b) Uporabljam le naravna organska gnojila (gnojevka, hlevski gnoj, kompost, gnojnica, rastlinski 

ostanki …) 
c) Uporabljam le mineralna (gnojila, ki vsebujejo hraniva N in/ali P in/ali K ; dodani so lahko še drugi 

mikroelementi, kot so železo in bor) in organska gnojila (proizvedena iz naravnih spojin in snovi) 
različnih proizvajalcev gnojil, ki so mi na voljo na različnih prodajnih mestih. 

d) Kombiniram kupljena mineralna in organska gnojila ter naravna organska gnojila. 
 
ČE STE ODGOVORILI S SPLOH NE UPORABLJAM  GNOJIL  ALI PA Z  UPORABLJAM  LE NARAVNA 
ORGANSKA GNOJILA, PROSIM PREIDITE NA VPRAŠANJE ŠTEVILKA 19. 
 

 
 
V prvem sklopu je 10 vprašanj oziroma trditev, ki se nanašajo na Vaše odločanje pri nakupu gnojil. Prosim 
Vas, da pri vsaki naslednji trditvi ponovno obkrožite številko, ki najbolje opisuje pomen posamezne 
trditve. 
  

TR3. Pri izbiri različnih vrst in blagovnih znamk gnojil, ki so na voljo na trgu, mi je:  
Popolnoma vseeno, katero kupim  1      2      3      4      5      6      7  Zelo pomembno katero, kupim. 

TR4. Kako pomembna je za vas prava izbira gnojila (izbrati gnojilo z najbolj ustrezno sestavo glede na potrebe 
tal, vrtnin, drevja, trate, sobnih, balkonskih rastlin,…)? 

Sploh ni pomembna.  1      2      3      4      5      6      7  Je izjemnega pomena. 
TR5. Skrbi me, da učinek gnojila, ki ga kupim, ne bo ravno takšen kot si ga želim. 

Sploh me ne bi skrbelo.  1      2      3      4      5      6      7  Bil/a bi zelo zaskrbljen/a. 

TR6. Priročna embalaža (ročka na vreči za enostavno prenašanje, merilni lončki za doziranje …). 
Sploh mi ni pomembna.  1      2      3      4      5      6      7  Zelo mi je pomembna. 

TR7. Izgled embalaže (oblika, barve, poslikave embalaže).  
Sploh mi ni pomemben.  1      2      3      4      5      6      7  Zelo mi je pomemben. 

TR8. Uporaba naravnih sestavin pri izdelavi gnojil (na primer: uporaba rastlin, humusa,… ), ki so okolju prijazni 
(počasi ali kontrolirano topna gnojila, ki se ne izpirajo v podtalnico). 

Sploh mi ni pomembna.  1      2      3      4      5      6      7  Zelo mi je pomembna. 
TR9. Vidnost informacije o sestavi gnojila. 

Sploh mi ni pomembna.  1      2      3      4      5      6      7  Zelo mi je pomembna. 

Od vprašanje oziroma trditve številka 3 dalje se vprašanja nanašajo na vsa gnojila (mineralna in organska), ki so 
Vam na voljo na različnih prodajnih mestih v različnih oblikah (od gnojil v tekoči obliki do gnojil v obliki granul). 
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TR10. Vidnost informacije o uporabi gnojila. 
Sploh mi ni pomembna.  1      2      3      4      5      6      7  Zelo mi je pomembna. 

TR11. Velikost pakiranja. 

Sploh mi ni pomembna.  1      2      3      4      5      6      7  Zelo mi je pomembna. 

 
VP12. Kje ste kupili gnojilo ob zadnjem nakupu? (Prosim Vas, da označite le en odgovor.) 
 

a) V velikem trgovskem centru (Bauhaus, Obi ...) 
b) V manjših vrtnih centrih (vrtnarije, kmetijske 
zadruge …). 

c) V velikih vrtnih centrih (Semenarna Ljubljana, Aura,..) 
d) Drugje (Prosim, če 
navedete):_______________ 

 

 
VP13. Kje pa sicer kupujete gnojila? (Prosim, da obkrožite le tisti odgovor, ki najbolje opisuje Vaš običajen izbor 
prodajnih mest za nakup gnojil.) 
 

a) V velikih trgovskih centrih (Bauhaus, Obi,..) 
b) V manjših vrtnih centrih (vrtnarije, kmetijske 
zadruge …). 

c) V velikih vrtnih centrih (Semenarna Ljubljana, Aura,…) 
d) Drugje (Prosim, če 
navedete):______________ 

 
VP14. Podani so pari gnojil različnih blagovnih znamk v 0.5 l plastenkah za okrasne rastline. Prosim, da 

 

pri vsakem paru označite, tisti izdelek, za katerega bi se odločili. 

 

599,00 SIT 699,00 SIT 599,00 SIT 599,0 
 

 
 

VP15. Koliko denarja v gospodinjstv letno

a) b) a) 
0 SIT

b) 
599,00 SIT 

a) 
599,00 SIT

b) 

599,00 SIT 599,00 SIT 
499,00 SIT 699,00 SIT 499,00 SIT699,00 SIT 

a) b) a) b) 
b) a) 

u  por  za nakup gnojil Prosi bkrožite ti odgovor, 

u znesku, ki ga porabite za nakup gnojil.) 

abite a? (  le tism, o
ki se najbolj  
približa Vašem

 
VP16. Katere od naslednji blagovnih znamk poznate ? (Prosim, označite vse tiste, ki jih poznate.)  

) 10.001- 20.000 SIT g) več kot 40.000 SIT a) Do 2.000 SIT c) 4.001 – 7.000 SIT e
b) 2.001 – 4.000 SIT  d) 7.001 – 10.000 SIT f) 20.001- 40.000 SIT h) Ne znam ocenit 
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VP17. Katere od naslednjih blagovnih znamk uporabljate? (Prosim, označite vse tiste, ki jih uporabljate.) 

 
 

 

VP18. V kakšni meri menite, da so si gnojila različnih blagovnih znamk podobna ?  

Gnojila so si podobna.  1      2      3      4      5      6      7  Vsa gnojila se med seboj razlikujejo. 
 

 
 

V drugem sklopu je 12 trditev, ki se nanašajo na Vaše nakupne navade. Prosim Vas, da pri vsaki naslednji 
trditvi obkrožite številko, ki najbolje predstavlja Vaše strinjanje z njo, kjer pomeni številka: 
 
                      1- SPLOH SE NE STRINJAM               7- POPOLNOMA SE STRINJAM 
 
TR19. Vedno kupim prehrambni proizvod istega okusa, čeprav ga je mogoče 
kupiti z različnimi okusi. 

1 2 3 4 5 6 7 

TR20. Naveličal/a bi se letovati v vedno istim kraju. 1 2 3 4 5 6 7 
TR21. Raje počakam, da drugi preizkusijo novo trgovino ali restavracijo kot pa, 
da jo sam/a najprej preizkusim. 

1 2 3 4 5 6 7 

TR22. Če na polici zagledam nov izdelek ali novo blagovno znamko določenega 
izdelka, ga iz radovednosti vedno kupim. 

1 2 3 4 5 6 7 

TR23. V restavraciji rad/a naročam nenavadne jedi, čeprav nisem prepričan/a, da 
mi bodo všeč. 

1 2 3 4 5 6 7 

TR24. Kadar kupujem tehnične naprave (TV, pralni stroj, vrtalni stroj,…), se 
vedno odločam za naprave dobro uveljavljene blagovne znamke. 

1 2 3 4 5 6 7 

TR25. Rad/a se sprehajam po trgovini in si ogledujem razstavljene izdelke. 1 2 3 4 5 6 7 

TR26. Moda in modne kaprice me ne zanimajo. 1 2 3 4 5 6 7 
TR27. Nove izdelke ali izdelke novih blagovnih znamk rad/a predstavim svojim 
prijateljem. 

1 2 3 4 5 6 7 

TR28. Prijatelji in sosedje pogosto prihajajo k meni po nasvete. 1 2 3 4 5 6 7 
TR29. Pogosto prebiram informacije, ki so na voljo na embalažah različnih 
izdelkov, čeprav vedno nimam namena kupiti izdelka. 

1 2 3 4 5 6 7 

TR30. Oglase pogosto berem iz radovednosti. 1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 

a bi bolje spoznali nakupne navade ljudi glede na spol, starost, izobrazbo,… Vas prosimo, da odgovorite 

 
 
 
D
še na naslednja vprašanja: 
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♠ Dokončana izobrazba (Prosim, če navedete najvišjo 

ja šola  
 ali fakulteta 

dokončano stopnjo izobrazbe.): 
 

a) osnovna šola  d) viš
b) poklicna šola  
c) srednja šola  
d) gimnazija 
 

e) visoka šola
f) magisterij 
g) doktorat 
 

 
♠ Prosim, da mi še zaupate mesečni neto dohodek 
CELOTNEGA GOSPODINJSTVA: 
 

a) 0 – 100.000 SIT  g) 300.001 – 350.000 SIT  
b) 100.001 – 150.000 SIT  h) 350.001 – 400.000 SIT 
c) 150.001 –200.000 SIT 
d) 200.001 – 250.000 SIT 
f) 250.001 – 300.000 SIT 

i) 400.001 – 450.000 SIT 
j) 450.001 – 500.000 SIT 
k) več kot  500.000 SIT 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♠ Spol:     M Ž 

st: 
 d) 45-54 

 
 Vaša staro♠

a) 18-24
b) 25-34 e) 55-64 
c) 35-44 f) več kot 

64 
 
 Vrsta prebivališča: 

 c) hiša na podeželju 
♠
 

a) stanovanje v bloku
b) hiša v mestu d) kmetija 
c) hiša v predmestju  
 
 
♠ Poštna številka prebivališča:_____________ 
 
 Število družinskih članov:_____________ ♠
 

Prosim, če še enkrat preverite, ali ste odgovorili na vsa vprašanja! 

Zahvaljujem se Vam za Vaš čas in trud! Vaši odgovori mi bodo pomagali pri izdelavi 

HVALA! 

PROSIM, DA IZPOLJNJEN VPRAŠALNIK VRNETE V PRILOŽENI OVOJNICI DO  

magistrskega dela. 
 

 
 

20. MARCA 2003. 
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PRILOGA 6: Ocenjevanje notranjih dejavnikov podjetja 
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Trženje                                                                                                 
1.Sloves podjetja                                                                                                 
2.Tržni delež                                                                                                 
3.Kakovost izdelka                                                                                                 
4.Kakovost storitev                                                                                                 
5.Cenovna učinkovitost                                                                                                 
6.Učinkovitost distribucije                                                                                                 
7.Učinkovitost tržnega komuniciranja                                                                                                 
8.Učinkovitost prodajnega osebja                                                                                                 
9.Inovacijska učinkovitost                                                                                                 
10.Geografsko pokritje                                                                                                 
Finance                                                                                                 
11.Stroški/razpoložljivost kapitala                                                                                                 
12.Gotovinski tok                                                                                                 
13.Finančna stabilnost                                                                                                 
Proizvodnja                                                                                                 
14.Objekti                                                                                                 
15.Prihranki obsega                                                                                                 
16.Kapacitete                                                                                                 
17.Sposobna delovna sila                                                                                                 
18.Sposobnost držati se rokov                                                                                                 
19.Tehnične proizvodne sposobnosti                                                                                                 
Organizacija                                                                                                 
20.Sposobno vodstvo, usmerjeno v prihodnost                                                                                                 
21.Predani uslužbenci                                                                                                 
22.Podjetniška usmerjenost                                                                                                 
23.Fleksibilnost/odzivnost                                                                                           

PomenDelovanje

 
 

Vir: Kotler, 1998, str. 82. 
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PRILOGA 7: Ključni dejavniki pri oenjevanju notranjih in zunanjih dejavnikov 
 
 
 

Notranji dejavniki Zunanji dejavniki 
Ocena organizacije trženja in organizacijskih 

sposobnosti podjetja Analiza kupca 
Organizacija trženjskega oddelka. Kdo kupuje naš izdelek ali storitev? 
Sposobnost podjetja, da razvije in izvede 
promocijske programe. Kdo sprejme odločitev o nakupu? 

Določitev vloge in funkcije tženjske agencije in 
ostalih pospeševalcev trženja. Kdo vpliva na odločitev o nakupu? 

Pregled prejšnjih trženjskih programov 
podjetja in njihovih rezultatov 

Kako je sprejeta nakupna odločitev? Kdo ima 
kakšno vlogo? 

Pregled ciljev prejšnjih trženjskih programov. Kaj kupuje potrošnik? Katere potrebe morajo biti 
zadovoljene? 

Pregled prejšnjih trženjskih proračunov in 
alokacije sredstev. 

Zakaj potrošniki kupujejo določeno blagovno 
znamko? 

Pregled prejšnjih strategij in programov 
trženjskega spleta. 

Kam gredo potrošniki kupit ali si ogledovat 
izdelek ali storitev? 

Pregled rezultatov prejšnjih tržnih programov. Kdaj opravijo nakupe? Ali so prisotni sezonski 
dejavniki? 

Ocena image-a podjetja ali blagovnih znamk 
in posledice na trženje 

Kakšen je odnos kupcev do našega izdelka ali 
storitve? 

Ocena relativnih prednosti in slabosti izdelka 
ali storitve 

Kateri družbeni dejavniki bi lahko vplivali na 
nakupno odločitev? 

Kaj so prednosti in kaj slabosti izdelka ali storitve? Ali življenjski stil kupcev vpliva na njihovo 
nakupno odločitev? 

Kaj so njegove glave prednosti? Kako naš izdelek/storitev dojemajo kupci? 

Ali ima katero edinstveno prodajno lastnost? Kako demografski dejavniki vplivajo na nakupno 
odločitev? 

Ocena embalaže/označevanja/podobe blagovne 
znamke. Analiza konkurence 
Kako se naš izdelek/storitev primerja s 
konkurenčnimi? Kdo so naši direktni in indirektni konkurenti? 

 Katere ključne prednosti in pozicioniranje 
uporabljajo naši konkurenti? 

 Kakšna je naša pozicija glede na konkurente? 
 Kako veliki so oglaševalski proračuni 

konkurentov? 
 Katera sporočila in tržno-komunikacijske strategije 

uporabljajo konkurenti? 
 Analiza okolja 
 Ali trenutno obstajajo kakšni trendi ali razvoj, ki bi 

lahko vplival na trženjski program? 
Vir: Belch, Belch, 1993, str. 27. 
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PRILOGA 8: Opisna statistika vzorcev – demografske spremenljivke 
 
 
 
 

Slika 1: Struktura vzorca nečlanov Kluba 
Gaia glede na spol (% anketirancev) 

moški
48%

ženski
52%

% anketirancev, n=757

a, marec 2003 
       n=755 
 
 
 

Slika 2: Struktura vzorca nečlanov Kluba 
Gaia glede na starost (uteženi podatki)  

(% anketirancev) 

 Vir: Poštna anket

18-24
6% 25-34

16%

45-54
26%

55-64
16%

64+
13%

35-44
23%

%anketirancev, n=757

 Vir: Poštna anketa, marec 2003 
     n=755 

 

 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Slika 3: Struktura vzorca članov Kluba 
Gaia glede na spol (% anketirancev) 

ženski
77%

moški
23%

% anketirancev, n=370

Vir: Poštna anketa, marec 2003 
 

 
 
 

Slika 4: Struktura vzorca članov Kluba 
Gaia glede na starost (uteženi podatki) 

(% anketirancev) 

       n=370 
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%anketirancev, n=370
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     n=370 
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Slika 5: Struktura vzorca nečlanov in članov Kluba Gaia glede na izobrazbo (% anketirancev) 
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Vir: Poštna anketa, marec 2003 

 

Slika 6: Struktura vzorca nečlanov in članov Kluba Gaia glede na dohodek na člana 
ženi podatki) (% anketirancev) gospodinjstva (ute
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Vir: Poštna anketa, marec 2003 

 
Slika 7: Struktura vzorca nečlanov in članov Kluba Gaia glede na vrsto prebivališča  
(% anketirancev) 
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Vir: Poštna anketa, marec 2003 
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PRILOGA 9: Rezultati testiranja zanesljiv
podatkov in univariatne statistike za upo
GAIA 

osti vprašalnika po končanem zbiranju 
rablje prem vke – N ANI 

ločitve gn

e spremenljivke 
Ari na 

sredina 
Standardna 

napaka 
Standardni 

odklon 

ne s enlji EČL KLUBA 

 
Spremenljivke, vezane na nakupne od ojil. 

Oznaka in im N 
tmetič

TR3. Pri izbiri različnih vrst in blagovnih znamk gnojil, 
ki so na voljo na trgu mi je… 755 5,11 0,07 1,737 
TR4. Kako pomembna je za vas prava izbira gnojila 

zbrati gnojilo z najbolj ustrezno sestavo glede na 
otrebe tal, vrtnin, drevja, trate, sobnih, balkonskih 
stlin,…)? 

755 5,78 0,06 1,495 (i
p
ra
TR5. Skrbi me, da učinek gnojila, ki ga kupim, ne bo 

vno takšen kot si ga želim. 755 5,04 0,07 1,785 ra
V
b

P18. V kakšni meri menite, da so si gnojila različnih 
lagovnih znamk podobna ? 755 4,04 0,07 1,659 

α = 0,6349  
se korelacije med spremenljivkami so značilne pri P<0,05. Gibljejo se med 0,1369 in 
,5389. 

alaže gnojil 
in vsebno nojila. 

A a 
sredina 

Standardna 
napaka 

Standardni 

V
0
 
Spremenljivke, vezane na nakupne odločitve gnojil – vsebina in oblika emb

st okolju prijaznih sestavin g

Oznaka in ime spremenljivke N 
ritmetičn

odklon 
TR6. Priročna embalaža (ročka na vreči za enostavn
prenašanje, merilni lončki za doziranje, …). 

o 755 5,21 0,08 1,918 
TR7. Izgled embalaže (oblika, barve, poslikave 
embalaže). 755 3,45 0,08 1,983 
TR8. Uporaba naravnih sestavin pri izdelavi gnojil (n
primer: uporaba rastlin, humusa,… ), ki so okolju 
prijazni (počasi ali kontrolirano topna g

a 

755 6,16 0,05 1,286 nojila, ki se ne 
izpirajo v podtalnico). 
TR9. Vidnost informacije o sestavi gnojila. 755 6,13 0,05 1,311 
TR10. Vidnost informacije o uporabi gnojila. 755 6,41 0,05 1,102 
TR11. Velikost pakiranja. 755 4,98 0,07 1,776 
α = 0,6883  

 se med 0,1705 in 
0,6196. 
 

Vse korelacije med spremenljivkami so značilne pri P<0,05. Gibljejo
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Spremenljivke, ki merijo splošne nakupne navade. Tveganje pri nakupu.  

sredina napaka 
tandardni 
odklon 

Oznaka in ime spremenljivke N 
Aritmetična Standardna S

TR19. Vedno kupim prehrambni proizvod istega okusa, 
čeprav ga je mogoče kupiti z različnimi okusi. 755 3,60 0,07 2,008 

TR20. Nave raju. 7ličal/a bi se letovati v vedno istim k 55 5,26 0,08 2,085 
23. V restavraciji rad/a naročam nenavadne jedi, čeprav 
nisem prepričan/a, da mi bodo všeč. 755 2,95 0,08 2,138 
TR24. Kadar kupujem tehnične naprave (TV, pralni 

ljavljene blagovne znamke. 
stroj, vrtalni stroj,…), se vedno odločam za naprave 
dobro uve

755 5,67 0,06 1,759 

Trditev 19, 20 – Tendenca vedno enakega nakupa (19. obrnjen) 
Trditev 23, 24 – Stopnja tveganja pri nakupu (24. obrnjen) 

 = 0,1011 Vse korelacije med spremenljivkami so značilne pri P<0,05. Gibljejo se med 
,0522 in 0,1119. 

premenljivke, ki merijo splošne nakupne navade. Novi izdelki  

Oznaka in ime spremenljivke N 
Aritmetična 

sredina 
Standardna 

napaka 
Standardni 

odklon 

α
0
 
S

TR21. Raje počakam, da drugi preizkusijo novo 
trgovino ali restavracijo kot pa, da jo sam/a najprej 
preizkusim

755

. 
3,22 0,08 2,184 

TR22. Če na polici zagledam nov izdelek ali novo 
48 07 9 blagovno znamko določenega izdelka, ga iz 

radovednosti vedno kupim. 

755
3, 0, 1,99

TR25. Rad/a se sprehajam po trgovini in si ogledujem 27 08 3 razstavljene izdelke. 
755 5, 0, 2,06

TR26. Moda in modne kaprice me ne zanimajo. 755 3,97 0,08 2,186 
Trditev 21, 22 – nakup novih izdelkov (21. obrnjen) 

6. obrnjen) 
α = 0,0035 Vse korelacije med spremenljivkami so stati
 

žji

remenljivke N 
Aritmetična 

sredina 
Standardna 

napaka 
Standardni 

odklon 

Trditev 25, 26 – raziskovanje izdelkov skozi nakup (2
stično značilne pri P<0,05. 

