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 UVOD 
 
Postindustrijska doba je končana. Tretje tisočletje, ki ga zaznamuje informacijska družba in v 
katerega smo zakorakali, pa že temeljito spreminja način našega življenja tako na socialnem 
kot ekonomskem področju. V ekonomiji se z razvojem novih informacijskih tehnologij 
začenja nova doba odnosov med prodajalci in kupci. Številni avtorji s področja trženjskih 
disciplin ugotavljajo, da se nahajamo v vmesnem obdobju, ko se klasičen pristop – 
veletrgovina/distribucija/maloprodaja – vse bolj umika konceptu direktno h kupcu. Kupec ni 
več anonimen posameznik, ki se razvršča v eno izmed referenčnih skupin, ampak predstavlja 
dobro informiranega individuuma s kritičnim odnosom do ponujenih dobrin, informacij in 
storitev. 
      
Sodobni trženjski modeli gredo v smeri gradnje trženjskih odnosov s posamezniki, ki jih je 
treba pritegniti v proces nakupovanja, tako da postanejo dejavni udeleženec v medsebojnem 
komuniciranju – skratka težijo k interaktivnosti. Eno izmed najbolj vročih tehnoloških odkritij, 
ki bo po mojem mnenju poleg interneta zaznamovalo prihodnje obdobje, je interaktivna 
televizija. Vendar je skorajda nemogoče preskočiti čas, hkrati pa je zelo nehvaležno 
napovedovati bodočnost, tako da sem se v tem delu naslonil na opisovanje enega izmed že 
obstoječih prodajnih kanalov, ki temelji na paradigmi h končnemu kupcu in televiziji, v svetu 
ga poznajo kot DRTV (Direct Response TV), v nadaljevanju pa ga prevajam kot neposredno 
odzivno trženje prek televizije in ima vse možnosti, da se uspešno integrira tudi v interaktivno 
televizijo. 
 
V magistrskem delu bom predstavil panogo, ki so jo odkrili in izpeljali podjetniki v ZDA in se 
je v zadnjih 10 letih intenzivno širila tudi na druge celine. Zametki televizijske prodaje segajo 
v zgodnja 70. leta. Vendar se je neposredno odzivno trženje prek televizije v današnjem smislu 
besede resneje začelo razvijati šele v 80. letih, ko se je na eni strani začelo širiti število 
televizijskih postaj in programov prek kabelske televizije, na drugi strani pa so se liberalizirali 
pogoji oglaševanja na televiziji. V obdobju 20 let je celotna industrija neposrednega odzivnega 
trženja prek televizije s skromnih nekaj milijonov dolarjev narasla na več kot 15 milijard 
dolarjev letnega prometa.   
 
Neposredno odzivno trženje prek televizije, kot pove že samo ime, uporablja za medij 
televizijo, njegov namen pa je doseči določen odziv. Neposredno odzivno trženje prek 
televizije predstavljajo tri osnovne skupine: televizijski oglasi kratkega formata (short forms), 
televizijski oglasi dolgega formata ali informacijski oglasi (long form - infomercials) in 
nakupovalni televizijski kanali (live home shopping) (Hawthorne, 1997, str. 290). 
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Panoga neposrednega odzivnega trženja prek televizije je nastala v ZDA in tam se je 
uveljavila tudi večina izrazov, ki se uporabljajo znotraj panoge, prav tako pa se izrazi kot 
(DRTV, Short forms, Infomercials, Home shopping channel, teleordering, fullfilment ...) 
uporabljajo tudi v drugih državah. Eden izmed problemov, s katerim sem se srečeval pri 
pisanju naloge, je bil  poslovenjenje izrazov, ki v izvirniku točno določajo določeno dejavnost, 
v slovenščini pa jih je treba prevesti opisno, pri čemer se mi zdi, da opis izgubi na točnosti. V 
slovenščini nisem zasledil literature, ki bi opisovala panogo, tako da večina izrazov še ni 
prevedena, nekaj tistih, ki so, pa so pri različnih avtorjih prevedeni različno. Npr. v Marketing 
Managementu (Kotler) na str. 781 se prevaja (DRTV) kot neposredno odzivno oglaševanje, 
medtem ko v Marketing magazinu iz septembra 1997 prevajajo (DRTV) kot TV-prodajo. 
Infomerciali so po Kotlerju informacijski oglasi, po MM pa infooglasi. Zaradi lažjega 
razumevanja zato na koncu dodajam še navzkrižno angleško-slovenski slovarček izrazov, kjer 
so slovenski izrazi zapisani tako, kot sem jih poslovenil.  
 