Spremenljivke, ki merijo splošne nakupne navade. Pogovor o nakupu z najbli mi.  

Oznaka in ime sp

27. Nove izdelke ali izdelke novih blagovnih znamk 
rad/a predstavim svojim prijateljem. 747 3,88 0,08 2,078 
28. Prijatelj ni po 
nasvete. 7i in sosedje pogosto prihajajo k me 48 3,64 0,07 1,851 

α = 0,5467 r = 0,3788, Korelacije med spremenljiv i so statistično zna pri P<

 
 

kam čilne 0,05. 
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Iskanje informacij o izdelkih.  

nljivke N 
Aritmetična 

sredina 
Standardna 

napaka 
Standardni 

odklon 
Oznaka in ime spreme

29. Pogosto  
embalažah mam 

 kupiti izdelka. 

7 prebiram informacije, ki so na voljo na
različnih izdelkov, čeprav vedno ni

namena

55 4,60 0,08 2,081 

30. Oglase pogosto berem iz radovednosti. 4,96 0,07 1,952 755
α = 0,5875, r = 0,4167, Korelacije med spremenlji i so statistično zn  pri P<

anašajo na uporabo gnoji
A a Standardna 

napaka 
Standardni 

vkam ačilne 0,05. 
 
Spremenljivke, ki se n l.  

Oznaka in ime spremenljivke N 
ritmetičn
sredina odklon 

2. Ali uporabljate za negovanje svojih rastlin (rože, 
e,…) gnojila in katera? 755 2,46 0,04 10051 vrtnine, sadje, travnate površin

V
 

ir: Poštna anketa, marec 2003 

Spremenljivke, ki se nanašajo nakupno mesto gnojil. 

Oznaka in ime spremenljivke N 
Aritmetična 

sredina 
Standardna 

napaka 
Standardni 

odklon 
VP12. Kje ste kupili gnojilo ob zadnjem nakupu? 755 1,74 0,03 0,452 
VP13. Kje pa sicer kupujete gnojila? 755 1,75 0,03 0,412 
Vir: Poštna anketa, marec 2003 
 
Spremenljivke, ki se nanašajo na letno porabo denarja za nakup gnojil.  

Oznaka in ime spremenljivke N 
Aritmetična 

sredina 
Standardna 

napaka 
Standardni 

odklon 
VP14. Koliko denarja v gospodinjstvu letno porabite za 
nakup gnojila?. 755 2,89 0,07 1,747 
Vir: Poštna anketa, marec 2003 
 
Demografske spremenljivke.  

Oznaka in ime spremenljivke N 
Aritmetična 

sredina 
Standardna 

napaka 
Standardni 

odklon 
Spol: 755 0,62 0,02 0,528 
Vaša starost 755 3,68 0,05 1,415 
Vrsta prebivališča: 755 2,12 0,05 1,440 
Število družinskih članov: 755 3,36 0,05 1,343 
Dokončana izobrazba: 755 3,23 0,06 1,634 
Mesečni neto dohodek celotnega gospodinjstva 755 231678 4877 131764,5 
Mesečni neto dohodek gospodinjstva/člana 
gospodinjstva 755 74631 1722 46156 
Vir: Poštna anketa, marec 2003 
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PRILOGA 10: Rezultati testiranja zanesljivosti vprašalnika po končanem zbiranju 
podatkov in univariatne statistike za uporabljene spremenljivke – ČLANI KLUBA 
GAIA. 
 
Spremenljivke, vezane na nakupne odločitve gnojil. 

Oznaka in ime spremenljivke N 
Aritmetična 

sredina 
Standardna 

napaka 
Standardni 

odklon 
TR3. Pri izbiri različnih vrst in blagovnih znamk gnojil, ki 
so na voljo na trgu, mi je… 370 5,48 0,09 1,569 
TR4. Kako pomembna je za vas prava izbira gnojila 
(izbrati gnojilo z najbolj ustrezno sestavo glede na 
potrebe tal, vrtnin, drevja, trate, sobnih, balkonskih 
rastlin,…)? 

370 6,09 0,07 1,203 

TR5. Skrbi me, da učinek gnojila, ki ga kupim, ne bo 
ravno takšen, kot si ga želim. 370 5,18 0,09 1,607 
VP18. V kakšni meri menite, da so si gnojila različnih 
blagovnih znamk podobna ? 370 4,08 0,09 1,621 

α = 0,6628  
Vse korelacije med spremenljivkami so značilne pri P<0,05. Gibljejo se med 0,1263 in 
0,6188. 
 
Spremenljivke, vezane na nakupne odločitve gnojil – Vsebina in oblika embalaže gnojil 
in vsebnost okolju prijaznih sestavin gnojila. 

Oznaka in ime spremenljivke N 
Aritmetična 

sredina 
Standardna 

napaka 
Standardni 

odklon 
TR6. Priročna embalaža (ročka na vreči za enostavno 
prenašanje, merilni lončki za doziranje, …). 370 5,73 0,09 1,590 
TR7. Izgled embalaže (oblika, barve, poslikave 
embalaže). 370 3,84 0,11 1,955 
TR8. Uporaba naravnih sestavin pri izdelavi gnojil (na 
primer: uporaba rastlin, humusa,… ), ki so okolju 
prijazni (počasi ali kontrolirano topna gnojila, ki se ne 
izpirajo v podtalnico). 

370 6,27 0,07 1,193 

TR9. Vidnost informacije o sestavi gnojila. 370 6,41 0,06 1,056 
TR10. Vidnost informacije o uporabi gnojila. 370 6,58 0,05 0,957 
TR11. Velikost pakiranja. 370 5,43 0,09 1,579 
α = 0,7012  
Vse korelacije med spremenljivkami so značilne pri P<0,05. Gibljejo se med 0,1811 in 
0,5591. 
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Spremenljivke, ki merijo splošne nakupne navade. Tveganje pri nakupu. 

Oznaka in ime spremenljivke N 
Aritmetična 

sredina 
Standardna 

napaka 
Standardni 

odklon 
TR19. Vedno kupim prehrambni proizvod istega okusa, 
čeprav ga je mogoče kupiti z različnimi okusi. 370 3,57 0,10 1,962 

TR20. Naveličal/a bi se letovati v vedno istim kraju. 370 5,06 0,11 2,081 
TR23. V restavraciji rad/a naročam nenavadne jedi, 
čeprav nisem prepričan/a, da mi bodo všeč. 370 3,03 0,12 2,234 
TR24. Kadar kupujem tehnične naprave (TV, pralni 
stroj, vrtalni stroj,…), se vedno odločam za naprave 
dobro uveljavljene blagovne znamke. 

370 5,81 0,08 1,600 

Trditev 19, 20 – Tendenca vedno enakega nakupa (19. obrnjen) 
Trditev 23, 24 – Stopnja tveganja pri nakupu (24. obrnjen) 
α = 0,2313 Vse korelacije med spremenljivkami so značilne pri P<0,001. Gibljejo se med 
0,0436 in 0,1448. 
 
Spremenljivke, ki merijo splošne nakupne navade. Novi izdelki.  

Oznaka in ime spremenljivke N 
Aritmetična 

sredina 
Standardna 

napaka 
Standardni 

odklon 
TR21. Raje počakam, da drugi preizkusijo novo 
trgovino ali restavracijo kot pa, da jo sam/a najprej 
preizkusim. 

370 3,27 0,12 2,214 

TR22. Če na polici zagledam nov izdelek ali novo 
blagovno znamko določenega izdelka, ga iz 
radovednosti vedno kupim. 

370 3,63 0,11 2,033 

TR25. Rad/a se sprehajam po trgovini in si ogledujem 
razstavljene izdelke. 370 5,53 0,10 1,933 

TR26. Moda in modne kaprice me ne zanimajo. 370 3,86 0,11 2,136 
Trditev 21, 22 – Nakup novih izdelkov (21. obrnjen) 
Trditev 25, 26 – Raziskovanje izdelkov skozi nakup (26. obrnjen) 
α = -0,0915 Vse korelacije med spremenljivkami so statistično neznačilne pri P<0,05 in 
P<0,001. 
 
Spremenljivke, ki merijo splošne nakupne navade. Pogovor o nakupu z najbližjimi.  

Oznaka in ime spremenljivke N 
Aritmetična 

sredina 
Standardna 

napaka 
Standardni 

odklon 
TR27. Nove izdelke ali izdelke novih blagovnih znamk 
rad/a predstavim svojim prijateljem. 370 4,18 0,11 2,081 
TR28. Prijatelji in sosedje pogosto prihajajo k meni po 
nasvete. 370 3,90 0,10 1,939 

α = 0,4983, r = 0,3327, Korelacije med spremenljivkami so statistično neznačilne pri P<0,05. 
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Spremenljivke, ki merijo splošne nakupne navade. Iskanje informacij o izdelkih.  

Oznaka in ime spremenljivke N 
Aritmetična 

sredina 
Standardna 

napaka 
Standardni 

odklon 
TR29. Pogosto prebiram informacije, ki so na voljo na 
embalažah različnih izdelkov, čeprav vedno nimam 
namena kupiti izdelka. 

370 5,01 0,10 1,937 

TR30. Oglase pogosto berem iz radovednosti. 370 4,95 0,10 1,947 
α = 0,5089, r = 0,3431, Korelacije med spremenljivkami so statistično neznačilne pri P<0,05. 
 
Spremenljivke, ki se nanašajo na uporabo gnojil.  

Oznaka in ime spremenljivke N 
Aritmetična 

sredina 
Standardna 

napaka 
Standardni 

odklon 
VP2. Ali uporabljate za negovanje svojih rastlin (rože, 
vrtnine, sadje, travnate površine,…) gnojila in katera?. 370 2,76 0,04 0,802 
Vir: Poštna anketa, marec 2003 
 
Spremenljivke, ki se nanašajo nakupno mesto gnojil. 

Oznaka in ime spremenljivke N 
Aritmetična 

sredina 
Standardna 

napaka 
Standardni 

odklon 
VP12. Kje ste kupili gnojilo ob zadnjem nakupu? 370 1,73 0,03 0,580 
VP13. Kje pa sicer kupujete gnojila? 370 1,71 0,03 0,562 
Vir: Poštna anketa, marec 2003 
 
Spremenljivke, ki se nanašajo na letno porabo denarja za nakup gnojil.  

Oznaka in ime spremenljivke N 
Aritmetična 

sredina 
Standardna 

napaka 
Standardni 

odklon 
VP14. Koliko denarja v gospodinjstvu letno porabite za 
nakup gnojila?. 370 3,28 0,09 1,648 
Vir: Poštna anketa, marec 2003 
 
Demografske spremenljivke.  

Oznaka in ime spremenljivke N 
Aritmetična 

sredina 
Standardna 

napaka 
Standardni 

odklon 
Spol: 370 0,77 0,02 0,419 
Vaša starost 370 4,18 0,07 1,306 
Vrsta prebivališča: 370 2,24 0,06 1,192 
Število družinskih članov: 370 3,37 0,07 1,377 
Dokončana izobrazba: 370 3,38 0,08 1,471 
Mesečni neto dohodek celotnega gospodinjstva 370 248662 6661 125507 
Mesečni neto dohodek gospodinjstva/člana 
gospodinjstva 370 81028 2545,5 47554 
Vir: Poštna anketa, marec 2003 
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PRILOGA 11: Stopnje značilnosti F-preizkusov pri ANOVI – faktor spol. Primerjava 
med NEČLANI in ČLANI KLUBA GAIA. 
 

Oznaka in ime spremenljivke 

Stopnja 
značilnosti 
- nečlani 
Kluba 
Gaia 

Stopnja 
značilnosti

- člani 
Kluba 
Gaia 

VP2. Ali uporabljate za negovanje svojih rastlin (rože, vrtnine, 
sadje, travnate površine,…) gnojila in katera ? 0,760 0,875 

TR3. Pri izbiri različnih vrst in blagovnih znamk gnojil, ki so na 
voljo na trgu, mi je  … 0,366 0,392 

TR4. Kako pomembna je za vas prava izbira gnojila (izbrati gnojilo 
z najbolj ustrezno sestavo glede na potrebe tal, vrtnin, drevja, trate, 
sobnih, balkonskih rastlin,…)? 

0,062 0,249 

TR5. Skrbi me, da učinek gnojila, ki ga kupim, ne bo ravno takšen 
kot si ga želim 0,503 0,118 

TR6. Priročna embalaža (ročka na vreči za enostavno prenašanje, 
merilni lončki za doziranje, …). 0,078 0,689 

TR7. Izgled embalaže (oblika, barve, poslikave embalaže). 0,963 0,772 
TR8. Uporaba naravnih sestavin pri izdelavi gnojil (na primer: 
uporaba rastlin, humusa,… ), ki so okolju prijazni (počasi ali 
kontrolirano topna gnojila, ki se ne izpirajo v podtalnico). 

0,159 0,022 

TR9. Vidnost informacije o sestavi gnojila. 0,708 0,091 
TR10. Vidnost informacije o uporabi gnojila. 0,003 0,738 
TR11. Velikost pakiranja. 0,455 0,746 
VP15. Koliko denarja v gospodinjstvu letno porabite za nakup 
gnojila? 0,295 0,406 

VP18. V kakšni meri menite, da so si gnojila različnih blagovnih 
znamk podobna ?  0,502 0,071 

TR19. Vedno kupim prehrambni proizvod istega okusa, čeprav ga 
je mogoče kupiti z različnimi okusi. 0,122 0,088 

TR20. Naveličal/a bi se letovati v vedno istim kraju. 0,191 0,026 
TR21. Raje počakam, da drugi preizkusijo novo trgovino ali 
restavracijo kot pa, da jo sam/a najprej preizkusim. 0,680 0,223 

TR22. Če na polici zagledam nov izdelek ali novo blagovno 
znamko določenega izdelka, ga iz radovednosti vedno kupim. 0,004 0,059 

TR23. V restavraciji rad/a naročam nenavadne jedi, čeprav nisem 
prepričan/a, da mi bodo všeč. 0,967 0,850 

TR24. Kadar kupujem tehnične naprave (TV, pralni stroj, vrtalni 
stroj,…), se vedno odločam za naprave dobro uveljavljene blagovne 
znamke. 

0,623 0,977 

TR25. Rad/a se sprehajam po trgovini in si ogledujem razstavljene 
izdelke. 0,000 0,000 

TR26. Moda in modne kaprice me ne zanimajo. 0,403 0,086 
TR27. Nove izdelke ali izdelke novih blagovnih znamk rad/a 
predstavim svojim prijateljem. 0,019 0,628 

TR28. Prijatelji in sosedje pogosto prihajajo k meni po nasvete. 0,806 0,467 
TR29. Pogosto prebiram informacije, ki so na voljo na embalažah 
različnih izdelkov, čeprav vedno nimam namena kupiti izdelka. 0,553 0,014 

TR30. Oglase pogosto berem iz radovednosti. 0,085 0,191 
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♠ Vrsta prebivališča: 0,644 0,240 
♠ Število družinskih članov: 0,105 0,968 
♠ Dokončana izobrazba (Prosim, če navedete najvišjo dokončano 
stopnjo izobrazbe.): 0,060 0,054 

♠mesečni neto dohodek CELOTNEGA GOSPODINJSTVA: 0,041 0,009 
Doh_clan  Mesečni dohodek na člana gospodinjstva 0,000 0,060 
Vir: Poštna anketa, marec 2003 
Nečlani Kluba Gaia, n = 755; Člani Kluba Gaia, n=370 
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PRILOGA 12: Stopnje značilnosti F-preizkusov pri ANOVI – faktor starost (desetletni 
razredi). Primerjava med NEČLANI in ČLANI KLUBA GAIA. 
 

Oznaka in ime spremenljivke 

Stopnja 
značilnosti 
- nečlani 
Kluba 
Gaia 

Stopnja 
značilnosti

- člani 
Kluba 
Gaia 

VP2. Ali uporabljate za negovanje svojih rastlin (rože, vrtnine, 
sadje, travnate površine,…) gnojila in katera ? 0,159 0,139 

TR3. Pri izbiri različnih vrst in blagovnih znamk gnojil, ki so na 
voljo na trgu, mi je … 0,000 0,000 

TR4. Kako pomembna je za vas prava izbira gnojila (izbrati gnojilo 
z najbolj ustrezno sestavo glede na potrebe tal, vrtnin, drevja, trate, 
sobnih, balkonskih rastlin,…)? 

0,029 0,474 

TR5. Skrbi me, da učinek gnojila, ki ga kupim, ne bo ravno takšen, 
kot si ga želim. 0,002 0,017 

TR6. Priročna embalaža (ročka na vreči za enostavno prenašanje, 
merilni lončki za doziranje, …). 0,173 0,094 

TR7. Izgled embalaže (oblika, barve, poslikave embalaže). 0,656 0,454 
TR8. Uporaba naravnih sestavin pri izdelavi gnojil (na primer: 
uporaba rastlin, humusa,… ), ki so okolju prijazni (počasi ali 
kontrolirano topna gnojila, ki se ne izpirajo v podtalnico). 

0,201 0,040 

TR9. Vidnost informacije o sestavi gnojila. 0,002 0,528 
TR10. Vidnost informacije o uporabi gnojila. 0,038 0,559 
TR11. Velikost pakiranja. 0,439 0,034 
VP15. Koliko denarja v gospodinjstvu letno porabite za nakup 
gnojila? 0,746 0,036 

VP18. V kakšni meri menite, da so si gnojila različnih blagovnih 
znamk podobna ?  0,345 0,646 

TR19. Vedno kupim prehrambni proizvod istega okusa, čeprav ga je 
mogoče kupiti z različnimi okusi. 0,003 0,039 

TR20. Naveličal/a bi se letovati v vedno istim kraju. 0,205 0,968 
TR21. Raje počakam, da drugi preizkusijo novo trgovino ali 
restavracijo kot pa, da jo sam/a najprej preizkusim. 0,000 0,000 

TR22. Če na polici zagledam nov izdelek ali novo blagovno 
znamko določenega izdelka, ga iz radovednosti vedno kupim. 0,235 0,444 

TR23. V restavraciji rad/a naročam nenavadne jedi, čeprav nisem 
prepričan/a, da mi bodo všeč. 0,195 0,578 

TR24. Kadar kupujem tehnične naprave (TV, pralni stroj, vrtalni 
stroj,…), se vedno odločam za naprave dobro uveljavljene blagovne 
znamke. 

0,000 0,366 

TR25. Rad/a se sprehajam po trgovini in si ogledujem razstavljene 
izdelke. 0,013 0,041 

TR26. Moda in modne kaprice me ne zanimajo. 0,059 0,352 
TR27. Nove izdelke ali izdelke novih blagovnih znamk rad/a 
predstavim svojim prijateljem. 0,522 0,138 

TR28. Prijatelji in sosedje pogosto prihajajo k meni po nasvete. 0,348 0,435 
TR29. Pogosto prebiram informacije, ki so na voljo na embalažah 
različnih izdelkov, čeprav vedno nimam namena kupiti izdelka. 0,104 0,231 
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TR30. Oglase pogosto berem iz radovednosti. 0,177 0,137 
♠ Vrsta prebivališča: 0,692 0,019 
♠ Število družinskih članov: 0,000 0,000 
♠ Dokončana izobrazba (Prosim, če navedete najvišjo dokončano 
stopnjo izobrazbe.): 0,000 0,006 

♠mesečni neto dohodek CELOTNEGA GOSPODINJSTVA: 0,000 0,229 
Doh_clan  Mesečni dohodek na člana gospodinjstva 0,005 0,000 
Vir: Poštna anketa, marec 2003 
Nečlani Kluba Gaia, n = 755; Člani Kluba Gaia, n = 370 
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PRILOGA 13: Stopnje značilnosti F-preizkusov pri ANOVI – spremenljivke, ki se 
nanašajo na nakupne navade pri gnojilih glede na faktor izobrazba, mesečni neto 
dohodek gospodinjstva in vrsta prebivališča. NEČLANI KLUBA GAIA. 
 

Oznaka in ime spremenljivke Ime faktorja  

 
Letna poraba 

denarja za nakup 
gnojil 

Izobrazba
Mesečni neto 

doh. 
gospodinjstva 

Vrsta 
prebivališča

VP2. Ali uporabljate za negovanje svojih 
rastlin (rože, vrtnine, sadje, travnate 
površine,…) gnojila in katera ? 

0,000 0,280 0,065 0,001 

TR3. Pri izbiri različnih vrst in blagovnih 
znamk gnojil, ki so na voljo na trgu, mi je 

0,000 0,145 0,232 0,186 

TR4. Kako pomembna je za vas prava 
izbira gnojila (izbrati gnojilo z najbolj 
ustrezno sestavo glede na potrebe tal, 
vrtnin, drevja, trate, sobnih, balkonskih 
rastlin,…)? 

0,000 0,197 0,992 0,751 

TR5. Skrbi me, da učinek gnojila, ki ga 
kupim, ne bo ravno takšen, kot si ga želim

0,003 0,025 0,116 0,507 

TR6. Priročna embalaža (ročka na vreči 
za enostavno prenašanje, merilni lončki 
za doziranje, …). 

0,538 0,162 0,252 0,358 

TR7. Izgled embalaže (oblika, barve, 
poslikave embalaže). 

0,140 0,100 0,069 0,137 

TR8. Uporaba naravnih sestavin pri 
izdelavi gnojil (na primer: uporaba rastlin, 
humusa,… ), ki so okolju prijazni (počasi 
ali kontrolirano topna gnojila, ki se ne 
izpirajo v podtalnico). 

0,083 0,562 0,988 0,915 

TR9. Vidnost informacije o sestavi 
gnojila. 

0,044 0,269 0,232 0,318 

TR10. Vidnost informacije o uporabi 
gnojila. 

0,004 0,018 0,453 0,362 

TR11. Velikost pakiranja. 0,298 0,649 0,528 0,342 
VP15. Koliko denarja v gospodinjstvu 
letno porabite za nakup gnojila? 

/ 0,116 0,001 0,000 

VP18. V kakšni meri menite, da so si 
gnojila različnih blagovnih znamk 
podobna ?  

0,058 0,800 0,085 0,419 

♠mesečni neto dohodek CELOTNEGA 
GOSPODINJSTVA: 

0,001 0,000 / 0,010 

Doh_clan  Mesečni dohodek na člana 
gospodinjstva 

0,158 0,000 0,000 0,000 

Vir: Poštna anketa, marec 2003 
Nečlani Kluba Gaia, n = 755; 
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PRILOGA 14: Stopnje značilnosti F-preizkusov pri ANOVI – spremenljivke, ki se 
nanašajo na nakupne navade pri gnojilih glede na faktor izobrazba, mesečni neto 
dohodek gospodinjstva in vrsta prebivališča. ČLANI KLUBA GAIA. 
 

Oznaka in ime spremenljivke Ime faktorja  

 
Letna poraba 
denarja za nakup 
gnojil 

Izobrazba 
Mesečni neto 

doh. 
gospodinjstva 

Vrsta 
prebivališča 

VP2. Ali uporabljate za negovanje svojih 
rastlin (rože, vrtnine, sadje, travnate 
površine,…) gnojila in katera ? 

0,102 0,221 0,281 0,248 

TR3. Pri izbiri različnih vrst in blagovnih 
znamk gnojil, ki so na voljo na trgu mi je 

0,390 0,241 0,244 0,914 

TR4. Kako pomembna je za vas prava 
izbira gnojila (izbrati gnojilo z najbolj 
ustrezno sestavo glede na potrebe tal, 
vrtnin, drevja, trate, sobnih, balkonskih 
rastlin,…)? 

0,799 0,164 0,399 0,666 

TR5. Skrbi me, da učinek gnojila, ki ga 
kupim, ne bo ravno takšen kot si ga želim 

0,329 0,047 0,518 0,055 

TR6. Priročna embalaža (ročka na vreči 
za enostavno prenašanje, merilni lončki 
za doziranje, …). 

0,633 0,265 0,141 0,577 

TR7. Izgled embalaže (oblika, barve, 
poslikave embalaže). 

0,841 0,736 0,941 0,685 

TR8. Uporaba naravnih sestavin pri 
izdelavi gnojil (na primer: uporaba rastlin, 
humusa,… ), ki so okolju prijazni (počasi 
ali kontrolirano topna gnojila, ki se ne 
izpirajo v podtalnico). 

0,480 0,211 0,205 0,775 

TR9. Vidnost informacije o sestavi 
gnojila. 

0,507 0,794 0,144 0,882 

TR10. Vidnost informacije o uporabi 
gnojila. 

0,525 0,185 0,712 0,547 

TR11. Velikost pakiranja. 0,793 0,904 0,656 0,570 
VP15. Koliko denarja v gospodinjstvu 
letno porabite za nakup gnojila? 

/ 0,861 0,598 0,001 

VP18. V kakšni meri menite, da so si 
gnojila različnih blagovnih znamk 
podobna ?  

0,568 0,011 0,063 0,284 

♠mesečni neto dohodek CELOTNEGA 
GOSPODINJSTVA: 

0,176 0,000 / 0,559  

Doh_clan  Mesečni dohodek na člana 
gospodinjstva 

0,139 0,000 0,000 0,001 

Vir: Poštna anketa, marec 2003 
Člani Kluba Gaia, n = 370 
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PRILOGA 15: Stopnje značilnosti F-preizkusov pri ANOVI – spremenljivke, ki se 
nanašajo na uporabo različnih skupin gnojil med ČLANI in NEČLANI KLUBA GAIA. 
 
a) Člani Kluba Gaia 

Descriptives

VP2_G

23 2,65 ,935 ,195 2,25 3,06 1 4
57 2,72 ,881 ,117 2,49 2,95 1 4

52 2,60 ,748 ,104 2,39 2,80 1 4

205 2,78 ,704 ,049 2,68 2,88 1 4
22 2,73 ,631 ,135 2,45 3,01 1 3

359 2,73 ,752 ,040 2,65 2,81 1 4

brez uporabe
naravna organska gnoji
mineralna in organska
gnojila
kombinirana gnojila
ekolosko vrtnarjenje
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
 

ANOVA

VP2_G

1,598 4 ,399 ,704 ,589
200,731 354 ,567
202,329 358

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

α = 0,05 
 
 
 
b) Nečlani Kluba Gaia 

Descriptives

VP2_NG

39 2,13 1,151 ,184 1,76 2,50 0 4

45 2,38 ,984 ,147 2,08 2,67 0 4

248 2,49 1,002 ,064 2,37 2,62 0 4
27 2,07 1,141 ,220 1,62 2,53 0 3

359 2,41 1,034 ,055 2,30 2,51 0 4

naravna organska gnojila
mineralna in organska
gnojila
kombinirana gnojila
ekolosko vrtnarjenje
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
 

ANOVA

VP2_NG

7,851 3 2,617 2,479 ,061
374,772 355 1,056
382,624 358

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
α = 0,05 
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PRILOGA 16: Preferenčne blagovne znamke. Primerjava med ČLANI in NEČLANI 
KLUBA GAIA. 
 
Tabela 2: Realne cene gnojil za okrasne rastline v 0.5 l plastenkah. 
Blagovna znamka Cena (v SIT) 
BZ1 599,00 
BZA 699,00 
BZB 499,00 
Vir: Baumax, februar 2003 
 
Prvi par je predstavljal blagovni znamki BZ1 in BZA, katerih ceni sta bili nespremenjeni. V 
primeru nečlanov Kluba se je za BZ1 odločilo le 20,40 % anketirancev, za BZA pa 46,10 %. 
Izbor članov Kluba Gaia je bil ravno nasproten od izbora nečlanov Kluba 49,70 % članov 
Kluba Gaia se je odločilo za BZ1, za BZA pa le 26,80 % anketirancev (Tabela 2, Slika 8).  
 
Tabela 3: Primerjava izbire blagovnih znamk BZ1 in BZA med člani Kluba Gaia in nečlani 
Kluba Gaia (obstoječe cene). 
 BZ1, 599 SIT BZA, 699 SIT Nedogovorjeni 
NEGAIA 20,40% 46,10% 33,50% 
GAIA 49,70% 26,80% 23,50% 
Vir: Poštna anketa, marec 2003 
 

Slika 8: Primerjava izbire blagovnih znamk BZ1 in BZA med člani Kluba Gaia in nečlani 
Kluba Gaia (dejanska cena). 
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Vir: Poštna anketa, marec 2003 
 
Drugi par predstavljata BZ1 in BZB, kjer ima BZ1 nespremenjeno ceno, BZB pa ima dejansko 
ceno zvišano za 100 SIT. Klub temu da ima BZB višjo, ceno kot je dejanska, in je zato 
cenovno izenačen z BZ1, so se nečlani Kluba še vedno raje odločili za BZB, medtem ko so 
člani Kluba ostali zvesti BZ1 (Tabela 4, Slika 9). 
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Tabela 4: Primerjava izbire blagovnih znamk BZ1 in BZB med člani Kluba Gaia in nečlani 
Kluba Gaia (povišana obstoječa cena BZ 2). 

 BZ1, 599 SIT BZB, 599 SIT Nedogovorjeni 
NEGAIA 18,90% 45,30% 35,80% 
GAIA 48,60% 26,20% 25.20% 
Vir: Poštna anketa, marec 2003 
 

Slika 9: Primerjava izbire blagovnih znamk BZ1 in BZB med člani Kluba Gaia in nečlani 
Kluba Gaia (povišana dejanska cena BZB). 
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Vir: Poštna anketa, marec 2003 

 
Zelo podoben odziv med člani in luba je bil v  ko so anketiranci morali 
izbirati med BZA in BZB, ki sta bila cenovno izenačena (Tabela 3, Graf 3 v prilogi 13). 

 dosežena z dvigom dejanske cene BZ B za 100 SIT in znižanjem 
ejanske cene BZA za 100 SIT. V tem primeru je za obe skupini bil Substral preferenčna 

blagovna znamka. (Tabela 5, Slika 10). 
 

Tabela 5: Primerjava izbire blagovnih znamk BZA in BZB med člani Kluba Gaia in nečlani 
Kluba Gaia (spremenjeni dejanski ceni). 

nečlani K  primeru,

Cenovna izenačenost je bila
d

 BZA, 599 SIT BZB, 599 SIT Nedogovorjeni 
NEGAIA 38,30% 26,00% 35,70% 
GAIA 46,50% 26,50% 27,00% 

Vir: Poštna anketa, marec 2003 
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Slika 10: Primerjava izbire blagovnih znamk BZA in BZB med člani Kluba Gaia in nečlani 
Kluba Gaia (spremenjeni obstoječi ceni). 
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Vir: Poštna anketa, marec 2003 

 
Glede na to, da so anketiranci morali izbirati med BZ1 in BZA, kjer je bila BZA dražja 
blagovna znamka, sem kombinacijo blagovnih znamk ponovila. Tokrat sta bili blagovni 
znamki izenačeni. Prvič so se člani Kluba odločili za BZ1. Ker je bila BZ1 v tem paru 
cenejša blagovna znamka, je bil možen vzrok za to izbiro nižja cena, lahko pa je bil vzrok za 
izbiro kateri drug atribut BZ 1, ki v očeh članov Kluba povečuje vrednost BZ1 v primerjavi z 
BZA. 41,10 % članov Kluba so je še vedno odločilo za BZ1 (le 8,60 % članov se je odločilo 
za zamenjavo blagovna znamke, ker se je cena BZA znižala – torej je majhen delež članov 
Kluba le cenovno občutljiv, ampak le ti ne predstavljajo glavnine). Nečlani Kluba ostajajo 
zvesti blagovni znamki BZA (Tabela 6, Slika 11).  
 
Tabela 6: Primerjava izbire blagovnih znamk BZ1 in BZA med člani Kluba Gaia in nečlani 
Kluba Gaia (spremenjen dejanska cena BZA). 

 BZ1, 599 SIT BZA, 599 SIT Nedogovorjeni 
NEGAIA 17,50% 46,80% 35,70% 
GAIA 41,10% 31,60% 27,30% 

Vir: Poštna anketa, marec 2003 
 

Slika 11: Primerjava izbire blagovnih znamk BZ1 in BZA med člani Kluba Gaia in nečlani 
Kluba Gaia (spremenjena obstoječa cena BZA). 
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Vir: Poštna anketa, marec 2003 
 
Pri primerjavi BZA in BZB (Tabela 7, Slika 12), kjer cena ni bila spremenjena, je bil izbor 
članov in nečlanov Gaie precej izenačen. Le 2 % več nečlanov Gaie se je odločilo za BZB, ki 
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je kar 200 SIT cenejši od BZA. Tudi pri članih Kluba se je pokazala zelo majhna razlika 
glede preferenčne izbire blagovne znamke, le da so tokrat bili člani bolj naklonjeni BZA (2,4 
% več članov bi izbralo BZA). Čla uba so  dovzetni za nižje 
c r v cen amere  blagovne znamke 
v i. ima BZA v pcev še vedn večjo dodano vrednost v 
p i z o lagovnimi z , da kupci kljub cenejšim substitutom in njihovo 

segajo po BZA. 

i 

ni in nečlani Kl
i ni spremenila n

 bili kljub vsemu
 nakupa določeneene, venda

 večji mer
pa večja razlika 
 Očitno  očeh ku o toliko 

rimerjav stalimi b namkami
dolgoletno tradicijo rajši po
 

Tabela 7: Primerjava izbire blagovnih znamk BZ A in BZ B med člani Kluba Gaia in nečlan
Kluba Gaia (obstoječe cene). 

 BZA, 699 SIT BZB, 499 SIT Nedogovorjeni 
NEGAIA 31,40% 33,80% 34,80% 
GAIA 37,30% 34,90% 27,80% 

Vir: Poštna anketa, marec 2003 
 

Slika 12: Primerjava izbire blagovnih znamk BZA in BZB med člani Kluba Gaia in nečlani 
Kluba Gaia (obstoječe cene). 

30

0

10

20
%

40

50

BZ A, 699 SIT BZ B, 499 SIT

nečlani Kluba člani Kluba
 

ir: Poštna anketa, marec 2003 

rjala, kaj se zgodi, če je BZ1 cenejša 
b govna zn postan
znam edno r ti BZB luba pa se odloči 
za BZ1. Ke  cenejša blag mka, bi lahko sklepali, da so člani Kluba Gaia 
cenovno ob vendar pa lah edpostavko takoj zavržem na osnovi testiranja 

lani Kluba vedno v večini odločili za BZ1.  
 

Tabela 8: Primerjava izbire blagovnih znamk BZ1 in BZB med člani Kluba Gaia in nečlani 
Kluba Gaia (spremenjena obstoječa cena BZ1 in BZB). 

V
 
V zadnjem paru (Tabela 8, Graf 6) sem še enkrat preve

la amka, BZB pa 
člani Kluba še v

e cenovno enaka Substralu, torej postane dražja blagovna 
aje ostanejo zveska. Ne , večina članov K

r je BZ1 ovna zna
čutljivi, ko to pr

prejšnjih parov, kjer so se č

 BZ1, 699 SIT BZB, 699 SIT Nedogovorjeni 
NEGAIA 24,80% 38,90% 36,30% 
GAIA 51,10% 22,20% 26,70% 

Vir: Poštna anketa, marec 2003 
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Slika 13: Primerjava izbire blagovnih znamk BZ1 in BZB med člani Kluba Gaia in nečlani 
Kluba Gaia (spremenjena obstoječa cena BZ1 in BZB). 
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PRILOGA 17: Izbrani rezultati analize z metodo glavnih komponent pri formiranju 
spremenljivk iz spremenljivk, povezanih s pomenom  raznolikosti blagovnih znamk 
(TR3 in VP18) pri ČLANIH KLUBA GAIA. 

 
 

KMO in Batlett-ov test 
Kaiser-Meyer-Olkin-ova mera ustreznosti vzorca                              ,500
Bartlett-ov test sferičnosti Približen χ2 19,471
 Stopnje prostosti 1
 Stopnja značilnosti ,000
 
 

Komunalitete 
 Začetne Končne 
TR3: Pri izbiri različnih vrst in blagovnih znamk gnojil, ki so na 
voljo na trgu, mi je… 

1,000 ,627 

VP18: V kakšni meri menite, da so si gnojila različnih blagovnih 
znamk podobna ?  

1,000 ,627 

Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
 
 

Pojasnjena varianca 
 Začetne lastne vrednosti Vsota končnih kumunalitet 
Faktor Skupaj % variance Kumulativni % Skupaj % variance Kumulativni % 
1 1,255 62,731 62,731 1,255 62,731 62,731 
2 ,745 37,269 100    
Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
 
 

Matrika faktorjev 
 Faktor
 1 
TR3: Pri izbiri različnih vrst in blagovnih znamk gnojil, ki so na voljo na trgu, mi je.. ,792 
VP18: V kakšni meri menite, da so si gnojila različnih blagovnih znamk podobna ?  ,792 
Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
Rotacijska metoda: Varimax z Kaiser-jevo normalizacijo 
 
Vir: Poštna anketa, marec 2003 
n=370 
 
 

34 



 

PRILOGA 18: Izbrani rezultati analize z metodo glavnih komponent pri formiranju 
spremenljivk iz spremenljivk povezanih s pravilno izbiro gnojil in učinkom gnojil (TR4 
in TR5) pri ČLANIH KLUBA GAIA. 

 
 

KMO in Batlett-ov test 
Kaiser-Meyer-Olkin-ova mera ustreznosti vzorca                              ,500
Bartlett-ov test sferičnosti Približen χ2 48,938
 Stopnje prostosti 1
 Stopnja značilnosti ,000
 
 

Komunalitete 
 Začetne Končne 
TR4. Kako pomembna je za vas prava izbira gnojila (izbrati gnojilo z 
najbolj ustrezno sestavo glede na potrebe tal, vrtnin, drevja, trate, 
sobnih, balkonskih rastlin,…)? 

1,000 ,692 

TR5. Skrbi me, da učinek gnojila, ki ga kupim, ne bo ravno takšen, 
kot si ga želim 

1,000 ,692 

Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
 
 

Pojasnjena varianca 
 Začetne lastne vrednosti Vsota končnih kumunalitet 
Faktor Skupaj % variance Kumulativni % Skupaj % variance Kumulativni % 
1 1,384 69,208 69,208 1,384 69,208 69,208 
2 ,616 30,792 100    
Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
 
 

Matrika faktorjev 
 Faktor 
 1 
TR4. Kako pomembna je za vas prava izbira gnojila (izbrati gnojilo z najbolj 
ustrezno sestavo glede na potrebe tal, vrtnin, drevja, trate, sobnih, balkonskih 
rastlin,…)? 

,601 

TR5. Skrbi me, da učinek gnojila, ki ga kupim, ne bo ravno takšen, kot si ga 
želim. 

,601 

Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
Rotacijska metoda: Varimax z Kaiser-jevo normalizacijo 
 
Vir: Poštna anketa, marec 2003 
n=370 
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PRILOGA 19: Izbrani rezultati analize z metodo glavnih komponent pri formiranju 
spremenljivk iz spremenljivk, povezanih z embalažo – izgledom in nosilnimi 
informacijami (TR6, TR7, TR9, TR10 in TR11) pri ČLANIH KLUBA GAIA. 

 
KMO in Batlett-ov test 

Kaiser-Meyer-Olkin-ova mera ustreznosti vzorca                              ,703
Bartlett-ov test sferičnosti Približen χ2 272,403
 Stopnje prostosti 10
 Stopnja značilnosti ,000
 

Komunalitete 
 Začetne Končne 
TR6. Priročna embalaža (ročka na vreči za enostavno prenašanje, 
merilni lončki za doziranje, …). 

1,000 ,480 

TR7. Izgled embalaže (oblika, barve, poslikave embalaže). 1,000 ,348 
TR9. Vidnost informacije o sestavi gnojila. 1,000 ,481 
TR10. Vidnost informacije o uporabi gnojila. 1,000 ,630 
TR11. Velikost pakiranja. 1,000 ,330 
Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
 

Pojasnjena varianca 
 Začetne lastne vrednosti Vsota končnih kumunalitet 
Faktor Skupaj % variance Kumulativni % Skupaj % variance Kumulativni % 
1 2,268 45,353 45,353 2,268 45,353 45,353 
2 ,940 18,792 64,145    
3 ,718 14,370 78,515    
4 ,670 13,396 91,911    
5 ,404 8,089 100    
Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
 

Matrika faktorjev 
 Faktor 
 1 
TR6. Priročna embalaža (ročka na vreči za enostavno prenašanje, merilni lončki 
za doziranje, …). 

,306 

TR7. Izgled embalaže (oblika, barve, poslikave embalaže). ,260 
TR9. Vidnost informacije o sestavi gnojila. ,306 
TR10. Vidnost informacije o uporabi gnojila. ,350 
TR11. Velikost pakiranja. ,253 
Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
Rotacijska metoda: Varimax z Kaiser-jevo normalizacijo 
 
Vir: Poštna anketa, marec 2003 
n=370 
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PRILOGA 20: Izbrani rezultati analize z metodo glavnih komponent pri formiranju 
spremenljivk iz spremenljivk, povezanih s pravilno izbiro gnojil in učinkom gnojil 
(TR27 in TR28) pri ČLANIH KLUBA GAIA. 