V nalogi sem želel prikazati, da ima panoga, na katero večina velikih oglaševalcev (vsaj pri 
nas) še vedno gleda kot na nekaj, česar se je treba skoraj sramovati, prihodnost. Nekatera 
velika podjetja (kot npr. Coca Cola, Ford, Microsoft), ki so zazrta v prihodnost, so že 
ugotovila, da se v panogo splača vlagati sedaj, ko je še predstavljana kot grdi raček 
oglaševalske družine in je šele na začetku (Cirucci, 1996, str. 23-27). Uspešnost akcije se v 
klasičnem oglaševanju v smislu prodajnih rezultatov v najboljšem primeru vidi šele čez nekaj 
mesecev, zato se uspešnost akcije običajno meri po njeni prepoznavnosti. V panogi 
neposrednega odzivnega trženja prek televizije so rezultati vidni in merljivi v realnem času. Ta 
časovna komponenta omogoča, da se lahko kupce z neposrednim odzivnim trženjem prek 
televizije poleg informiranja tudi motivira in izobražuje, hkrati pa se kampanja lahko zelo 
hitro prilagaja odzivnosti in tako omogoča zmanjševanje stroškov in nadaljnje selektivno 
vlaganje. 
 
Temeljna teza magistrskega dela je naslednja: Zaradi sprememb, ki jih je in jih bo še 
povzročil tehnološki razvoj, bo vse bolj izginjala klasična oskrbovalna veriga, ki se bo vse bolj 
nagibala direktno od proizvajalca h končnemu kupcu. Podjetja v panogi neposrednega 
odzivnega trženja prek televizije bodo zaradi dosedanjih izkušenj in znanj, ki so si jih 
pridobila v komuniciranju s končnim kupcem, v prednosti. Imela bodo vse možnosti za 
nadaljnjo rast in širjenje ter bodo prevzemala čedalje pomembnejšo mesto in vlogo v 
marketinškem spletu dejavnosti. Panoga ima svetlo prihodnost na novih področjih direktnega 
komuniciranja s končnimi kupci, predvsem na področju uvajanja interaktivne televizije.  
 
Države srednje in vzhodne Evrope so v zadnjih petih letih zabeležile najvišje stopnje 
gospodarske rasti v svetu (po mnenju analitikov Bank Austria Creditanstalt) in prav te države 
predstavljajo tržno nišo na področju neposrednega odzivnega trženja prek televizije. Na 
primeru držav srednje in vzhodne Evrope utemeljujem tezo, da imajo na tem področju 
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prednost podjetja, ki so lokalna in naravnana podjetniško, saj se velika podjetja, ki so v 
preteklosti nastala okrog podjetniškega jedra, zaradi svoje sedanje velikosti in stroge 
specializacije ne morejo prilagoditi razmeram, ki trenutno vladajo v srednji in vzhodni Evropi. 
V ZDA in zahodni Evropi je šla panoga v strogo specializacijo, tako da se podjetja običajno 
specializirajo samo za nekaj področij (npr. za produkcijo in zakup medijskega časa, vse druge 
storitve: klicni center, oddelek za odpošiljanje in pakiranje …, pa najemajo pri drugih 
specializiranih ponudnikih). Na območju srednje in vzhodne Evrope tržišča izpolnjujejo samo 
elementarne pogoje (liberalizacija medijskega prostora) za obstoj panoge, vsa druga potrebna 
infrastruktura pa je slabo oz. še ni razvita. Z vidika panoge neposrednega odzivnega trženja 
prek televizije se trgi srednje in vzhodne Evrope nahajajo v podobni fazi, kot so se nahajali v 
ZDA pred približno 15 leti, in dajejo priložnost tistim, ki razmišljajo podjetniško in so 
sposobni poleg osnovne dejavnosti razviti tudi potrebno infrastrukturo. 
 