 
 

KMO in Batlett-ov test 
Kaiser-Meyer-Olkin-ova mera ustreznosti vzorca                              ,500
Bartlett-ov test sferičnosti Približen χ2 40,873
 Stopnje prostosti 1
 Stopnja značilnosti ,000
 
 

Komunalitete 
 Začetne Končne 
TR27. Nove izdelke ali izdelke novih blagovnih znamk rad/a 
predstavim svojim prijateljem. 

1,000 ,666 

TR28. Prijatelji in sosedje pogosto prihajajo k meni po nasvete. 1,000 ,666 
Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
 
 

Pojasnjena varianca 
 Začetne lastne vrednosti Vsota končnih kumunalitet 
Faktor Skupaj % variance Kumulativni % Skupaj % variance Kumulativni % 
1 1,333 66,633 66,633 1,333 66,633 66,633 
2 ,667 33,367 100    
Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
 
 

Matrika faktorjev 
 Faktor 
 1 
TR27. Nove izdelke ali izdelke novih blagovnih znamk rad/a predstavim svojim 
prijateljem. 

,613 

TR28. Prijatelji in sosedje pogosto prihajajo k meni po nasvete. ,613 
Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
Rotacijska metoda: Varimax z Kaiser-jevo normalizacijo 
 
Vir: Poštna anketa, marec 2003 
n=370 
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PRILOGA 21: Izbrani rezultati analize z metodo glavnih komponent pri formiranju 
spremenljivk iz spremenljivk, povezanih s splošnimi nakupnimi navadami – pogovor o 
nakupu (TR29 in TR30) pri ČLANIH KLUBA GAIA. 

 
 

KMO in Batlett-ov test 
Kaiser-Meyer-Olkin-ova mera ustreznosti vzorca                              ,500
Bartlett-ov test sferičnosti Približen χ2 44,028
 Stopnje prostosti 1
 Stopnja značilnosti ,000
 
 

Komunalitete 
 Začetne Končne 
TR29. Pogosto prebiram informacije, ki so na voljo na embalažah 
različnih izdelkov, čeprav vedno nimam namena kupiti izdelka. 

1,000 ,671 

TR30. Oglase pogosto berem iz radovednosti. 1,000 ,671 
Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
 
 

Pojasnjena varianca 
 Začetne lastne vrednosti Vsota končnih kumunalitet 
Faktor skupaj % variance Kumulativni % skupaj % variance Kumulativni % 
1 1,341 67,365 67,065 1,341 67,065 67,065 
2 ,659 32,935 100    
Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
 
 

Matrika faktorjev 
 Faktor 
 1 
TR29. Pogosto prebiram informacije, ki so na voljo na embalažah različnih 
izdelkov, čeprav vedno nimam namena kupiti izdelka. 

,611 

TR30. Oglase pogosto berem iz radovednosti. ,611 
Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
Rotacijska metoda: Varimax z Kaiser-jevo normalizacijo 
 
Vir: Poštna anketa, marec 2003 
n=370 
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PRILOGA 22: Izbrani rezultati analize z metodo glavnih komponent pri formiranju 
spremenljivk iz spremenljivk, povezanih s pomenom raznolikosti blagovnih znamk 
(TR3 in VP18) pri NEČLANIH KLUBA GAIA 

 
 

KMO in Batlett-ov test 
Kaiser-Meyer-Olkin-ova mera ustreznosti vzorca                              ,500
Bartlett-ov test sferičnosti Približen χ2 24,360
 Stopnje prostosti 1
 Stopnja značilnosti ,000
 
 

Komunalitete 
 Začetne Končne 
TR3: Pri izbiri različnih vrst in blagovnih znamk gnojil, ki so na 
voljo na trgu, mi je … 

1,000 ,604 

VP18: V kakšni meri menite, da so si gnojila različnih blagovnih 
znamk podobna ?  

1,000 ,604 

Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
 
 

Pojasnjena varianca 
 Začetne lastne vrednosti Vsota končnih kumunalitet 
Faktor skupaj % variance Kumulativni % skupaj % variance Kumulativni % 
1 1,208 60,375 60,375 1,208 60,375 60,375 
2 ,792 39,625 100    
Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
 
 

Matrika faktorjev 
 Faktor 
 1 
TR3: Pri izbiri različnih vrst in blagovnih znamk gnojil, ki so na voljo na trgu, mi 
je …   

,643 

VP18: V kakšni meri menite, da so si gnojila različnih blagovnih znamk podobna ?  ,643 
Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
Rotacijska metoda: Varimax z Kaiser-jevo normalizacijo 
 
Vir: Poštna anketa, marec 2003 
n=755 
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PRILOGA 23: Izbrani rezultati analize z metodo glavnih komponent pri formiranju 
spremenljivk iz spremenljivk, povezanih s pravilno izbiro gnojil in učinkom gnojil (TR4 
in TR5) pri NEČLANIH KLUBA GAIA. 

 
 

KMO in Batlett-ov test 
Kaiser-Meyer-Olkin-ova mera ustreznosti vzorca                              ,500
Bartlett-ov test sferičnosti Približen χ2 111,653
 Stopnje prostosti 1
 Stopnja značilnosti ,000
 
 

Komunalitete 
 Začetne Končne 
TR4. Kako pomembna je za vas prava izbira gnojila (izbrati gnojilo z 
najbolj ustrezno sestavo glede na potrebe tal, vrtnin, drevja, trate, 
sobnih, balkonskih rastlin,…)? 

1,000 ,709 

TR5. Skrbi me, da učinek gnojila, ki ga kupim, ne bo ravno takšen, 
kot si ga želim 

1,000 ,709 

Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
 
 

Pojasnjena varianca 
 Začetne lastne vrednosti Vsota končnih kumunalitet 
Faktor skupaj % variance Kumulativni % skupaj % variance Kumulativni % 
1 1,418 70,915 70,915 1,418 70,915 70,915 
2 ,582 29,085 100    
Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
 
 

Matrika faktorjev 
 Faktor 
 1 
TR4. Kako pomembna je za vas prava izbira gnojila (izbrati gnojilo z najbolj 
ustrezno sestavo glede na potrebe tal, vrtnin, drevja, trate, sobnih, balkonskih 
rastlin,…)? 

,594 

TR5. Skrbi me, da učinek gnojila, ki ga kupim, ne bo ravno takšen, kot si ga želim ,594 
Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
Rotacijska metoda: Varimax z Kaiser-jevo normalizacijo 
 
Vir: Poštna anketa, marec 2003 
n=755 
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PRILOGA 24: Izbrani rezultati analize z metodo glavnih komponent pri formiranju 
spremenljivk iz spremenljivk, povezanih z embalažo – izgledom in nosilnimi 
informacijami (TR6, TR7, TR9, TR10 in TR11) pri NEČLANIH KLUBA GAIA. 

 
KMO in Batlett-ov test 

Kaiser-Meyer-Olkin-ova mera ustreznosti vzorca                              ,670
Bartlett-ov test sferičnosti Približen χ2 613,943
 Stopnje prostosti 10
 Stopnja značilnosti ,000
 

Komunalitete 
 Začetne Končne 
TR6. Priročna embalaža (ročka na vreči za enostavno prenašanje, 
merilni lončki za doziranje, …). 

1,000 ,584 

TR7. Izgled embalaže (oblika, barve, poslikave embalaže). 1,000 ,556 
TR9. Vidnost informacije o sestavi gnojila. 1,000 ,796 
TR10. Vidnost informacije o uporabi gnojila. 1,000 ,813 
TR11 Velikost pakiranja. 1,000 ,583 
Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
 

Pojasnjena varianca 
 Začetne lastne vrednosti Vsota končnih kumunalitet 
Faktor skupaj % variance Kumulativni % skupaj % variance Kumulativni % 
1 2,289 45,776 45,776 1,789 35,789 35,789 
2 1,152 23,044 68,820 1,652 33,031 68,820 
3 ,630 12,602 81,422    
4 ,553 11,063 92,485    
5 ,376 7,515 100    
Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
 

Matrika faktorjev 
 Faktor Faktor 
 1 2 
TR6. Priročna embalaža (ročka na vreči za enostavno prenašanje, merilni 
lončki za doziranje, …). ,814  

TR7. Izgled embalaže (oblika, barve, poslikave embalaže). ,755 ,260 
TR9. Vidnost informacije o sestavi gnojila. ,716 ,265 
TR10. Vidnost informacije o uporabi gnojila.  ,893 
TR11 Velikost pakiranja.  ,877 
Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
Rotacijska metoda: Varimax z Kaiser-jevo normalizacijo 
 
Vir: Poštna anketa, marec 2003 
n=755 
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PRILOGA 25: Izbrani rezultati analize z metodo glavnih komponent pri formiranju 
spremenljivk iz spremenljivk, povezanih s splošnimi nakupnimi navadami –pogovor o 
nakupu (TR27 in TR28) pri NEČLANIH KLUBA GAIA. 

 
 

KMO in Batlett-ov test 
Kaiser-Meyer-Olkin-ova mera ustreznosti vzorca                              ,500
Bartlett-ov test sferičnosti Približen χ2 115,172
 Stopnje prostosti 1
 Stopnja značilnosti ,000
 
 

Komunalitete 
 Začetne Končne 
TR27. Nove izdelke ali izdelke novih blagovnih znamk rad/a 
predstavim svojim prijateljem. 

1,000 ,689 

TR28. Prijatelji in sosedje pogosto prihajajo k meni po nasvete. 1,000 ,689 
Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
 
 

Pojasnjena varianca 
 Začetne lastne vrednosti Vsota končnih kumunalitet 
Faktor skupaj % variance Kumulativni % skupaj % variance Kumulativni % 
1 1,379 68,941 68,941 1,379 68,941 68,941 
2 ,621 31,059 100    
Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
 
 

Matrika faktorjev 
 Faktor 
 1 
TR27. Nove izdelke ali izdelke novih blagovnih znamk rad/a predstavim svojim 
prijateljem. 

,602 

TR28. Prijatelji in sosedje pogosto prihajajo k meni po nasvete. ,602 
Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
Rotacijska metoda: Varimax z Kaiser-jevo normalizacijo 
 
Vir: Poštna anketa, marec 2003 
n=755 
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PRILOGA 26: Izbrani rezultati faktorske analize pri formiranju spremenljivk iz 
spremenljivk, povezanih s splošnimi nakupnimi navadami – iskanje informacij o 
izdelkih (TR29 in TR30) pri NEČLANIH KLUBA GAIA. 

 
 

KMO in Batlett-ov test 
Kaiser-Meyer-Olkin-ova mera ustreznosti vzorca                              ,500
Bartlett-ov test sferičnosti Približen χ2 142,404
 Stopnje prostosti 1
 Stopnja značilnosti ,000
 
 

Komunalitete 
 Začetne Končne 
TR29. Pogosto prebiram informacije, ki so na voljo na embalažah 
različnih izdelkov, čeprav vedno nimam namena kupiti izdelka. 

1,000 ,708 

TR30. Oglase pogosto berem iz radovednosti. 1,000 ,708 
Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
 
 

Pojasnjena varianca 
 Začetne lastne vrednosti Vsota končnih kumunalitet 
Faktor skupaj % variance Kumulativni % skupaj % variance Kumulativni % 
1 1,417 70,837 70,837 1,417 70,837 70,837 
2 ,583 29,163 100    
Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
 
 

Matrika faktorjev 
 Faktor 
 1 
TR29. Pogosto prebiram informacije, ki so na voljo na embalažah različnih 
izdelkov, čeprav vedno nimam namena kupiti izdelka. 

,594 

TR30. Oglase pogosto berem iz radovednosti. ,594 
Uporabljena metoda: Metoda glavnih komponent (Principle Component Analysis) 
Rotacijska metoda: Varimax z Kaiser-jevo normalizacijo 
 
Vir: Poštna anketa, marec 2003 
n=755 
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PRILOGA 27: Drevesa razvrščanja za združevanje v skupine na podlagi spremenljivk, 
povezanih z gnojili in nakupom gnojil ZA ČLANE KLUBA GAIA. Wardova metoda.  

a) originalni podatki, b) spremenljivke, prirejene z metodo glavnih komponent 
 
 
   
  Case 236  182   òø 
  Case 237  183   òú 
  Case 111   80   òú 
  Case 255  200   òú 
  Case 281  221   òú 
  Case 75    51   òú 
  Case 177  132   òú 
  Case 174  129   òú 
  Case 222  170   òú 
  Case 3      3   òú 
  Case 119   88   òôòø 
  Case 365  286   òú ó 
  Case 1      1   òú ó 
  Case 84    58   òú ó 
  Case 95    67   òú ó 
  Case 88    61   òú ó 
  Case 235  181   òú ó 
  Case 170  126   òú ó 
  Case 213  162   òú ó 
  Case 109   78   òú ó 
  Case 83    57   òú ùòø 
  Case 354  276   òú ó ó 
  Case 2      2   òú ó ó 
  Case 132   98   ò÷ ó ó 
  Case 90    63   òø ó ó 
  Case 328  256   òú ó ó 
  Case 74    50   òú ó ó 
  Case 77    52   òôòú ó 
  Case 185  139   òú ó ó 
  Case 189  142   òú ó ó 
  Case 215  163   òú ó ó 
  Case 228  176   ò÷ ó ó 
  Case 34    28   òø ó ùòòòø 
  Case 363  284   òôò÷ ó   ó 
  Case 80    55   òú   ó   ó 
  Case 292  230   òú   ó   ó 
  Case 13    10   òú   ó   ó 
  Case 266  208   ò÷   ó   ó 
  Case 268  210   òø   ó   ó 
  Case 353  275   òú   ó   ó 
  Case 318  248   òôòø ó   ó 
  Case 248  193   òú ó ó   ó 
  Case 275  216   òú ó ó   ó 
  Case 296  234   ò÷ ó ó   ó 
  Case 251  196   òø ó ó   ó 
  Case 321  250   òú ùò÷   ó 
  Case 126   93   òú ó     ó 
  Case 19    15   òú ó     ó 
  Case 280  220   òú ó     ó 
  Case 200  152   òú ó     ó 
  Case 339  263   òú ó     ó 
  Case 158  119   òôò÷     ó 
  Case 21    17   òú       ó 
  Case 283  223   òú       ó 
  Case 269  211   òú       ó 
  Case 327  255   òú       ó 
  Case 190  143   òú       ùòòòòòø 
  Case 286  226   òú       ó     ó 
  Case 187  140   òú       ó     ó 
  Case 243  188   òú       ó     ó 
  Case 72    48   òú       ó     ó 
  Case 242  187   òú       ó     ó 
  Case 351  273   òú       ó     ó 
  Case 67    47   ò÷       ó     ó 
  Case 258  203   òø       ó     ó 
  Case 349  271   òú       ó     ó 
  Case 148  111   òú       ó     ó 
  Case 147  110   òú       ó     ó 
  Case 293  231   òú       ó     ó 
  Case 226  174   òú       ó     ó 
  Case 24    20   òú       ó     ó 
  Case 42    32   òôòòòø   ó     ó 
  Case 295  233   òú   ó   ó     ó 
  Case 51    38   òú   ó   ó     ó 
  Case 178  133   òú   ó   ó     ó 
  Case 233  179   òú   ó   ó     ó 
  Case 240  185   òú   ó   ó     ó 
  Case 96    68   òú   ó   ó     ó 
  Case 181  136   òú   ó   ó     ó 
  Case 313  245   ò÷   ó   ó     ó 
  Case 144  109   òø   ó   ó     ó 
  Case 162  121   òú   ùòòò÷     ó 
  Case 161  120   òú   ó         ó 
  Case 25    21   òú   ó         ó 
  Case 289  228   òú   ó         ó 
  Case 94    66   òôòø ó         ó 
  Case 194  146   òú ó ó         ó 
  Case 348  270   òú ó ó         ó 
  Case 329  257   òú ó ó         ó 
  Case 150  113   ò÷ ó ó         ó 
  Case 91    64   òø ó ó         ó 
  Case 188  141   òú ó ó         ó 
  Case 5      5   òú ùò÷         ó 
  Case 133   99   òôòú           ó 
  Case 136  102   òú ó           ó 
  Case 196  148   ò÷ ó           ó 
  Case 124   91   òø ó           ó 
  Case 331  259   òú ó           ó 
  Case 130   96   òú ó           ó 
  Case 330  258   òú ó           ó 
  Case 364  285   òú ó           ó 
  Case 26    22   òú ó           ó 
  Case 116   85   òú ó           ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 
  Case 85    59   òú ó           ó                                 ó 
  Case 151  114   òú ó           ó                                 ó 
  Case 180  135   òôò÷           ó                                 ó 
  Case 11     9   òú             ó                                 ó 
  Case 274  215   òú             ó                                 ó 
  Case 53    39   òú             ó                                 ó 
  Case 89    62   òú             ó                                 ó 
  Case 127   94   òú             ó                                 ó 
  Case 143  108   òú             ó                                 ó 
  Case 209  159   òú             ó                                 ó 
  Case 4      4   òú             ó                                 ó 
  Case 261  206   òú             ó                                 ó 
  Case 203  154   òú             ó                                 ó 
  Case 220  168   òú             ó                                 ó 
  Case 114   83   òú             ó                                 ó 
  Case 360  281   òú             ó                                 ó 
  Case 359  280   ò÷             ó                                 ó 
  Case 50    37   òø             ó                                 ó 
  Case 61    44   òú             ó                                 ó 
  Case 249  194   òú             ó                                 ó 
  Case 284  224   òú             ó                                 ó 
  Case 323  252   òú             ó                                 ó 
  Case 57    42   òú             ó                                 ó 
  Case 227  175   òú             ó                                 ó 
  Case 211  161   òú             ó                                 ó 
 
  Case 338  262   òú             ó                                 ó 
 
 
  Case 342  266   òú             ó                                 ó 
  Case 137  103   òôòòòòòø       ó                                 ó 
  Case 232  178   òú     ó       ó                                 ó 
  Case 87    60   òú     ó       ó                                 ó 
  Case 98    70   òú     ó       ó                                 ó 
  Case 271  213   òú     ó       ó                                 ó 
  Case 311  243   òú     ó       ó                                 ó 
  Case 33    27   òú     ó       ó                                 ó 
  Case 60    43   òú     ó       ó                                 ó 
  Case 253  198   òú     ó       ó                                 ó 
  Case 294  232   òú     ó       ó                                 ó 
  Case 325  253   ò÷     ó       ó                                 ó 
  Case 208  158   òø     ó       ó                                 ó 
  Case 303  237   òú     ó       ó                                 ó 
  Case 198  150   òú     ó       ó                                 ó 
  Case 28    23   òú     ó       ó                                 ó 
  Case 29    24   òú     ó       ó                                 ó 
  Case 23    19   òú     ó       ó                                 ó 
  Case 267  209   òú     ó       ó                                 ó 
  Case 250  195   òú     ó       ó                                 ó 
  Case 299  236   òú     ùòòòòòòò÷                                 ó 
  Case 99    71   òôòòòø ó                                         ó 
  Case 282  222   òú   ó ó                                         ó 
  Case 8      7   òú   ó ó                                         ó 
  Case 205  156   òú   ó ó                                         ó 
  Case 20    16   òú   ó ó                                         ó 
  Case 225  173   òú   ó ó                                         ó 
  Case 7      6   òú   ó ó                                         ó 
  Case 172  127   òú   ó ó                                         ó 
  Case 355  277   òú   ó ó                                         ó 
  Case 164  123   òú   ó ó                                         ó 
  Case 244  189   òú   ó ó                                         ó 
  Case 179  134   òú   ó ó                                         ó 
  Case 367  288   òú   ó ó                                         ó 
  Case 92    65   ò÷   ó ó                                         ó 
  Case 16    12   òø   ó ó                                         ó 
  Case 254  199   òú   ó ó                                         ó 
  Case 48    35   òú   ó ó                                         ó 
  Case 82    56   òú   ó ó                                         ó 
  Case 49    36   òú   ùò÷                                         ó 
  Case 102   72   òú   ó                                           ó 
  Case 238  184   òú   ó                                           ó 
  Case 350  272   òú   ó                                           ó 
  Case 270  212   òôòòòú                                           ó 
  Case 278  218   òú   ó                                           ó 
  Case 290  229   òú   ó                                           ó 
  Case 63    45   òú   ó                                           ó 
  Case 195  147   òú   ó                                           ó 
  Case 153  115   òú   ó                                           ó 
  Case 197  149   òú   ó                                           ó 
  Case 322  251   òú   ó                                           ó 
  Case 304  238   òú   ó                                           ó 
  Case 117   86   òú   ó                                           ó 
  Case 134  100   òú   ó                                           ó 
  Case 259  204   òú   ó                                           ó 
  Case 37    31   òú   ó                                           ó 
  Case 183  137   òú   ó                                           ó 
  Case 106   75   òú   ó                                           ó 
  Case 260  205   òú   ó                                           ó 
  Case 176  131   òú   ó                                           ó 
  Case 369  289   òú   ó                                           ó 
  Case 263  207   òú   ó                                           ó 
  Case 18    14   òú   ó                                           ó 
  Case 204  155   ò÷   ó                                           ó 
  Case 288  227   òø   ó                                           ó 
  Case 307  241   òú   ó                                           ó 
  Case 173  128   òú   ó                                           ó 
  Case 346  269   òôòø ó                                           ó 
  Case 123   90   òú ó ó                                           ó 
  Case 219  167   òú ó ó                                           ó 
  Case 22    18   òú ó ó                                           ó 
  Case 45    33   òú ó ó                                           ó 
  Case 108   77   òú ó ó                                           ó 
  Case 345  268   òú ó ó                                           ó 
  Case 122   89   òú ùò÷                                           ó 
  Case 36    30   òú ó                                             ó 
  Case 320  249   òú ó                                             ó 
  Case 56    41   òú ó                                             ó 
  Case 128   95   ò÷ ó                                             ó 
  Case 131   97   òø ó                                             ó 
  Case 361  282   òú ó                                             ó 
  Case 10     8   òôò÷                                             ó 
  Case 125   92   òú                                               ó 
  Case 210  160   òú                                               ó 
  Case 310  242   ò÷                                               ó 
  Case 140  105   òø                                               ó 
  Case 154  116   òú                                               ó 
  Case 113   82   òú                                               ó 
  Case 155  117   òú                                               ó 
  Case 256  201   òú                                               ó 
  Case 223  171   òôòø                                             ó 
  Case 305  239   òú ó                                             ó 
  Case 366  287   òú ó                                             ó 
  Case 352  274   òú ó                                             ó 
  Case 135  101   ò÷ ó                                             ó 
  Case 192  144   òø ùòòòòòòòòòòòø                                 ó 
  Case 306  240   òôòú           ó                                 ó 
  Case 357  278   ò÷ ó           ó                                 ó 

a) b) 