V delu želim sistematično prikazati razvoj panoge neposrednega odzivnega trženja prek 
televizije in pravila, ki so se v panogi izoblikovala, hkrati pa bi rad tudi opozoril na 
priložnosti, ki jih panoga ponuja v srednji in vzhodni Evropi. 
 
Cilji dela so: 
 

• sistematično predstaviti panogo neposrednega odzivnega trženja prek televizije, ki je v 
slovenski literaturi slabo predstavljena; 

• opredeliti mesto panoge znotraj direktnega marketinga in opredeliti njeno mesto v 
spletu marketinških dejavnosti; 

• prikazati dinamični vidik panoge in njen potencial; 
• predstaviti glavne akterje v panogi in njihovo vizijo; 
• za panogo neposrednega odzivnega trženja prek televizije opredeliti potencial tržišč 

srednje in vzhodne Evrope;  
• na primeru panoge prikazati prednosti majhnih, hitro se prilagodljivih in podjetniško 

naravnanih podjetij, pred velikimi večnacionalnimi podjetji.  
 
V skladu z zastavljenimi cilji bom delo razdelil na štiri vsebinske sklope. V prvem poglavju 
bom predstavil okolje, ki je pogoj za nastanek panoge. V začetku drugega poglavja bom 
teoretično predstavil panogo neposrednega odzivnega trženja prek televizije, zatem pa bom 
opredelil pojme in predstavil ključne dejavnike za uspeh v panogi, kot so poznavanje 
psihologije kupcev, izbor izdelkov, uporaba pričevanj, uporaba brezplačne telefonske 
številke…. Nadaljeval bom s predstavitvijo osnovnih treh oblik neposrednega trženja prek 
televizije in zaključil s predstavitvijo spremljajočih dejavnosti, ki so pogoj, da se lahko 
neposredno odzivno trženje prek televizije sploh izvaja. 
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Tretje poglavje bom pričel s predstavitvijo poslovnega združenja ERA  (Electronic Retailing 
Association), ki združuje večino podjetij, ki delujejo v panogi neposrednega odzivnega trženja 
prek televizije. Nadaljeval bom s statističnimi podatki o razvoju panoge in njeni rasti. V ZDA 
je bilo narejenih veliko raziskav, na podlagi katerih se predvideva nadaljnja rast panoge, na 
žalost je podobnih raziskav za preostali svet malo, za vzhodno Evropo pa jih praktično ni, zato 
bom izhajal iz predpostavke, da bo panoga neposrednega odzivnega trženja prek televizije šla 
po podobni poti, kot jo je imela na razvitih trgih, tudi tam, kjer se šele uvaja. Zahodna Evropa, 
kamor so se v večini primerov uspešna podjetja iz ZDA najprej usmerila, potrjuje to tezo. 
Zatem bom predstavil še glavne akterje v panogi, s poudarkom na njihovi strategiji razvoja in 
teritorialni širitvi dejavnosti. Na koncu tretjega dela se bom dotaknil možnosti širitve panoge 
na področje interaktivne televizije in marketinga podatkovnih baz. 
 