  Case 311  237   òú 
  Case 260  202   òú 
  Case 322  244   òú 
  Case 198  149   òú 
  Case 208  156   òôòø 
  Case 49    35   òú ó 
  Case 45    32   òú ó 
  Case 60    42   ò÷ ó 
  Case 25    20   òø ó 
  Case 29    23   òú ó 
  Case 23    18   òú ó 
  Case 204  153   òú ó 
  Case 283  219   òú ó 
  Case 28    22   òú ó 
  Case 299  230   òú ó 
  Case 134  100   òú ó 
  Case 267  206   òú ó 
  Case 282  218   òú ó 
  Case 72    48   òú ó 
  Case 331  252   òú ó 
  Case 78    53   òú ó 
  Case 203  152   òôòú 
  Case 353  266   òú ó 
  Case 248  190   òú ó 
  Case 358  270   òú ó 
  Case 153  116   òú ó 
  Case 304  232   òú ó 
  Case 270  209   òú ó 
  Case 271  210   òú ó 
  Case 176  132   òú ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 
  Case 369  280   òú ó                             ó 
  Case 106   75   òú ó                             ó 
  Case 278  215   òú ó                             ó 
  Case 102   72   òú ó                             ó 
  Case 162  121   òú ó                             ó 
  Case 37    30   òú ó                             ó 
  Case 295  227   òú ó                             ó 
  Case 219  164   òú ó                             ó 
  Case 361  273   ò÷ ó                             ó 
  Case 8      6   òø ó                             ó 
  Case 87    60   òú ó                             ó 
  Case 190  143   òú ó                             ó 
  Case 117   86   òú ó                             ó 
  Case 323  245   òú ó                             ó 
  Case 197  148   òú ó                             ó 
  Case 183  138   òú ó                             ó 
  Case 284  220   òú ó                             ó 
  Case 167  124   òôò÷                             ó 
  Case 57    41   òú                               ó 
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a) Spremenljivke, uporabljene za združevanje na originalnih podatkih. Z Wardovo metodo 
bi lahko določila kot primerno število segmentov 2 ali 4.   
b) Spremenljivke, uporabljene za združevanje, so bile prirejene z metodo glavnih 
komponent. Z Wardovo metodo bi lahko določila kot primerno število segmentov 2, 3,4,5 
ali 7.   
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PRILOGA 28: Preverjanje najprimernejšega števila skupin s pomočjo metode 
razvrščanja. Združevanje v skupine na podlagi spremenljivk, povezanih z gnojili in 
nakupom gnojil. ČLANI KLUBA GAIA. a) Originalne spremenljivke, b) 
spremenljivke, prirejene z metodo glavnih komponent. 

 
Ali je razvrstitev v toliko skupin, kot jih nakazuje drevo razvrščanja, res najprimernejša, sem 
preverila z razvrščanjem z metodo voditeljev: 

a) pri originalnih spremenljivkah za 2, 3, 4, 5 in 6 skupin, 
b) pri spremenljivkah, prirejenih z metodo glavnih komponent, za 2, 3,4,5,6,7 in 8 

skupin. 
 
a) Opisna statistika vsote kvadratov Evklidskih razdalj za originalne spremenljivke. 

Descriptive Statistics

290 1,43 135,82 6523,37 22,4944 14,16770
290 1,55 108,12 5957,74 20,5439 12,28567
290 1,74 91,73 5451,66 18,7988 11,49577
290 2,06 79,58 5235,65 18,0540 10,91976
290 1,98 69,55 5121,53 17,6604 9,69313
290

EKO GNOJILA
EKO GNOJILA
EKO GNOJILA
EKO GNOJILA
EKO GNOJILA
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation

 
Za vse razvrstitve (v 2, 3, 4, 5 in 6 skupin) sem izračunala Wardovo kriterijsko funkcijo kot 
vsoto Evklidskih razdalj. Na osnovi izračunanih vrednosti Wardove kriterijske funkcije je 
najprimernejša razvrstitev v 3 skupine, ker vrednost Wardove kriterijske funkcije najbolj 
pade na prehodu iz 2. v 3. skupini. Torej je najizrazitejša razvrstitev, glede na Wardovo 
kriterijsko funkcijo, v 3 skupine. 
 
b) Opisna statistika vsote kvadratov Evklidskih razdalj za spremenljivke, prirejene z metodo 
glavnih komponent. 

Descriptive Statistics

280 951,60 3,3986
280 806,86 2,8817
280 705,02 2,5179
280 661,33 2,3619
280 596,92 2,1319
280 577,34 2,0619
280 524,12 1,8719
280

EVKL_SP2
EVKL_SP3
EVKL_SP4
EVKL_SP5

N Sum Mean

EVKL_SP6
EVKL_SP7
EVKL_SP8
Valid N (listwise)

 
Za vse razvrstitve (v 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 skupin) sem izračunala Wardovo kriterijsko funkcijo 
kot vsoto Evklidskih razdalj. Na osnovi izračunanih vrednosti Wardove kriterijske funkcije je 
najprimernejša razvrstitev 3 skupine, ker vrednost Wardove kriterijske funkcije najbolj pade 
na prehodu iz dveh v 3. skupino. Torej je prav tako najizrazitejša razvrstitev v 3 skupine 
glede na Wardovo kriterijsko funkcijo. 
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Ker dobim z uporabo prirejenih spremenljivk z metodo glavnih komponent bolj izrazite 
segmente, bom pri nadaljnji analizi upoštevala segmentacijo na osnovi prej omenjenih 
spremenljivk. Kljub temu da je po izračunani Wardovi kriterijski funkciji primernejšo število 
seg nalizi upoštevala 4 segmente zaradi vsebinskih kriterijev. 
Več  pri nadaljnji segmentaciji vsaj 

hen. 

mentov 3, bom pri nadaljnji a
je število segmentov ni bilo mogoče uporabiti, saj je bil

eden od segmentov premaj
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PRILOGA 29: Slikovni prikaz aritmetičnih sredin spremenljivk, povezanih z gnojili in 
nakupom gnojil po segmentih glede na te spremenljivke, pridobljenih z Wardovo 
metodo na podlagi: 

a) originalnih podatkov in 
b datko rejenih z metodo glavnih komponent. 

ČLANI KLUB
 
 
 
a) ne 

) po v pri
A GAIA. 

sredine spremenljivk za originalne podatke Aritmetič

1

2

3

4

5

6

7

TR 3 TR 4 TR 5 TR 6 TR 7 TR 8 TR 9 TR 10 TR 11 TR 27 TR 29

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4

Vir: P arec 2003. 
 
 
 
a) A ne sredine spremenljivk za originalne podatke 

oštna anketa, m

ritmetič

1

2

3

4

5

6

7

TR 3 TR 4 TR 5 TR 6 TR 7 TR 8 TR 9 TR 10 TR 11 TR 27 TR 29

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4

Vir: Poštna anketa, marec 2003. 
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PRILOGA 30: Opis segmentov s pomočjo spremenljivk, povezanih z gnojili in nakupom 
gnojil. Razvrščanje v segmente z metodo glavnih voditeljev glede na spremenljivke, 
prirejene z metodo glavnih komponent. ČLANI KLUBA GAIA.  

 
Ime Opis velikost 

˝Pomembna je 
agovna 
amka.˝ 

Pri nakupovanju gnojil dajejo največjo prednost blagovni znamki. Malo 
manj jim je pomembna embalaža, kjer dajejo največ prednosti 
informacijam o sestavi in o okolju prijazni naravnanosti gnojil (ustrezna 
sestava in delovanja gnojil). O nakupu se ne pogovarjajo z drugimi, ne 
iščejo nasvetov pri drugih,  ne prebirajo obstoječe literature ali na 
kakršenkoli drug način iščejo informacije. Segment je sestavljen iz članov 
srednje starosti (45-55), ki se še ne ukvarjajo tako zelo intenzivno z 
vrtnarjenjem, vendar pa posvečajo kar nekaj časa urejanju svojega okolja 
in pridelovanju domače hrane. 

21,1 % ali 
5275 vseh 
članov 

Kluba Gaia 
 

bl
zn

˝Nakupu gnojil 
jo izredno 
 pomen.˝ 

Nakupu gnojil se povsem posvetijo. Gnojilo mora biti ustrezne blagovne 
znamke, mora jim dajati zagotovilo o ustreznosti učinka, ki ga želijo. 
Embalaža pri tem ne zaostaja – vidne morajo biti informacije o sestavi, 
uporabi. Sam po sebi izgled embalaže (všečnost) ni pomembna, 
pomembno pa je, da je embalaža priročna in da je v ustreznih velikostih 
pakiranja. Gre za starejše ljudi (55-64 let), ki so običajno že v pokoju in 
imajo tako več časa, ki ga posvečajo vrtnarjenju.  

31,8 % ali 
7950 vseh 
članov 

Kluba Gaia 
 

daje
velik

˝Brez 
anja za 

p gnojil.˝ 

Nakupu gnojil sploh ne posvečajo nobene pozornosti. So predvsem mladi 
ljudje (povprečna starost 35), ki se z vrtnarjenje  ne ukvarjajo v večji meri. 
Zato tudi nimajo izoblikovanih preferenc pri nakupu gnojil.  

14,6 % ali 
3650  vseh 
članov 

Kluba Gaia 
 

zanim
naku

Nasvet in 
govor 

Ko se odločajo za nakup gnojila, se o tem radi posvetujejo z drugimi, prav 
tako radi delijo svoje  izkušnje z drugimi. Dobrodošle so vse informacije, 
ki jih lahko poiščejo. 
 
 

32,5 % ali 
8125 vseh 
članov 

Kluba Gaia 
 

po

Vir: Poštna anketa, marec 2003. 
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PRILOGA 31: Drevesa razvrščanja za združevanje v skupine na podlagi spremenljivk, 
povezanih z uporabo mineralnih in organskih gnojil različnih proizvajalcev gnojil in 
nakupom gnojil za ČLANE KLUBA GAIA. Wardova metoda.  

komponent 
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enljivke, uporabljene za združevanje na originalnih podatkih. Z Wardovo metodo bi 
ločila kot primerno število segmentov 4 ali 6.   
enljivke, uporabljene za združevanje, so bile prirejene z metodo glavnih komponent.  

vo metodo bi lahko določila kot primerno število segmentov 4 ali 6, 8 ali 12.  
primerih ni izrazitih segmentov, zato segmentacije na osnovi uporabe gnojil (tako  
ih kot tudi organskih) posameznih proizvajalcev ne bom nadalje obravnavala. 
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PRILOGA 32: Drevesa razvrščanja za združevanje v skupine na podlagi spremenljivk, 
povezanih z okrasnimi rastlinami, zelenjavnim vrtom in sadnim drevjem in nakupom 
gnojil.  za ČLANE KLUBA GAIA. Wardova metoda.  

a) originalne spremenljivke, b) spremenljivke, prirejene z metodo glavnih komponent 
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  Case 168   48   òø ó ó 
  Case 285   95   òú ùò÷ 
  Case 184   59   òú ó 
  Case 216   72   òú ó 
  Case 312  107   òôò÷ 
  Case 96    23   òú 
  Case 349  119   òú 
  Case 136   42   òú 
  Case 332  114   ò÷ 
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  Case 180   57   òø 

  Case 360  117   òú ó   ó 
  Case 116   33   ò÷ ó   ó 
  Case 11     4   òø ó   ó 

  Case 316  103   òú     ó 
  Case 285   93   òú     ùòòòòòòòòòòòø 
  Case 168   48   òú     ó           ó 
  Case 349  111   òú     ó           ó 
  Case 112   30   òú     ó           ó 
  Case 226   74   ò÷     ó           ó 
  Case 114   32   òø     ó           ó 
  Case 144   45   òú     ó           ó 

  Case 3      1   ò÷ ó ó             ó 
  Case 97    24   òø ùò÷             ùòòòòòòòø 
  Case 107   27   òú ó               ó       ó 
  Case 196   63   òú ó               ó       ó 
  Case 105   25   òôò÷               ó       ó 
  Case 149   46   òú                 ó       ó 
  Case 85    22   òú                 ó       ó 
  Case 218   72   òú                 ó       ó 
  Case 19     8   òú                 ó       ó 
  Case 139   44   òú                 ó       ó 
  Case 136   42   òú                 ó       ó 
  Case 359  116   òú                 ó       ó 
  Case 17     7   ò÷                 ó       ó 
  Case 31    10   òø                 ó       ó 
  Case 266   86   òú                 ó       ó 
  Case 13     5   òôòø               ó       ó 
  Case 80    20   òú ó               ó       ó 
  Case 152   47   ò÷ ùòòòòòòòòòòòòòòò÷       ó 
  Case 255   85   òø ó                       ó 
  Case 320  104   òú ó                       ó 
  Case 236   79   òôò÷                       ó 
  Case 237   80   òú                         ó 
  Case 172   51   òú                         ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø
  Case 111   29   ò÷                         ó                     ó
  Case 233   76   òø                         ó                     ó
  Case 240   82   òú                         ó                     ó
  Case 123   38   òôòø                       ó                     ó
  Case 271   88   òú ó                       ó                     ó
  Case 304  100   òú ó                       ó                     ó
  Case 278   91   ò÷ ó                       ó                     ó
  Case 37    14   òø ó                       ó                     ó
  Case 295   97   òú ó                       ó                     ó
  Case 219   73   òú ùòòòòòòòø               ó                     ó
  Case 361  118   òú ó       ó               ó                     ó
  Case 203   65   òú ó       ó               ó                     ó
  Case 353  113   òú ó       ó               ó                     ó
  Case 176   54   òú ó       ó               ó                     ó
  Case 369  123   òú ó       ó               ó                     ó
  Case 106   26   òôò÷       ó               ó                     ó
  Case 29     9   òú         ó               ó                     ó
  Case 198   64   òú         ó               ó                     ó
  Case 208   67   òú         ó               ó                     ó

  Case 7      2   ò÷                                               ó
  Case 340  109   òø                                               ó
  Case 366  122   òú                                               ó
  Case 305  101   òôòòòòòòòø                                       ó

  Case 238   81   òú 
  Case 178   56   òú 
  Case 234   77   òôòø 
  Case 293   95   òú ó 
  Case 193   62   òú ó 
  Case 364  120   òú ó 
  Case 330  106   òú ùòòòø 

  Case 274   89   òú ó   ó 
  Case 213   69   òôò÷   ó 
  Case 127   39   òú     ó 
  Case 216   70   ò÷     ó 
  Case 96    23   òø     ó 
  Case 217   71   òú     ó 
  Case 177   55   òú     ó 
  Case 254   84   òú     ó 
  Case 365  121   òú     ó 
  Case 51    15   òôòòòòòú 
  Case 184   59   òú     ó 

  Case 268   87   òú     ó           ó 
  Case 119   36   òôòòòø ó           ó 
  Case 173   52   òú   ó ó           ó 
  Case 296   98   ò÷   ó ó           ó 
  Case 73    19   òø   ùò÷           ó 
  Case 228   75   òú   ó             ó 
  Case 235   78   òôòø ó             ó 

  Case 322  105   òú         ó               ó                     ó
  Case 204   66   òú         ùòòòòòòòòòòòòòòò÷                     ó
  Case 60    16   ò÷         ó                                     ó
  Case 108   28   òø         ó                                     ó
  Case 294   96   òú         ó                                     ó
  Case 36    13   òú         ó                                     ó
  Case 62    17   òú         ó                                     ó
  Case 82    21   òú         ó                                     ó
  Case 16     6   òú         ó                                     ó
  Case 187   60   òôòø       ó                                     ó
  Case 10     3   òú ó       ó                                     ó
  Case 286   94   òú ó       ó                                     ó
  Case 355  114   òú ó       ó                                     ó
  Case 67    18   òú ùòòòòòòò÷                                     ó
  Case 170   50   ò÷ ó                                             ó
  Case 122   37   òø ó                                             ó
  Case 137   43   òú ó                                             ó
  Case 134   40   òôò÷                                             ó
  Case 282   92   òú                                               ó
  Case 117   34   òú                                               ó
  Case 183   58   òú                                               ó
  Case 299   99   òú                                               ó
  Case 211   68   òú                                               ó
  Case 342  110   òú                                               ó

  Case 118   35   òú       ó                                       ó
  Case 175   53   òú       ó                                       ó
  Case 34    11   òú       ó                                       ó
  Case 169   49   òú       ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷
a) Spremenljivke, uporabljene za združevanje na originalnih podatkih. Z Wardovo metodo 
bi lahko določila kot primerno število segmentov 2, 3 ali 6.   
b) Spremenljivke, uporabljene za združevanje, so bile prirejene z metodo glavnih 
komponent. Z Wardovo metodo bi lahko določila kot primerno število segmentov 2, 3, 4, 
6 ali 7.



 

PRILOGA 33: Preverjanje najprimernejšega števila skupin s pomočjo metode 
razvrščanja. Združevanje v skupine na podlagi spremenljivk, povezanih z okrasnimi 
rastlinami, zelenjavnim vrtom in sadnim drevjem ter nakupom gnojil. ČLANI KLUBA 
GAIA.  

a) originalne spremenljivke, b) spremenljivk,e prirejene z metodo glavnih komponent. 
 