V četrtem poglavju bom prikazal, da zaradi v zadnjih letih nastalih sprememb v 
telekomunikacijah in distribuciji televizijskih signalov srednja in vzhodna Evropa izpolnjuje 
osnovne pogoje za razvoj panoge neposrednega odzivnega trženja. Geografsko bom predstavil 
regijo z osnovnimi značilnostmi, hkrati  bom opozoril na nevarnosti in priložnosti, ki jih ta 
ponuja panogi neposrednega odzivnega trženja prek televizije. V prilogi k magistrskemu delu 
temeljiteje predstavim 19 držav, ki sem jih umestil v regijo, predvsem z vidika liberalizacije in 
konkurence na področju televizijskih medijev, ki je eden izmed osnovnih predpogojev, da 
lahko panoga sploh nastane in se razvija. 
 

1 OKOLJE PANOGE NEPOSREDNEGA ODZIVNEGA 
TRŽENJA 

 
Sodobni trendi z možnostjo interaktivnega komuniciranja prek medijev znova vzpostavljajo 
»stare odnose« iz časov potujočih trgovcev. Seveda pa današnji ponudniki prihajajo v 
stanovanja v elektronskih oblikah, opremljeni z znanji iz podatkovnih komunikacij. Prednost 
današnjih ponudnikov je v veliki razširjenosti in dostopnosti – kadar koli si to stranka zaželi. 
        
Vstopamo v novo dobo trženja, čeprav nam ni čisto jasno, kako hitro, vendar potujemo proti 
novi  svetovni ekonomiji, ki jo zaznamuje visoka tehnologija. V preteklosti smo poznali pet 
medijev (revije, časopisi, oglasni panoji, radio in televizija), sedaj pa moramo kot prodajno 
orodje upoštevati tudi naslovljeno oglaševanje, telefonsko trženje, avdio- in videotrakove, 
multimedijske CD-rome, internet, intranet, elektronsko pošto, interaktivno televizijo … 
(Postma, 2001, str. 9, 10).  
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1. 1 Značilnosti nove dobe trženja 
 
V novi dobi trženja uveljavljeni trženjski koncepti dobijo povsem nov pomen, načini 
dojemanja trgov in možnosti vplivanja nanj pa z novo tehnologijo povsem nove razsežnosti. V 
zadnjih 25 letih se je procesna moč silikonskega čipa povečala za faktor 10.000, človeški 
možgani pa so ostali nespremenjeni (Postma, 2001, str. 13). 
 
V obdobju pretežno množičnega trženja so se mediji v glavnem uporabljali za oglaševanje, z 
neposrednim odzivnim trženjem, pa se mediji (predvsem televizija) uporabljajo za oblikovanje 
posameznih individualnih odnosov s potencialnimi in obstoječimi kupci. Tako se spreminja 
položaj medija kot prenašalca podatkov v nov položaj v nakupno-prodajnem procesu. 
Množično trženje ne bo izginilo, vendar bo izgubilo svoj prevladujoč položaj  (Postma, 2001, 
str. 15-18). Trženjsko upravljanje bodočnosti bo v manjši meri temeljilo na podlagi informacij, 
pridobljenih s tržnimi raziskavami in generičnimi modeli, v večji meri pa se bo opiralo na 
informacije, shranjene v podatkovnih bazah. Mediji se bodo več uporabljali za spodbujanje 
trgovanja, namesto generičnega (tematskega) oglaševanja, odnosi pa bodo temeljili na »one-
to-one« in ne na bolj ali manj točno opredeljenih ciljnih skupinah (Grant, 2000, str. 240). 
       
Skoraj vse postaja digitalno in najskrajnejša oblika digitalnega ustvarjanja je oblikovanje 
navidezne stvarnosti – povsem digitalnega okolja, v katerega lahko človek vstopi. Posebna 
podatkovna rokavica mu omogoča, da občuti tudi težo stvari, ki jih vidi in sliši. Manipuliranje 
s čutili v navidezni stvarnosti je tako prepričljivo, da človek navidezno okolje, v katerem se 
nahaja, zaznava kot stvarnost. Marsikdo meni, da bo kupovanje na daljavo (oblike virtualnih 
trgovin) postalo povsem vsakdanje opravilo, ob tem, da nam za to ne bo treba več stopiti iz 
stanovanja, poleg tega pa tudi odpiralni čas ne bo več pomemben, saj se bo oblikovala 
ekonomija po načelu 24 ur na dan (Postma, 2001, str. 30–31). 
 