Ali je razvrstitev v toliko skupin, kot jih nakazuje drevo razvrščanja, res najprim
preverila z razvrščanjem z metodo voditeljev  

ernejša, sem 

c) za originalne spremenljivke za razvrstitev v 2, 3, 4, 5 in 6 skupin, 
d) za spremenljivke, prirejene z metodo glavnih komponent za razvrstitev v 2, 3,4,5,6 in 

7 skupin. 
 
a) Opisna statistika vsote kvadratov Evklidskih razdalj za originalne spremenljivke 

Descriptive Statistics

130 1,91 85,20 2347,66 18,0589 12,67063
130 1,43 66,52 2118,32 16,2948 11,38042
130 1,76 49,70 1931,98 14,8614 9,49530
130 1,56 49,21 1850,98 14,2383 8,84906
130 1,84 41,45 1690,58 13,0044 7,68146
130

EVKL ZELEN (2)
EVKL ZELEN (3)
EVKL ZELEN (4)
EVKL ZELEN (5)
EVKL ZELEN (6)
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation

 
a vse razvrstitve (v 2, 3, 4, 5 in 6 skupin) sem izračunala Wardovo kriterijsko funkcijo kot 
soto Evklidskih razdalj. Na osnovi izračunanih vrednosti Wardove kriterijske funkcije je 

ade 
 3. skupino. Torej je najizrazitejša razvrstitev v 3 skupine. 

 
adratov Evklidskih razdalj za spremenljivke, prirejene z metodo 

lavnih komponent 

Z
v
najprimernejša razvrstitev 3 skupine, ker vrednost Wardove kriterijske funkcije najbolj p
na prehodu iz dveh v

b) Opisna statistika vsote kv
g

Descriptive Statistics

123 ,39 15,07 416,27 3,3843 2,65507
123 ,28 10,92 343,66 2,7940 1,75709
123 ,21 10,57 291,22 2,3677 1,56881
123 ,18 8,11 257,62 2,0945 1,34968
123 ,16 6,06 245,15 1,9931 1,27675
123 ,16 5,70 234,69 1,9080 1,12359
123

EVKL_ZP2
EVKL_ZP3
EVKL_ZP4
EVKL_ZP5
EVKL_ZP6
EVKL_ZP7
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation

 
 

t vsoto Evklidskih razdalj. Na osnovi izračunanih vrednosti Wardove kriterijske funkcije je 
jprimernejša razvrstitev 7 skupine, ker vrednost Wardove kriterijske funkcije najbolj pade 

hodu iz 6. v 7. skupino. Po tem kriteriju je najizrazitejša razvrstitev v 7.skupino. 

ti, nastali na osnovi prirejenih spremenljivk z metodo glavnih komponent, so si med 
ecej podobni. To je razvidno iz preračunanih razlik med vsotami Evklidskih razdalj. 
nalnih podatkih so segmenti izrazitejši, zato bom pri nadaljnji obravnavi upoštevala 

Za vse razvrstitve (v 2, 3, 4, 5, 6 in 7 skupin) sem izračunala Wardovo kriterijsko funkcijo
ko
na
na pre
 
Segmen
seboj pr
Pri origi
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slednje. Kljub temu da je razlika med vsotami Evklidskih razdalj pokazala kot najprimernejšo 
gmente, bom pri nadaljnji analizi upoštevala razdelitev v 4 segmente. 

segmente z originalnimi spremenljivkami nudi takšne segmente, ki so 
aljnje razvijanje tržnokomunikacijskih strategij. 

razdelitev v 3 se
Razdelitev v 4 
primernejši za nad
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PRILOGA 34: Slikovni prikaz aritmetičnih sredin spremenljivk, povezanih z gnojili in 
nakupom gnojil po segmentih, pridobljenih z Wardovo metodo na podlagi spremenljivk 
povezanih z okrasnimi rastlinami, vrtninami in sadnim drevjem. ČLANI KLUBA 
GAIA. 

a) originalne spremenljivke, b) spremenljivke ,prirejene z metodo glavnih komponent 
 
a) Aritmetična sredina segmentov združenih, glede na originalne spremenljivke 

1

2

3

4

5

6

7

TR 3 TR 4 TR 5 TR 6 TR 7 TR 8 TR 9 TR 10 TR 11 TR 27 TR 29

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4
 

Vir: Poštna anketa, marec2003. 
 
 
b) Aritmetična sredina segmentov, združenih glede na spremenljivke, prirejene z metodo 
glavnih komponent 

7

5

6

4

1

2

3

TR 3 TR 4 TR 5 TR 6 TR 7 TR 8 TR 9 TR 10 TR 11 TR 27 TR 29

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4
 

Vir: Poštna anketa, marec2003. 
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PRILOGA 35: Drevesa razvrščanja za združevanje v skupine na podlagi spremenlji
povezanih z gnojili in nakupom gnojil za NEČLANE KLUBA GAIA. Wardova m
Iz celotne datoteke s 

vk, 
etoda. 

podatki (755 enot) sem izbrala podvzorec z 200 enotami. 

a) o remenljivke, prirejene z metodo glavnih komponent 
 

e 381   77   òú   ó   ó 
e 354   71   òú   ó   ó 
e 357   73   òú   ó   ó 
e 641  129   òôòòò÷   ó 
e 741  147   òú       ó 
e 51     7   òú       ó 
e 337   66   òú       ó 
e 253   44   ò÷       ó 
e 165   26   òø       ó 
e 574  112   òú       ó 

  Case 99    14   òú ó ó   ó ó 
  Case 480   92   òú ó ó   ó ó 
  Case 432   85   òôò÷ ó   ó ó 
  Case 316   64   òú   ó   ó ó 
  Case 589  117   òú   ùòòò÷ ó 
  Case 450   87   òú   ó     ó 
  Case 198   32   ò÷   ó     ó 
  Case 161   25   òø   ó     ó 
  Case 215   37   òôòø ó     ó 
  Case 534  104   ò÷ ó ó     ó 
  Case 49     6   òø ùò÷     ó 
  Case 609  121   òôòú       ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 
  Case 313   63   òú ó       ó                                     ó 
  Case 488   93   ò÷ ó       ó                                     ó 
  Case 123   18   òø ó       ó                                     ó 
  Case 714  145   òôò÷       ó                                     ó 
  Case 138   22   ò÷         ó                                     ó 
  Case 280   52   òø         ó                                     ó 
  Case 594  118   òú         ó                                     ó 
  Case 223   39   òú         ó                                     ó 
  Case 603  120   òú         ó                                     ó 
  Case 240   42   òôòòòø     ó                                     ó 
  Case 342   68   òú   ó     ó                                     ó 
  Case 384   78   òú   ó     ó                                     ó 
  Case 653  131   òú   ó     ó                                     ó 
  Case 261   47   ò÷   ó     ó                                     ó 
  Case 386   79   òûòø ó     ó                                     ó 
  Case 439   86   ò÷ ó ó     ó                                     ó 
  Case 69    10   òø ó ó     ó                                     ó 
  Case 216   38   òú ó ùòòòòò÷                                     ó 
  Case 308   61   òú ó ó                                           ó 
  Case 124   19   òú ó ó                                           ó 
  Case 617  123   òôòú ó                                           ó 
  Case 462   91   òú ó ó                                           ó 
  Case 587  116   òú ó ó                                           ó 
  Case 622  124   òú ó ó                                           ó 
  Case 631  127   ò÷ ó ó                                           ó 
  Case 66     9   òø ó ó                                           ó 
  Case 567  110   òú ùò÷                                           ó 
  Case 636  128   òú ó                                             ó 
  Case 214   36   òú ó                                             ó 
  Case 627  125   òú ó                                             ó 
  Case 710  144   òôòú                                             ó 
  Case 182   30   òú ó                                             ó 
  Case 681  138   òú ó                                             ó 
  Case 369   74   òú ó                                             ó 
  Case 510   97   òú ó                                             ó 
  Case 272   50   ò÷ ó                                             ó 
  Case 330   65   òø ó                                             ó 
  Case 565  109   òú ó                                             ó 
  Case 235   40   òôòú                                             ó 
  Case 529  102   òú ó                                             ó 
  Case 616  122   òú ó                                             ó 
  Case 694  143   ò÷ ó                                             ó 
  Case 389   81   òø ó                                             ó 
  Case 506   96   òôò÷                                             ó 
  Case 142   24   ò÷                                               ó 
  Case 505   95   òûòø                                             ó 
  Case 630  126   ò÷ ó                                             ó 
  Case 209   34   òø ó                                             ó 
  Case 518  100   òú ùòø                                           ó 
  Case 43     5   òôòú ó                                           ó 

e 10     1   òôò÷ ó           ó                               ó 
e 171   28   òú   ó           ó                               ó 
e 672  134   ò÷   ó           ó                               ó 
e 301   57   òòòòò÷           ó                               ó 
e 266   48   òø               ó                               ó 
e 718  146   òú               ó                               ó 
e 691  142   òôòø             ó                               ó 
e 379   76   ò÷ ó             ó                               ó 
e 417   84   òø ó             ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 

  Case 679  136   ò÷         ó 
  Case 111   16   òø         ó 
  Case 343   69   òôòø       ó 
  Case 267   49   òú ó       ó 

e 512   98   òôò÷ ó ó 
e 455   90   ò÷   ó ó 
e 118   17   òø   ó ó 
e 130   21   òú   ó ó 
e 139   23   òú   ùò÷ 

  Case 257   46   òôòòòú 
  Case 597  119   òú   ó 
  Case 254   45   òú   ó 
  Case 548  105   òú   ó 
  Case 501   94   òú   ó 
  Case 572  111   òú   ó 
  Case 394   82   ò÷   ó 
  Case 177   29   òûòø ó 
  Case 208   33   ò÷ ó ó 
  Case 279   51   òø ó ó 
  Case 649  130   òú ùò÷ 
  Case 552  108   òú ó 
  Case 249   43   òú ó 
  Case 282   53   òôò÷ 
  Case 549  106   òú 
  Case 64     8   òú 
  Case 683  139   òú 
  Case 524  101   òú 
  Case 576  113   ò÷ 

riginalne spremenljivke,   b) sp

 
    
  Case 687  140   òôòø 
  Case 338   67   òú ùòø 
  Case 688  141   ò÷ ó ó 
  Case 551  107   òòò÷ ó 
  Case 283   54   òø   ùòòòø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cas

  Cas

  Cas

  Cas

  Cas

  Cas

  Cas

  Cas

  Cas

  Cas

  Case 297   56   òú       ùòø 
  Case 306   59   òôòø     ó ó 
  Case 515   99   òú ó     ó ó 
  Case 668  132   òú ó     ó ó 
  Case 675  135   ò÷ ó     ó ó 
  Case 352   70   òø ùòø   ó ó 
  Case 387   80   òú ó ó   ó ó 

  Case 86    12   ò÷ ó ó                                           ó 
  Case 373   75   òø ó ó                                           ó 
  Case 411   83   òú ó ó                                           ó 
  Case 107   15   òú ó ùòòòòòòòòòòòø                               ó 
  Case 16     2   òú ó ó           ó                               ó 

e 680  137   òú ó ó           ó                               ó   Cas

  Cas

  Cas

  Cas

  Cas

  Cas

  Cas

  Cas

  Cas

  Cas

  Case 453   89   òú ó             ó 
  Case 25     3   òú ùòòòòòòòø     ó 
  Case 78    11   òôòú       ó     ó 
  Case 355   72   òú ó       ó     ó 
  Case 531  103   òú ó       ó     ó 
  Case 582  115   òú ó       ó     ó 
  Case 669  133   ò÷ ó       ó     ó 
  Case 30     4   òø ó       ó     ó 
  Case 452   88   òú ó       ó     ó 
  Case 304   58   òú ó       ó     ó 
  Case 87    13   òú ó       ó     ó 
  Case 310   62   òôò÷       ùòòòòò÷ 
  Case 212   35   òú         ó 

  Case 289   55   òú ùòòòø   ó 
  Case 307   60   ò÷ ó   ó   ó 
  Case 238   41   òòò÷   ó   ó 
  Case 169   27   òûòø   ó   ó 
  Case 577  114   ò÷ ùòø ó   ó 

e 126   20   òø ó ó ùòòò÷   Cas

  Cas

  Cas

  Cas

  Cas

  Cas

a) 
a) Spremenljivke, uporabljene za združevanje na originalnih podatkih. Z Wardovo metodo 
bi lahko določila kot primerno število segmentov 2, 3, 4, 5, 6 ali 7.   
b) Spremenljivke, uporabljene za združevanje, so bile prirejene z metodo glavnih 
komponent. Z Wardovo metodo bi lahko določila kot primerno število segmentov 2, 3, 4, 
5 ali 6.  

 

   Ca 
  Case 515   94   ò÷ ó 
  Case 594  110   òø ó 
  Case 627  117   òú ùòø 
  Case 450   82   òú ó ó 
  Case 182   29   òú ó ó 
  Case 432   80   òôò÷ ó 
  Case 480   87   òú   ó 
  Case 313   61   òú   ó 
  Case 387   76   òú   ó 
  Case 668  124   òú   ó 
  Case 534   98   ò÷   ùòø 
  Case 306   57   òø   ó ó 
  Case 337   64   òú   ó ó 
  Case 49     5   òôòø ó ó 

  Case 691  133   ò÷ ó   ùòòòø 
  Case 99    13   òø ó   ó   ó 
  Case 343   66   òú ó   ó   ó 
  Case 330   63   òú ó   ó   ó 
  Case 357   69   òôòú   ó   ó 
  Case 240   41   òú ó   ó   ó 
  Case 694  134   òú ó   ó   ó 
  Case 675  127   ò÷ ó   ó   ó 
  Case 142   23   òòò÷   ó   ó 
  Case 193   30   òø     ó   ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø
  Case 198   31   òú     ó   ó                                     ó
  Case 316   62   òôòòòòò÷   ó                                     ó
  Case 462   86   ò÷         ó                                     ó
  Case 51     6   òø         ó                                     ó
  Case 338   65   òôòòòø     ó                                     ó
  Case 214   35   òú   ó     ó                                     ó
  Case 710  135   òú   ó     ó                                     ó
  Case 253   43   ò÷   ó     ó                                     ó
  Case 510   92   òø   ùòòòòò÷                                     ó
  Case 529   97   òôòø ó                                           ó
  Case 215   36   òú ó ó                                           ó
  Case 272   49   òú ó ó                                           ó
  Case 161   24   òú ó ó                                           ó
  Case 681  130   ò÷ ùò÷                                           ó
  Case 66     8   òø ó                                             ó
  Case 235   39   òú ó                                             ó
  Case 223   38   òú ó                                             ó
  Case 177   28   òôò÷                                             ó
  Case 267   48   ò÷                                               ó
  Case 16     1   òø                                               ó
  Case 107   14   òú                                               ó
  Case 257   45   òú                                               ó
  Case 301   55   òôòòòø                                           ó
  Case 672  126   ò÷   ùòòòø                                       ó
  Case 379   72   òø   ó   ó                                       ó
  Case 551  101   òôòòò÷   ó                                       ó
  Case 505   90   ò÷       ó                                       ó
  Case 171   27   òø       ùòòòòòòòòòòòòòø                         ó
  Case 680  129   òú       ó             ó                         ó
  Case 373   71   òú       ó             ó                         ó
  Case 411   79   òôòòòø   ó             ó                         ó
  Case 86    11   òú   ó   ó             ó                         ó
  Case 630  118   ò÷   ùòòò÷             ó                         ó
  Case 576  106   òø   ó                 ó                         ó
  Case 688  132   òú   ó                 ó                         ó
  Case 111   15   òôòòò÷                 ó                         ó
  Case 679  128   ò÷                     ó                         ó
  Case 308   59   òø                     ó                         ó
  Case 369   70   òú                     ó                         ó
  Case 69     9   òú                     ó                         ó
  Case 589  109   òú                     ó                         ó
  Case 355   68   òôòòòòòø               ó                         ó
  Case 123   17   ò÷     ó               ó                         ó
  Case 389   77   òø     ó               ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷
  Case 641  121   òôòø   ùòòòòòòòòòø     ó 
  Case 381   73   òú ó   ó         ó     ó 
  Case 741  138   òú ó   ó         ó     ó 
  Case 506   91   ò÷ ùòòò÷         ó     ó 
  Case 279   50   òø ó             ó     ó 
  Case 549  100   òôòú             ó     ó 
  Case 552  102   ò÷ ó             ó     ó 
  Case 565  103   òø ó             ó     ó 
  Case 587  108   òú ó             ó     ó 
  Case 567  104   òôò÷             ó     ó 
  Case 636  120   òú               ó     ó 
  Case 622  116   òú               ó     ó 
  Case 616  114   òú               ó     ó 
  Case 649  122   ò÷               ó     ó 
  Case 212   34   òø               ó     ó 
  Case 282   52   òú               ó     ó 
  Case 384   74   òú               ùòòòòò÷ 
  Case 64     7   òú               ó 
  Case 249   42   òôòòòø           ó 
  Case 603  112   òú   ó           ó 
  Case 683  131   òú   ó           ó 
  Case 261   46   ò÷   ó           ó 
  Case 280   51   òø   ùòòòòòø     ó 

  Case 617  115   òú         ó     ó 
  Case 208   32   òú         ó     ó 
  Case 669  125   òôòø       ó     ó 
  Case 266   47   òú ó       ùòòòòò÷ 
  Case 718  137   òú ó       ó 
  Case 304   56   òú ó       ó 
  Case 452   83   òú ó       ó 
  Case 43     4   ò÷ ùòòòø   ó 
  Case 25     2   òø ó   ó   ó 
  Case 87    12   òú ó   ó   ó 
  Case 582  107   òú ó   ó   ó 
  Case 310   60   òú ó   ó   ó 
  Case 30     3   òôò÷   ó   ó 
  Case 548   99   òú     ó   ó 
  Case 209   33   òú     ùòòò÷ 
  Case 518   95   ò÷     ó 
  Case 118   16   òø     ó 
  Case 130   20   òú     ó 

  Case 138   21   òú ó ó ó 
  Case 609  113   òú ó ó ó 
  Case 714  136   òú ó ó ó 
  Case 283   53   òú ó ó ó 
  Case 488   88   ò÷ ùò÷ ó 
  Case 352   67   òø ó   ó 
  Case 453   84   òôòú   ó 

  Case 572  105   òú   ó     ó     ó 
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394 78 òú ó

b) 
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PRILOGA 36: Preverjanje najprimernejšega števila skupin s pomočjo metode 
razvrščanja. Združevanje v skupine na podlagi spremenljivk, povezanih z gnojili in 
nakupom gnojil. NEČLANI KLUBA GAIA. Iz celotne datoteke s podatki (755 enot) 
sem izbrala podvzorec 200 enot. 

a) Originalne spremenljivke, b) spremenljivke, prirejene z metodo glavnih komponent. 
 
Ali je razvrstitev v rnejša, sem 
p a

i
skupin. 

 
s lji

toliko skupin, kot jih nakazuje drevo razvrščanja, res najprime
njem z metodo voditeljev  
e spremenljivke za 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8  skupin, 
ljivke, prirejene z metodo glavnih komponent za 2, 3, 4, 5, 6, 7 

reverila z razvršč
a) za originaln
b) za spremen n 8  

a) Opisna stati tika vsote kvadratov Evklidskih razdalj za originalne spremen vke 
Descriptive Statistics

147 2,99 101,68 4389,91 29,8634 16,52847
147 2,24 80,18 4072,22 27,7022 15,30974
147 3,22 80,94 3825,68 26,0251 14,46044
147 ,00 74,22 3649,78 24,8285 14,11698
147 4,19 63,19 3360,97 22,8637 12,88978
147 ,00 62,75 3245,23 22,0764 12,33372
147 ,00 60,21 3150,32 21,4308 11,91856
147

EVK_ORI2
EVK_ORI3
EVK_ORI4
EVK_ORI5
EVK_ORI6
EVK_ORI7
EVK_ORI8
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation

 
Za vse razvrstitve ( jsk  
ko sk čunanih vrednosti Wardove kriterijske funkcije je 
najpr a razvrstitev 3 skupine, ker vrednost Wardove kriterijske funkcije
na prehodu iz dveh
 
b) Op istika
gla ent

v 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 skupin) sem izračunala Wardovo kriteri
ih razdalj. Na osnovi izra

o funkcijo

 najbolj pade 
t vsoto Evklid

imernejš
 v 3 skupine. Torej je najizrazitejša razvrstitev v 3 skupine. 

 vsote kvadratov Evklidskih razdalj za spremenljivke prirejene
 

isna stat
vnih kompon

 z metodo 

Descriptive Statistics

138 ,97 20,95 831,63 6,0263 4,01435
138 1,10 19,07 731,39 5,2999 3,50454
138 ,74 19,45 667,82 4,8393 3,31161
138 ,84 19,67 620,93 4,4995 2,99676
138 ,89 19,63 590,48 4,2789 2,84682
138 ,54 13,30 569,40 4,1261 2,65959
138 ,68 11,64 541,50 3,9239 2,49661
138

EVK_PCA2
EVK_PCA3
EVK_PCA4
EVK_PCA5
EVK_PCA6
EVK_PCA7
EVK_PCA8
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation

 
Za vse razvrstitve (v 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 skupin) sem izračunala Wardovo kriterijsko funkcijo 
kot vsoto Evklidskih razdalj. Na osnovi izračunanih vrednosti Wardove kriterijske funkcije je 
najprimernejša razvrstitev 3 skupine, ker vrednost Wardove kriterijske funkcije najbolj pade 
na prehodu iz 2 v 3 skupini. Torej je prav tako najizrazitejša razvrstitev v 3 skupine. 
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Pri nadaljnji obravnavi bom upoštevala porazdelitev segmentov na osnovi originalnih 
spremenljivk. Zaradi natančnejšega opisa segmenta bom upoštevala združevanje v 6 
segmentov. 
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PRILOGA: Slikovni prikaz aritmetičnih sredin spremenljivk, povezanih z gnojili in 
nakupom gnojil po segmentih glede na te spremenljivke, pridobljenih z Wardovo 
metodo na podlagi:  

a) originalnih spremenljivk. 

EČLANI KLUBA GAIA. Iz celotne datoteke s podatki (755 enot) je bil izbran 

 
a) A

b) spremenljivk, prirejenih z metodo glavnih komponent. 
N
podvzorec 200 enot. 
 

ritmetčma sredina segmentov, združenih glede na originalne spremenljivke 

1

2

3

4

5

6

7

TR 3 TR6 TR7 TR8 TR9 TR10 TR11 TR21 TR25 TR27 TR29

1 segment 2 segment 3 segment 4 segment 5 segment 6 segment
 

Vir: Poštna anketa, marec 2003. 
 
 
b) Aritmetčma sredina segmentov, združenih na osnovi spremenljivk, prirejenih z metodo 

lavnih komponent g

7

6

3

4

5

1

2

TR 3 TR6 TR7 TR8 TR9 TR10 TR11 TR25 TR27 TR29

1 segment 2 segment 3 segment 4 segment 5 segment 6 segment
 

Vir: Poštna anketa, marec 2003. 
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PRILOGA 37: Opis segmentov s pomočjo spremenljivk, povezanih z gnojili in nakupom 
gnojil, prirejenih z metodo glavnih voditeljev na podlagi originalnih podatkov. 
NEČLANI KLUBA GAIA. Iz celotne datoteke s podatki (755 enot) je bil izbran 
podvzorec 200 enot. 

 
Ime Opis velikost 

P
iska

re
nje informacij. 

 

od tiste, ki jo 
lahko najdejo na embalaži, do dodatnih informacij, ki jih poiščejo 

vih 
izdelkov in raziskovanju izdelkov skozi nakup. Radi kupijo 
preverjen izdelek.  

23,8 % ali 
396.159* 
nečlanov 

Kluba Gaia 

mišljeni nakup, 
Pri nakupu gnojil so jim pomembne vse informacije – 

Preverjena gnojila. 
tudi sami izven prodajnega mesta. Niso naklonjeni kupovanju no

Nakupu gnojil ne 
pripisujejo  velikega 

pomena. 

Ne iščejo nikakršnih informacij v zvezi z nakupom oz. izbiro gnojil. 
Embalaža, vsebina embalaže jim ni pomembna. O nakupu gnojil se 
ne posvetujejo z drugimi niti ne delijo svojih izkušenj z drugimi. 
Novim izdelkom se izogibajo, ne raziskujejo skozi nakup.  

6,1 % ali 
101.870* 

vseh nečlanov 
Kluba Gaia 

Ustrezna sestava 
gnojil. 

Cenovno občutljivi. 

Pri nakupu gnojila jim je najpomembnejše, da gnojilo ustreza po 
sestavi in načinu delovanja. Mora biti okolju prijazno. Včasih 
preizkusijo tudi izdelek, ki ga še ne poznajo oz. ga še niso 
uporabljali. Določene informacije poiščejo sami.  

22,4 % ali 
373.522*  

vseh nečlanov 
Kluba Gaia 

Naključni kupci. 

Največ pomena dajo še informacijam glede sestave in delovanja. 
Dodatnih informacij ne potrebujejo, ne izmenjujejo si izkušenj z 
drugimi. 81 % kupuje gnojilo v manjših vrtnih centrih.  

33,8 % ali 
316.926* 

vseh nečlanov
Kluba Gaia 

 

Embalaža kot 
osnovno vodilo 

Zgolj sestava in uporaba, ki se nahajata na embalaži sta odločilna 
kriterija pri nakupu gnojil.  

16,3 % ali 
271.652* 

ov 
ia 

nakupa. 
vseh nečlan

Kluba Ga

Različne 
raziskovanj

informacije. 

ajveč pomena dajo še informacijam glede sestave in delovanja in 
dodatnim informacijam iz različnih virov. Ne strinjajo se z 

em izdelkov skozi nakup niti s kupovanjem novih 
izdelkov. Ne izmenjujejo si izkušenj z drugimi.  

12,2 % ali 
203.739* 

vseh nečlanov 
Kluba 
Gaia 

N

Vir: Poštna anketa, marec 2003. 
 
*Pri izračunu števila enot v posameznem segmentu sem upoštevala popis prebivalstva v letu 
2002, pri čemer sem upoštevala le prebivalce Slovenije stare, 15 let ali več. Na ta način sem 
se poskušala delno izogniti podvajanju zaradi članstva v Klubu, delno pa sem hotela zajeti 
predvsem prebivalstvo, za katerega sem predvidevala, da je nakup gnojil potreben oz. možen. 
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PRILOGA 38: Drevesa razvrščanja za združevanje v skupine. NEČLANI KLUBA 
GAIA. Združevanje v skupine na podlagi spremenljivk, povezanih z okrasnimi 
rastlinami, zelenjavnim vrtom in sadnim drevjem ter nakupom gnojil. Wardova 

riginalne spremenljivke, b) spremenljivke, prirejene z metodo glavnih komponent 
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 združevanje na originalnih podatkih. Z Wardovo metodo 
evilo segmentov 2, 3, 5 ali 8.   
 za združevanje, so bile prirejene z metodo glavnih 
 bi lahko določila kot primerno število segmentov 2, 3, 5 
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PRILOGA 39: Preverjanje najprimernejšega števila skupin s pomočjo metode 
razvrščanja. NEČLANI KLUBA GAIA. Združevanje v skupine na podlagi 
spremenljivk, povezanih z okrasnimi rastlinami, zelenjavnim vrtom in sadnim drevjem 

tev v toliko skupin, kot jih nakazuje drevo razvrščanja, res najprimernejša, sem 
čanjem z metodo voditeljev  

a) za originalne spremenljivke za 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 skupin, 
b) za spremenljivke, prirejene z metodo glavnih komponent za 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8  

skupin. 
 

a) Opisna statistika vsote kvadratov Evklidskih razdalj za originalne spremenljivke 

ter nakupom gnojil.  

a) Originalne spremenljivke, b) spremenljivke, prirejene z metodo glavnih komponent. 
 
Ali je razvrsti
preverila z razvrš

Descriptive Statistics

157 7,71 140,18 4741,32 30,1995 18,04780
157 7,64 79,62 4499,96 28,6622 14,73771
157 6,67 68,51 4243,73 27,0301 14,01720
157 6,64 67,52 3962,40 25,2382 13,43987
157 6,57 66,01 3775,45 24,0475 12,63714
157 7,27 72,30 3602,07 22,9431 11,49930
157 ,00 62,24 3444,62 21,9402 11,06562
157

EVK_ZEL2
EVK_ZEL3
EVK_ZEL4
EVK_ZEL5
EVK_ZEL6
EVK_ZEL7
EVK_ZEL8
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation

 
Za vse razvrstitve (v 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 skupin) sem izračunala Wardovo kriterijsko funkcijo 
kot vsoto Evklidskih razdalj. Na osnovi izračunanih vrednosti Wardove kriterijske funkcije je 
najprimernejša razvrstitev 5 skupin, ker vrednost Wardove kriterijske funkcije najbolj pade 
na prehodu iz 4 v 5 skupin. Torej je najizrazitejša razvrstitev v 5 skupin. 
 
b) Opisna statistika vsote kvadratov Evklidskih razdalj za spremenljivke, prirejene z metodo 
glavnih komponent 

Descriptive Statistics

152 1,21 35,78 896,45 5,8977 4,41285
152 ,87 36,24 826,70 5,4388 4,13037
152 ,00 18,42 789,86 5,1965 3,31422
152 ,68 14,60 731,58 4,8130 3,03549
152 ,83 15,52 670,24 4,4095 2,72393
152 ,00 12,05 624,02 4,1054 2,46363
152 ,00 11,52 601,84 3,9595 2,30284
152

EVK_PC2
EVK_PC3
EVK_PC4
EVK_PC5
EVK_PC6
EVK_PC7
EVK_PC8
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation

 
Za vse razvrstitve (v 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 skupin) sem izračunala Wardovo kriterijsko funkcijo 
kot vsoto Evklidskih razdalj. Na osnovi izračunanih vrednosti Wardove kriterijske funkcije je 
najprimernejša razvrstitev 3 skupine, ker vrednost Wardove kriterijske funkcije najbolj pade 
na prehodu iz 2 v 3 skupini. Torej je prav tako najizrazitejša razvrstitev v 3 skupin. 

61 



 

Pri nadaljnji obravnavi bom upoštevala porazdelitev segmentov na osnovi originalnih 
spremenljivk. Zaradi natančnejšega opisa segmenta bom upoštevala združevanje v 6 
segmentov. 
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PRILOGA 40: Slikovni prikaz aritmetičnih sredin spremenljivk, povezanih z gnojili in 
nakupom gnojil po segmentih glede na te spremenljivke, pridobljene z Wardovo 
metodo. Združevanje v skupine na podlagi spremenljivk, povezanih z okrasnimi 
rastlinami, zelenjavnim vrtom in sadnim drevjem ter nakupom gnojil. NEČLANI 

LUBA GAIA. 

a) Originalne spremenljivke 
b) Spremenljivke,  prirejene z met

 
a) Aritmetčma sredina segmentov, združe

K

odo glavnih komponent. 

nih glede originalnih spremenljivk 

1

2

3

4

5

6

7

TR 3 TR 4 TR6 TR7 TR8 TR9 TR10 TR11 TR21 TR25 TR27 TR29

1 segment 2 segment 3 segment 4 segment 5 segment 6 segment
 

enih na osnovi spremenljivk, prirejenih z metodo 

V ec
 
 
b) A edina se ruž
g

ir: Poštna anketa, mar  2003. 

ritme čma srt gmentov, zd
lavnih komponent 

1

2

3

4

5

6

7

TR 3 TR 4 TR6 TR7 TR8 TR9 TR10 TR11 TR21 TR25 TR27 TR29

1 segment 3 segment 4 segment 5 segment 6 segment2 segment

 
3. 

 
Vir: Poštna anketa, marec 200
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PRILOGA 41: Drevesa razvrščanja za združevanje v skupine na podlagi spremenljivk 
povezanih z uporabo mineralnih in organskih gnojil različnih proizvajalcev gnojil in 
nakupom gnojil. NEČLANI KLUBA GAIA. Wardova metoda.  

a) originalne spremenljivke, b) spremenljivke, prirejene z metodo glavnih komponent 
337  132   òø 
717  274   òú 
466  182   òú 
651  245   òôòø 
31    13   òú ó 
404  162   òú ó 
428  171   òú ó 

òú ó 
òú ó 
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òòòú ó   ùò÷ ó 

òòò÷ ó   ó   ó 
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122   òòòú ó   ó   ó 
209   òòòôòôòø ó   ó 
161   òòòú ó ó ó   ó 

òòòú ó ó ó   ó 
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eru je težko govoriti o primernem številu segmentov. Uporabljena je bila 
ardova metoda. V obeh primerih ni izrazitih segmentov, zato segmentacije na osnovi 

uporabe gnojil (tako mineralnih kot tudi 
obravnavala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Spremenljivke, uporabljene za združevanje na originalnih podatkih. Uporabila sem 
Wardovo metodo. Glede na dobljen rezultat-dendogram, je težko govoriti o primernem številu 
segmentov. 
b) Spremenljivke, uporabljene za združevanje, so bile prirejene z metodo glavnih komponent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tudi v tem prim
W

organskih) posameznih proizvajalcev ne bom nadalje 
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PRILOGA 42: Ocena potencialne prodajne moči oziroma ocena velikosti trga na 
primeru segmentacije ČLANOV KLUBA GAIA glede na običajno nakupno mesto 
gnojil- veliki trgovski centri. Metoda voditeljev, originalne spremenljivke, povezane z 
nakupom gnojil.  
 
 
 
 

izo .˝ 

˝Blagovna znamka, 
sestava gnojila, 

braževanje
 

45 % ali 
378 č anov l

 
[od 7.6 mio SIT do  

15.1 mio SIT]* 

Povprečna starost članov je 58 let, stanujejo v hiši v 
predmestju, v povprečju sestavljajo gospodinjstvo trije člani. 
Neto mesečni osebni dohodek na člana gospodinjstva znaša 
112.500,00 SIT, letno namenijo za nakup gnojil približno 20 
– 40.000,00 SIT. Pri gnojenju uporabljajo mešana gnojila, 
od naravnih organskih do mineralnih gnojil. Pri izbiri 
gnojila jim je najpomembnejša ustrezna sestava gnojila 
glede na potrebe tal, vrtnin, sadnega drevja, … Uporaba 
naravnih sestavin pri izdelavi gnojila in okolju prijazne 
lastnost gnojil (kot so npr. dolgodelujoča gnojila), se jim 
sicer zdi pomembno, vendar temu ne posvečajo večje 
pozornosti. Malo pozornosti namenjajo tudi blagovni 
znamki in iskanju dodatnih informacij o gnojilu. Najmanj 
pomemben faktor pri nakupni odločitvi je embalaža. 

NAKUP V 
VELIKIH 

(Ba .) 

[od o  ˝Embalaža.˝ 
 

55 % ali 

[o   

TRGOVSKIH 
CENTRIH** 

umax, Obi,…
 

3.5 % ali 
840 članov 

 
 10.8 mio SIT d
19.7 mio SIT] 

462 članov 
 

d 3.2 mio SIT do
4.6 mio SIT] 

Povprečna starost članov je 36 let, stanujejo v hiši v 
predmestju, v povprečju sestavljajo gospodinjstvo trije člani. 
Neto mesečni osebni dohodek na člana gospodinjstva znaša 
83.500,00 SIT, letno namenijo za nakup gnojil približno 7 – 
10.000,00 SIT. Za gnojenje uporabljajo mešana gnojila, od 
naravnih organskih do mineralnih gnojil. Precej pomembna 
jim je uporaba naravnih sestavin pri izdelavi gnojila in 
njegovih okolju prijaznih lastnosti. Na splošno pa jim je še 
najpomembnejša pri nakupu embalaža (izgled, vidnost 
informacij o uporabi), čeprav ne v tako veliki meri. Njihov 
nakup je predvsem impulzivne narave. 

Vir: Poštna anketa, marec 2003
* [potencialna prodajna m a ve

segmenta] 
 

 

 
oč oziroma ocen likosti trga = letna poraba denarja za nakup gnojil x število članov 
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PRILOGA 43: Ocena potencialne prodajne moči oziroma ocena velikosti trga na 
primeru segmentacije ČLANOV KLUBA GAIA glede na običajno nakupno mesto 
gnojil- veliki vrtni centri. Metoda voditeljev, originalne spremenljivke, povezane z 
nakupom gnojil.  

 
 

, 

10.4 % ali 
609 članov 

 
[od 6.1 mio SIT do  

˝Sestava gnojila, 
izobra evanjež

druženje.˝ 
 

12.2 mio SIT] 

Povprečna starost članov je 26 let, stanujejo v hiši v 
predmestju, v povprečju sestavljajo gospodinjstvo štirje 
člani. Neto mesečni osebni dohodek na člana gospodinjstva 
znaša 75.000,00 SIT, letno namenijo za nakup gnojil 
približno 10 – 20.000,00 SIT. Za gnojenje uporabljajo 
mešana gnojila, od naravnih organskih do mineralnih gnojil. 
Prav tako jim je precej pomembna uporaba naravnih 
sestavin pri izdelavi gnojila in njegovih okolju prijaznih 
lastnosti. Za nakup gnojil se odločijo na osnovi informacij, 
ki jih zbirajo v različnih medijih. Predvsem za nakup novih 
izdelkov se najrajši odločijo glede na zbrane informacije o 
določenem izdelku. Informacije o izdelkih zbirajo tudi pri 
svojih prijateljih, znancih, vendar jim te informacije ne 
predstavljajo tako velike vrednosti kot informacije, 
pridobljene iz drugih virov. Blagovne znamke same po sebi 
niso pomemben kriterij za nakupno odločitev, prav tako ne 
embalaža, v kateri se nahaja gnojilo. To so kupci, ki se o 
nakupu gnojila odločijo šele po natančnem razmisleku. 

˝B a, 
druženje.˝ 

 

[o do 
 

lagovna znamk

36.4 % ali 
2132 lanov č

 
d 14.9 mio SIT 
21.3 mio SIT]

Povprečna starost članov je 46 let, stanujejo v hiši v 
predmestju, v povprečju sestavljajo gospodinjstvo štirje 
člani. Neto mesečni osebni dohodek na člana gospodinjstva 
znaša 78.500,00 SIT, letno namenijo za nakup gnojil 
približno 7 – 10.000,00 SIT. Za gnojenje uporabljajo 
mešana gnojila, od naravnih organskih do mineralnih gnojil. 
Pomembne so naravne sestavine pri izdelavi gnojila in 
okolju prijazne lastnosti gnojila. Blagovna znamka gnojila 
je odločujoči faktor pri nakupu. Pomembno je tudi mnenje 
sodelavcev, znancev, prijateljev, informacij o izdelkih ne 
iščejo drugod. 

 
VELIKI VRTNI 
CENTRI** 

 (Semenarna 
Ljubljana, Aura,…) 

 
24.4 % ali 

5856 članov 
 

[od 42.8 mio SIT do  
64.7 mio SIT] 

˝Blagovna znamka, 

53.2 % ali 

[od 21.8 mio SIT do 

sestava, embalaža, 
izobraževanje, 

druženje.˝ 
 

3115 članov 
 

31.2 mio SIT] 

Povprečna starost članov je 61 let, stanujejo v hiši v 
predmestju, v povprečju sestavljajo gospodinjstvo trije 
člani. Neto mesečni osebni dohodek na člana gospodinjstva 
znaša 113.500,00 SIT, letno namenijo za nakup gnojil 
približno 7 – 10.000,00 SIT. Za gnojenje uporabljajo 
mešana gnojila, od naravnih organskih do mineralnih gnojil. 
Pomembne so naravne sestavine pri izdelavi gnojila in 
okolju prijazne lastnosti gnojila. Pred nakupom se 
posvetujejo z drugimi kupci in poskušajo izbrati čimveč 
informacij, še posebej, ko gre za nov izdelek. Ne želijo 
tvegati z nakupom na slepo. Na drugem mestu so pri 
odločanju o nakupu pomembne blagovna znamka, embalaža 
in pravilna izbira gnojila glede na samo sestavo gnojila in 
potrebe vrtnin, sadja oziroma cvetlic. 

Vir: Poštna anketa, marec 2003 
[potencialna prodajna moč oziroma ocena velikosti trga članov Kluba Gaia] 
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PRILOGA 44: Oc p
primeru segmentacije  KL
gnojil- manjši vrtni centri. Metoda 
nakupom gnojil.  
 

druženje.˝ 

[od o 

ena potencialne 
ČLANOV

rodajne moči oziroma ocena velikosti trga na 
UBA GAIA glede na običajno nakupno mesto 
voditeljev, originalne spremenljivke, povezane z 

Povprečna starost članov je 26 let, stanujejo v hiši na 
podeželju, v povprečju sestavljajo gospodinjstvo štirje člani. 
Neto mesečni osebni dohodek na člana gospodinjstva zn

˝Sestava gnojila, 

 
10.4 % ali 

1755 članov 
 

 17.6 mio SIT d
35.1 mio SIT] 

aša 
66.000,00 SIT, letno namenijo za nakup gnojil približno 10 – 
20.000,00 SIT. Za gnojenje uporabljajo mešana gnojila, od 
naravnih organskih do mineralnih gnojil. Pomembne so 
naravne sestavine pri izdelavi gnojila in okolju prijaznih 
lastnosti gnojila. Še najbolj pomembna se jim pri nakupu 
zdita sestava gnojil in nasveti drugih. Verjetno pa nakupujejo 
tisto, kar ima najbližji vrtni center na zalogi. Pri nakupu jim 
je pomembna le želena količina. 

˝Blagovna znamka, 
sestava gnojila, 

embalaža, 

[

izobraževanje, 
druženje.˝ 

 
28.8 % ali 

4859 članov 
 

od 34.0 mio SIT do 
48.6 mio SIT] 

Povprečna starost članov je 59,5 let, stanujejo v hiši v 
predmestju, v povprečju sestavljajo gospodinjstvo trije člani. 
Neto mesečni osebni dohodek na člana gospodinjstva znaša 
90.000,00 SIT, letno namenijo za nakup gnojil približno 7 – 
10.000,00 SIT. Za gnojenje uporabljajo mešana gnojila, od 
naravnih organskih do mineralnih gnojil. Blagovna znamka 
in embalaža najbolj močno vplivata na nakupno odločitev. 
Na drugem mestu po pomembnosti sta pogovor, posvetovanje 
z drugimi in določena sestava gnojila glede na potrebe vrtnin, 
sadja ali rastlin. Na tretjem mestu so dodatne informacije, 
pridobljene na različne načine (ne samo tiste, ki jih dobijo pri 
pogovoru drugimi), predvsem to velja, kadar gre za nove 
izdelke. 

˝Izobraževanje.˝ 
 

[od 1
22.

13.5 % ali 
2278 članov 

 
6.0 mio SIT do  

8 mio SIT] 

Povprečna starost članov je 64 let, stanujejo v hiši v 
predmestju, v povprečju sestavljata gospodinjstvo dva člana. 
Neto mesečni osebni dohodek na člana gospodinjstva znaša 
85.500,00 SIT, letno namenijo za nakup gnojil približno 7 – 
10.000,00 SIT. Za gnojenje uporabljajo mešana gnojila, od 
naravnih organskih do mineralnih gnojil. Pri nakupu so 
najpomembnejše informacije različnih medijev (najverjetneje 
televizije, radia, raznih revij). 