1. 2 Neposredno h kupcu 
 
Paradigma direktno h kupcu oz. uporabniku se pojavlja na vseh segmentih od prodaje 
avtomobilov pa do izobraževanja. Pred 15 leti se je o izobraževanju na daljavo bolj ugibalo 
kot dejansko uporabljalo. Sedaj pa so trendi v smeri, da se pripravljajo programi glede na želje 
in potrebe posameznika, poleg tega pa sodobni interaktivni mediji omogočajo interaktivnost 
med učencem in učiteljem (Collis, 1996, str. 678). Če sodobna tehnologija prodira v tako 
tradicionalni odnos, kot je odnos med učencem in učiteljem, ki je star toliko kot človeštvo, 
potem je njen vpliv na klasično trgovino še toliko bolj izrazit.  
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V zadnjih dvesto letih so se oskrbovalne verige razvijale tako, kot so jim omogočali 
transportni kanali – od pristanišč v 18. stoletju, železniških postaj v 19. stoletju, do urbanih 
nakupovalnih centrov na obrobju mest v 20. stoletju. V 21. stoletju sodobni komunikacijski 
kanali segajo v domove ljudi in temu se prilagajajo tudi trženjski prijemi. Nova paradigma 
direktno h kupcu, ki bo zaznamovala prihodnost, prikazuje slika št. 1.  
 
Slika 1: Neposredno h kupcu 
 

 
 
Vir: Westrope, The digital nexus, 1999, str. 7 
 
Model, ki ga je v letu 1999 predstavil KPMG, nazorno prikazuje stanje, v katerega nas peljejo 
sodobni mediji, oz. prikazuje vračanje k začetkom trgovine, ko je nastajal interaktivni odnos 
med proizvajalcem vrednosti in tistim, ki jo je uporabil. 
 

1. 3 Nove tehnologije 
 
V standardnem osebnem računalniku je približno 100 milijonov tranzistorjev, ki stanejo precej 
manj, kot bi bilo treba odšteti za 100 milijonov lističev toaletnega papirja. Količina 
tranzistorjev na čipu se vsakih 18 mesecev podvoji (Postma, 2001, str. 38). Novo dobo trženja 
bo v bodočnosti vsekakor pogojeval tehnični napredek. 
 
Čas, potreben med uvedbo neke nove tehnologije in njeno masovno uporabo, se vse bolj 
krajša. Na sliki št. 2 prikazujem, koliko časa je bilo potrebno, da je kakšna od izumljenih 
tehnologij postala masovno uporabna.    
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Slika 2: Razvoj tehnologij in njihova masovna uporaba 

 
 
Vir:  Kukec, NT Konferenca Portorož, maj 2003 
 
Iz slike št. 2 je razvidno, da je naklon krivulj z novejšimi tehnologijami vse večji in tangira 
proti navpični premici, iz česar lahko sklepamo, da se bodo naslednje tehnologije, ki se bodo 
uvedle, prešle v masovno uporabo prej kot v 10 letih, temu pa se bo prilagajalo tudi trženje. Iz 
slike št. 2 je razvidno, da se skrajšuje čas razvoja tehnologije in po mojem predvidevanju bo 
interaktivna televizija (katere razvojna faza se približuje koncu) ena izmed tistih tehnologij, ki 
bo rasla najhitreje. 
 

1. 4 Umestitev neposrednega odzivnega trženja prek televizije  v 
direktni marketing 

 
Neposredno odzivno trženje prek televizije je v slovenski literaturi slabo predstavljeno (resnici 
na ljubo, tudi v svetovni literaturi ni dosti publikacij, ki ga opisujejo kot samostojno panogo) 
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in se jo običajno omenja v kontekstu oz. kot poglavje v literaturi, ki opisuje direktni 
marketing. Njegova glavna značilnost je interaktivnost in merljivost odzivnosti. 
 