˝Druž nje.˝ 

48 članov 

39.5 mio SIT] 

. Za gnojenje uporabljajo mešana gnojila, od 
naravnih organskih do mineralnih gnojil. Blagovna znamka je 

pomembno svetovanje znancev in drugih bližnjih. Nakupu 
gnojil ne posvečajo večje pozornosti. 

e
 

23.4 % ali 
39

 
[od 27.6 mio SIT do povsem brez pomena pri izbiri gnojila. V manjši meri je 

Povprečna starost članov je 39,5 let, stanujejo v hiši na 
podeželju, v povprečju sestavljajo gospodinjstvo štirje člani. 
Neto mesečni osebni dohodek na člana gospodinjstva znaša 
62.000,00 SIT, letno namenijo za nakup gnojil približno 7 – 
10.000,00 SIT

 
 

MALI VRTNI 
CENTRI 

(vrtnarije, kmetijske 
zadruge, ..) 

 
70.3 % ali 

16872 članov 
 

[od 123.4 mio SIT 
do  

186.3 mio SIT] 

˝Blagovna znamka, 
sestava.˝ 

 
23.9 % ali 

4032 članov 
 

[od 28.2 mio SIT do 
40.3 mio SIT] 

Povprečna starost članov je 49,5 let, stanujejo v hiši v 
predmestju, v povprečju sestavljajo gospodinjstvo štirje člani. 
Neto mesečni osebni dohodek na člana gospodinjstva znaša 
69.000,00 SIT, letno namenijo za nakup gnojil približno 7 – 
10.000,00 SIT. Za gnojenje uporabljajo mešana gnojila, od 
naravnih organskih do mineralnih gnojil. Blagovna znamka je 
ključnega pomena, informacije, ki so na voljo, pa so povsem 
brez pomena. Poleg želene (poznane) blagovne znamke mora 
gnojilo po sestavi zadostovati tudi potrebam vrtnin,… Zelo 
pomembno se jim tudi zdi, da je gnojilo pridelano iz naravnih 
sestavin in ima okolju prijazno delovanje. 

Vir: Poštna anketa, marec 2003; [potencialna prodajna moč oziroma ocena velikosti trga članov Kluba Gaia] 
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PRILOGA 45: Ocena potencialne prodajne moči oziroma ocena velikosti trga na 
rimeru segmentacije NEČLANOV KLUBA GAIA glede na običajno nakupno mesto 

 
delka. 

Odločujoč faktor pri nakupu je tudi embalaža: izgled, 

pomembni). 

p
gnojil - veliki trgovski centri. Metoda voditeljev, originalne spremenljivke, povezane z 
nakupom gnojil.  

 

˝Novi izdelki, 
embalaža.˝ 

 
41.7 % ali 3826 
gospodinjstev 

Povprečna starost je 54 let, stanujejo v hiši v mestu, v 
povprečju sestavljata gospodinjstvo dva člana. Neto mesečni 
osebni dohodek na člana gospodinjstva znaša 69.500,00 
SIT, letno namenijo za nakup gnojil približno 4 – 7.000,00 
SIT. Pri gnojenju uporabljajo mešana gnojila, od naravnih 
organskih do mineralnih gnojil. Pomembna je uporaba 
naravnih sestavin pri izdelavi gnojila in okolju prijazne 
lastnost gnojil. Radi kupujejo nove izdelke in jih spoznavajo 
oziroma pridobivajo informacije skozi uporabo iz

[od 19.6 mio SIT do 
34.3 mio SIT] 

velikost pakiranja in priročnost. Blagovne znamke ne 
vplivajo na njihov izbor. Na njihov izbor prav tako ne vpliva 
sestava gnojila in posebne potrebe njihovih rastlin (vidnost 
sestave in uporabe gnojila se jim pri nakupovanju ne zdita 

NAKUP V VELIKIH 
TRGOVSKIH 
CENTRIH 
(Baumax, Obi,….) 

 
8.2 % ali 11754 

gospodinjstev*** 
 

[od 47.0 mio SIT do  
82.3 mio SIT] 

˝Novi izdelki, 
embalaža.˝ 

 
58.3 % ali 5348 
gospodinjstev 

 
[od 27.4 mio SIT do 

48.0 mio SIT] 

Povprečna starost je 33 let, stanujejo v hiši v mestu, v 
povprečju sestavljajo gospodinjstvo trije člani. Neto 
mesečni osebni dohodek na člana gospodinjstva znaša 
104.500,00 SIT, letno namenijo za nakup gnojil približno 4 
– 7.000,00 SIT. Za gnojenje uporabljajo mešana gnojila, od 
naravnih organskih do mineralnih gnojil. Precej pomembna 
jim je uporaba naravnih sestavin pri izdelavi gnojila in 
njegovih okolju prijaznih lastnosti.  
Želja po nakupovanju in raziskovanju novih izdelkov je v 
tem segmentu še bolj izražena kot v prvem. Manjši pomen 
pripisujejo tudi izgledu embalaže (skupaj s priročnostjo in 
raznolikostjo v velikosti pakiranja). Popolnoma 
nepomembne so jim blagovne znamke. Pri nakupu se ne 
ozirajo na sestavo gnojila glede na potrebe tal, vrtnin,…  

Vir: Poštna anketa, marec 2003 
*** [potencialna prodajna moč oziroma ocena velikosti trga = letna poraba denarja za nakup gnojil x število 

gospodinjstev]; ocena velikosti trga za vsa gospodinjstva, ki imajo v povprečju tri člane; vključena mestna in 
nemestna naselja, popis 2002 
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PRILOGA 46: Ocena potencialne prodajne moči oziroma ocena velikosti trga na 
primeru segmentacije NEČLANI KLUBA GAIA glede na običajno nakupno 
gnojil- veliki vrtni centri. Metoda voditeljev, originalne sprem

mesto 
enljivke, povezane z 

akupom gnojil. 

˝Embalaža, sestava, 
izobraževanje, 

druženje.˝ 
 

41.2 % ali 5315 
gospodinjstev 

 
[od 48.0 mio SIT do 

68.5 mio SIT] 

Povpr na starost je 32 let, stanujejo v hi  v predmestju, v 
povp stavljajo gospodinjstvo š e člani. Neto 
mese  osebni dohodek na člana go dinjstva znaša 
75. no namenijo za naku približno 7 – 
10 IT. Za gnojenje uporablja a gnojila, od 
narav  organskih do mineralnih gnojil rav tako jim je 
prece omembna uporaba naravnih se in pri izdelavi 
gnojil in njegovih okolju prijaznih la sti. Na kraju 
nakup jim zelo veliko pomeni, kakšen  celoten izgled 
embalaže, velikost pakiranja ter priročnost embalaže. Malo 
manj pomembno jim je, ali so informacije o sestavi in 
uporabi gnojila dobro vidne, vendar bodo kljub temu izbrali 
gnojilo, ki bo ustrezno sestavi tal in potrebam vrtnin, rož,… 
Informacije o gnojilu in njegovi uporabi že zberejo, preden 
pridejo v vrtni center. Informacije o izdelkih zbirajo pri 
svojih prijateljih, znancih, iz revij namenjenih ljubiteljskim 
vrtnarjem, …  Zadržani so do nakupovanja novih izdelkov, 
o katerih nimajo dovolj informacij ali ne poznajo nikogar, ki 
bi delovanje tega določenega izdelka že poznal ali ga vsaj 

ače že preizkusil.  

n
 

eč ši
rečju se tirj
čni spo

00
.000,00 S

0,00 SIT, let p g jil 
jo mešan

no

n hi . P
j p stav
a 
a 

stno
 je

kako drug

 
VELIKI VRTNI 

CENTRI 
(Semenarna 

Ljubljana, Aura,…) 
 

11.6 % ali 16628 
gospodinjstev 

 
[od 116.4 mio SIT do  

166.3 mio SIT] 
 ˝Embalaža, novi 

izdelki, 
izobraževanje, 

druženje.˝ 
 

58.8 % ali 7585 
gospodinjstev 

 
[od 68.4 mio SIT do 

97.8 mio SIT] 

arost je 56 let, stanujejo v hiši v predmestju, v 
povprečju sestavljajo gospodinjstvo trije člani. Neto 
mesečni osebni dohodek na člana gospodinjstva znaš
96.000,00 SIT, letno namenijo za nakup gnojil približno 7 – 
10.000,00 SIT. Za gnojenje uporabljajo mešana gnojila, od 
naravnih organskih do mineralnih gnojil. Pomembne so 
naravne sestavine pri izdelavi gnojila in okolju prijazne 
lastnosti gnojila. Na prodajnem mestu najbolje vpliva na 
njihovo nakupno odločitev embalaža (velikost, praktičnost, 
celoten izgled), vendar še zdaleč ne v tako veliki meri, kot je 
to izraženo v prvem segmentu. Malo informacij radi 
poiščejo sami preden nakupijo izdelek, še posebej, kadar gre 
za nov izdelek na prodajnih policah, veliko rajši pa nov 
izdelek kupijo in šele nato spoznavajo njegove lastnosti. 
Izkušnje radi delijo z drugimi. Blagovna znamka gnojila ima 
zelo majhen pomen pri nakupnem odločanju. 

Povprečna st

a 

Vir: Poštna anketa, marec 2003 
[potencialna prodajna moč gospodinjstev, ki imajo v povprečju tri člane; vključena mestna in nemestna naselja, popis 
2002] 
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PRILOGA 47: Ocena potencialne prodajne moči oziroma ocena velikosti trga na 
primeru segmentacije NEČLANOV KLUBA GAIA glede na običajno nakupno mesto 
gnojil - manjši vrtni centri. Metoda voditeljev, originalne spremenljivke, povezane z 
nakupom gnojil. 

 

˝Embalaža, 
izobraževanje, 

druženje.´ 
 

12.6 % ali 10783 
gospodinjstev 

 
[od 55.8 mio SIT do 

97.6 mio SIT] 

Povprečna starost je 49,5 let, stanujejo v hiši v predmestju, v 
povprečju sestavljajo gospodinjstvo štirje člani. Neto mesečni 
osebni dohodek na člana gospodinjstva znaša 55.500,00 SIT, 
letno namenijo za nakup gnojil približno 4 – 7.000,00 SIT. 
Za gnojenje uporabljajo mešana gnojila, od naravnih 
organskih do mineralnih gnojil. Pomembne so naravne 
sestavine pri izdelavi gnojila in okolju prijazne lastnosti 
gnojila.  
Na izbor gnojila vplivata embalaža in informacije, ki so 
kupcu na voljo. Najmanj vpliva pri nakupu gnojila ima 
blagovna znamka. 

˝Novi izdelki.˝ 
 

5.5 % ali 4707 
gospodinjstev 

 
[od 42.6 mio SIT do 

60.8 mio SIT] 

Povprečna starost je 39,5 let, stanujejo v hiši na podeželju, v 
povprečju sestavljajo gospodinjstvo štirje člani. Neto mesečni 
osebni dohodek na člana gospodinjstva znaša 53.500,00 SIT, 
letno namenijo za nakup gnojil približno 7 – 10.000,00 SIT. 
Za gnojenje uporabljajo mešana gnojila, od naravnih 
organskih do mineralnih gnojil. So neopredeljeni pri uporabi 
naravnih sestavin pri izdelavi gnojila in kar se tiče okolju 
prijaznih lastnosti. Predvsem radi nakupujejo nove izdelke ter 
jih na tak način raziskujejo. Povsem nepomembni so jim 
embalaža, blagovna znamka, pravilna izbira gnojila. Svojih 
izkušenj ne delijo z drugimi, ne zanima jih mnenje drugih 
ljudi in ne iščejo dodatnih informacij o izdelkih in njihovi 
uporabi. 

˝Druženje.˝ 
 

6.2 % ali 5306 
gospodinjstev 

 
[od 27.4 mio SIT do 

48.0 mio SIT] 

Povprečna starost je 29,5 let, stanujejo v hiši v predmestju, v 
povprečju sestavljajo gospodinjstvo trije člani. Neto mesečni 
osebni dohodek na člana gospodinjstva znaša 89.500,00 SIT, 
letno namenijo za nakup gnojil približno 4 – 7.000,00 SIT. 
Za gnojenje uporabljajo mešana gnojila, od naravnih 
organskih do mineralnih gnojil. Pri odločanju o nakupu 
oziroma potrebnem gnojilu še najraje poslušajo mnenje 
drugih ljudi. 

 
MANJŠI VRTNI 
CENTRI 
(vrtnarije, kmetijske 

zadruge, ..) 
 

77.2 % ali 110662 
gospodinjstev 

 
[od 863.6 mio SIT do 

1.44 mrd SIT] 

˝Blagovna znamka, 
sestava, embalaža, 

izobraževanje, 
druženje.˝ 

 
18.0 % ali 15404 

gospodinjstev 
 

[od 139.4 mio SIT 
do 199.2 mio SIT] 

Povprečna starost je 39,5 let, stanujejo v hiši v predmestju, v 
povprečju sestavljajo gospodinjstvo štirje člani. Neto mesečni 
osebni dohodek na člana gospodinjstva znaša 61.500,00 SIT, 
letno namenijo za nakup gnojil približno 7 – 10.000,00 SIT. 
Za gnojenje uporabljajo mešana gnojila, od naravnih 
organskih do mineralnih gnojil. Zelo pomembno jim je, da je 
gnojilo okolju prijazno tako po sestavi kot po načinu 
delovanja. Veliko dajo na blagovno znamko gnojila, pravilno 
izbiro gnojila, embalažo (predvsem vidnost informacij o 
sestavi in uporabi, pa tudi velikost pakiranj, priročnost), radi 
tudi preizkusijo nov izdelek, za mnenje povprašajo druge, 
včasih tudi poiščejo potrebne informacije še iz različnih 
medijev (revij, knjig,….). 
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˝Blagovna znamka, 
sestava.˝ 

 
29.7 % ali 25416 

gospodinjstev 
 

[od 230.1 mio SIT 
do 328.7 mio SIT] 

Povprečna starost je 61 let, stanujejo v hiši v predmestju, v 
povprečju sestavljajo gospodinjstvo trije člani. Neto mesečni 
osebni dohodek na člana gospodinjstva znaša 69.500,00 SIT, 
letno namenijo za nakup gnojil približno 7 – 10.000,00 SIT. 
Za gnojenje uporabljajo mešana gnojila, od naravnih 
organskih do mineralnih gnojil. Blagovna znamka ter gnojilo, 
ki po sestavi ustreza potrebam vrtnin,… sta najpomembnejša 
dejavnika pri nakupu gnojil. Ne kupujejo novih izdelkov, 
predvsem novih izdelkov manj znanih blagovnih znamk. 

˝Novi izdelki.˝ 
 

6.4 % ali 5477 
gospodinjstev 

 
[od 49.6 mio SIT do 

70.8 mio SIT] 

Povprečna starost je 21 let, stanujejo v hiši v predmestju, v 
povprečju sestavljajo gospodinjstvo štirje člani. Neto mesečni 
osebni dohodek na člana gospodinjstva znaša 62.500,00 SIT, 
letno namenijo za nakup gnojil približno 7 – 10.000,00 SIT. 
Za gnojenje uporabljajo mešana gnojila, od naravnih 
organskih do mineralnih gnojil. Radi nakupujejo in 
uporabljajo nove izdelke. Med kupovanjem se radi sprehajajo 
med policami in raziskujejo izdelke na policah. Ne dajo dosti 
na embalažo, dodatno iskanje informacij in na sloves 
posameznih blagovnih znamk. 

˝Blagovna znamka, 
sestava, embalaža.˝

 
14.4 % ali 12323 

gospodinjstev 
 

[od 159.4 mio SIT 
do 318.7 mio SIT] 

Povprečna starost je 49,5 let, stanujejo v hiši v predmestju, v 
povprečju sestavljajo gospodinjstvo štirje člani. Neto mesečni 
osebni dohodek na člana gospodinjstva znaša 81.500,00 SIT, 
letno namenijo za nakup gnojil približno 10 – 20.000,00 SIT. 
Za gnojenje uporabljajo mešana gnojila, od naravnih 
organskih do mineralnih gnojil. Znana in preizkušena 
blagovna znamka  prevlada pri izbiri med različnimi 
blagovnimi znamkami gnojil. Poleg blagovne znamka je 
pomembno, da lahko kupec na embalaži najde dovolj 
informacij o uporabi in sestavi gnojila, saj mu sestava gnojila 
pove, ali je gnojilo primerno za tla, vrtnine,… Ti kupci se 
izogibajo nakupu novih izdelkov, dodatnega iskanja 
informacij in raziskovanju izdelkov med policami v trgovini. 

 

˝Sestava, embalaža, 
novi izdelki, 
druženje.˝ 

 
7.2 % ali 6161 
gospodinjstev 

 
[od 159.4 mio SIT 
do 318.7 mio SIT] 

Povprečna starost je 29,5 let, stanujejo v hiši na podeželju, v 
povprečju sestavljajo gospodinjstvo štirje člani. Neto mesečni 
osebni dohodek na člana gospodinjstva znaša 76.500,00 SIT, 
letno namenijo za nakup gnojil približno 20 – 40.000,00 SIT. 
Za gnojenje uporabljajo mešana gnojila, od naravnih 
organskih do mineralnih gnojil. Radi kupijo povsem nov 
izdelek, vendar le, če le-ta ustreza po sestavi, velikosti 
embalaže, priročnosti embalaže, ki je opremljena s pravimi 
informacijami o uporabi in seveda o sestavi gnojila. Veliko 
jim pomeni, če jim izdelek priporoči znanec ali druga oseba, 
ki ji zaupajo. 

Vir: Poštna anketa, marec 2003 
[potencialna prodajna moč gospodinjstev, ki imajo v povprečju tri člane; vključena mestna in nemestna naselja, popis 
2002] 
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PRILOGA 48: Definicija conjoint analize 

 
Osnovni namen conjoint analize je zmeriti porabnikove preference do določenega izdelka 
med konkurenčnimi (podobnimi) izdelki. Metoda temelji na predpostavk, da so porabnikove 
odločitve pri odločanju za določen izdelek kompleksne (Hooly, Hussey, 1994, str.37, 
Malhotra, 2000, str.642). Pri tem se porabnik ne odloča samo na osnovi ene značilnosti 
izdelka, temveč hkrati primerja več značilnosti med posameznimi, zanj konkurenčnimi 
izdelki (Schubert, 1991, str.132). Osnovna predpostavka, ki oblikuje conjoint analizo, je v 
mojem primeru kršena, saj vprašalnik prvotno ni bil namenjen takšnemu analiziranju. Kljub 
temu lahko na praktičen način prikažem, kako bi lahko podjetje Unichem raziskalo 
porabnikove preference za posamezen izdelek znotraj vseh njegovih blagovnih znamk. 
 
Conjoint analiza spada med statistične metode, ki obsegajo multivariantne tehnike analiz 
(Scharma, 1996, str. 9), katerih osnovni namen je določiti vplivno povezavo med skupno 
koristnostjo določenega izdelka oziroma storitve in delnih koristnosti posameznih ravni 
značilnosti (Schubert, 1991, str. 132). 
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PRILOGA 49: Primer uporabe conjoint analize na predstavniku segmenta ˝ Pomembna 
je blagovna znamka.˝˝, ki je bil dobljen na osnovi segmentacije s spremenljivkami 
povezanimi z gnojili in nakupom gnojil. ČLANI KLUBA GAIA. 
 
Značilnosti in ravni značilnosti BZ A BZ B 
Blagovna znamka: 
BZ1 
BZA 
BZB 

 
0 
1 
0 

 
0 
0 
1 

 599 SIT 699 SIT 
Cena: 
499 SIT 
599 SIT 
699 SIT 

 
0 
1 
0 

 
0 
0 
1 

 
 

Model Summaryb

,897a ,804 ,692 ,290 ,804 7,175 4 7 ,013
Model
1

R
R

Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R
Square
Change

F
Change df1

df
2

Sig. F
Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), C699, CVETAL, C599, SUBSTRALa. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 

ANOVAb

2,412 4 ,603 7,175 ,013a

,588 7 ,084
3,000 11

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), C699, CVETAL, C599, SUBSTRALa. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 

Coefficientsa

,824 ,233 3,532 ,010
,941 ,258 ,928 3,643 ,008
,353 ,222 ,306 1,587 ,156
,235 ,244 ,232 ,966 ,366
,235 ,360 ,204 ,654 ,534

(Constant)
SUBSTRAL
CVETAL
C599
C699

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
 

 
koristnost=0,824+0,941*BZA+0,353*BZB+0,235*C599+0,235*C699 
 

C699, BZ B, C599, BZ A 

BZ B BZ A

BZA 
BZB 

C699, BZ B, C599, BZ A 
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Multitipla regresijska funkcija ima v tem primeru vključene vse štiri neodvisne 
spremenljivke. Količina BZ1 in povečanje cene izdelka pri 599 in 699 SIT za eno enoto ne 
vplivajo na koristnost. 
Če pa se pripadniku segmenta poveča količina izdelkov BZA za eno enoto (en izdelek), se 
njegovo zadovoljstvo poveča za 0,941 enote. 
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