Direktni marketing vključuje naslednje podskupine: 
 

- prodaja od vrat do vrat, 
 
- prodaja po katalogu: 

o naslovljena, 
o nenaslovljena, 
 

- pisemsko trženje (mailing): 
o naslovljeno, 
o nenaslovljeno, 
 

- neposredno odzivno trženje prek televizije: 
o neposredna prodaja ( angl. Direct Selling) – direktna prodaja izdelkov, 
o podpora (angl. Support) – podpora preostalim orodjem trženja – npr. 

nagovarjanje potencialnih kupcev naj pogledajo v svojo pošto, v časopisu 
poiščejo kupon ipd …, 

o generiranje vodilne generacija (angl. Lead Generation),  
o integrirano trženje (angl. Integrated Marketing) – vključuje kombiniranje 

neposrednega odzivnega trženja s klasičnim (image) oglaševanjem. Lahko 
vključuje tudi odnose z javnostjo, pospeševanje prodaje ipd., 

o sledilno trženje (angl. Sequential Marketing) – pojasnjevanje dolge in zapletene 
zgodbe. Uporablja se tudi za izboljšanje image podjetja ali izdelka, za kar se 
potrebuje več časa, običajna strategija je, da se v točno določenem zaporedju in 
sistematično dozirajo informacije, in ko kupci na določeni stopnji verjamejo 
trditvam, ki so bile dozirane, se prične nadgrajevanje teh trditev (primer kupca 
pripeljati s točke A na točko E, prek točke B, C in D), 

o testiranje splošnih oglaševalskih strategij – hitro in relativno poceni lahko 
testiramo klasično oglaševalsko kampanjo, za katero je značilno, da so rezultati 
težko merljivi,  

 
- prodaja prek interneta. (Brady, Vasquez, 1995, str. 5–9). 

 
Na sliki št. 3 sem skušal prikazati neposredno odzivno trženje prek televizije v kontekstu 
direktnega marketinga, kot ga vidim sam. 
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Slika 3: Opredelitev neposrednega odzivnega trženja v direktnem marketingu  

 
Vir: Lasten 
 
V nadaljevanju se bom osredotočil predvsem na neposredno prodajo, saj se običajno ta na trgu 
najprej razvije, šele pozneje pa se na trgih prične uporabljati neposredno odzivno trženje prek 
televizije tudi za generiranje odziva. 
 

1. 5 Nastanek panoge neposrednega odzivnega trženja 
 
Zametki televizijske prodaje so stari prav toliko kot televizija, saj so podjetnejši trgovci hitro 
ugotovili, da je predstavitev bolj smiselno organizirati za nekaj tisoč gospodinjstev naenkrat 
kot hoditi od vrat do vrat. To je tudi razlog, da so prvi izdelki, ki so se pojavili v TV-izložbi, 
bili iz kategorije gospodinjskih potrebščin v najširšem smislu besede. Še danes je ta vrsta med 
najpogosteje ponujenimi in prodajanimi.  

Zgodovina televizijskih oglasov kratkega formata (short forms – SFDRTV), ki so že imeli 
zasnove današnjih, sega v zgodnja 70. leta. Takrat so se snemali nizko proračunski oglasi, ki 
so poizkušali prodajati blago slabe kakovosti. Ta slab imidž, ki se je ustvaril v teh letih, je 
dolgo časa visel nad panogo. Prvi oglasi kratkega formata so bili namenjeni prodaji kuhinjskih 
pripomočkov, reklamiranju plošč in kaset, pozneje pa so se pojavili tudi založniki knjig in 
revij ter zavarovalnice. V tem času je v ZDA veljala zakonska regulativa, ki je bila sprejeta s 
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strani FCC (Federal Communications Commission) leta 1962 in je omejevala čas, namenjen 
oglaševanju, na 12 do 14 minut na uro programa. 

V poznih 70. in zgodnjih 80. so se pričele pojavljati prve kabelske televizijske postaje, ki so 
bile s strani velikih oglaševalskih agencij ignorirane zaradi majhnega števila priključkov. Na 
teh kabelskih postajah se je prvič pokazala moč neposrednega odzivnega trženja prek 
televizije, saj so na njih pričeli predvajati kratke formate v pomenu besede, kot ga razumemo 
danes, hkrati pa so pozneje mimo zakonskih omejitev na teh postajah predvajali tudi polurne 
formate informacijskih oglasov. 
 
V 90. letih so se v panogi ustvarila pravila, združenje podjetij iz panoge je pričelo s 
kontroliranjem in postavljanjem standardov, ki so se jih udeleženci morali držati, hkrati, pa se 
je panoga pričela širiti iz ZDA še na druge celine. V novem tisočletju se panoga spogleduje z 
novimi tehnologijami in poskuša izkoristiti prednosti, ki ji jo dajejo dosedanje izkušnje v 
direktnem komuniciranju s končnimi kupci. 
 
 

2 PREDSTAVITEV PANOGE NEPOSREDNEGA ODZIVNEGA 
TRŽENJA PREK TELEVIZIJE 

 
Panogo neposrednega odzivnega trženje prek televizije delim in opisujem po dveh kriterijih: 
 
1. glede na dolžino in način komuniciranja z gledalci, 
2. glede na dejavnosti, ki spremljajo neposredno odzivno trženje prek televizije. 
 
1. Delitev glede na način komuniciranja: 
 
Televizijski oglasi kratkega formata (Short Forms Spots): 
Kot medij za trženje se uporablja televizija, prek katere se posreduje gledalcem televizijske 
oglase kratkega formata (od 60 sek. dalje, običajno so oglasi dolgi 120 sek.). V spotu se 
predstavi izdelek na zelo prepričljiv način, potencialnim naročnikom se ponudi telefonska 
številka za naročanje (praviloma je to brezplačna telefonska številka).  
 
Informacijski oglasi (Infomercials): 
Novejšo obliko neposrednega odzivnega trženja prek televizije (v primerjavi z oglasi kratkega 
formata) predstavljajo informacijski oglasi, ki spominjajo na dokumentarce. Vsebina je zelo 
različna: od predstavljanja izdelkov višjega cenovnega razreda, predvsem gre za telovadne 
pripomočke, do tega, kako se odvadimo plešavosti, shujšamo, zavarujemo ipd. V 
informacijskih oglasih nastopajo ljudje, ki so zadovoljni z izdelki ali storitvami (Kotler, 1994, 
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str. 781). Dolžina teh informacijskih oglasov je različna, običajno od 15 do 60 minut, ob tem, 
da so se krajši formati (15 minut) pričeli uvajati šele v letu 1997, dolge 60-minutne formate pa 
se počasi opušča. Glavnina informacijskih oglasov, ki se trenutno predvajajo na TV-postajah 
po svetu, je tako dolga 30 minut. Tudi v informacijskih oglasih se podobno kot v oglasih 
kratkega formata (spotih) na koncu ali med predvajanjem posreduje brezplačna telefonska 
številka, prek katere lahko gledalci naročajo posamezne izdelke ali storitve. 
 
Nakupovalni TV-kanali (Home shopping TV): 
Naslednjo možnost za trženje ob pomoči neposrednega odzivnega trženja prek televizije 
predstavljajo nakupovalni kanali, ki omogočajo, tako kot predhodno omenjeni formi, nakup od 
doma. Celotna TV-postaja je v tem primeru namenjena predvajanju oglasov in prodaji blaga 
ali storitev (Kotler, 1994, str. 781). Ti programi se običajno oddajajo v živo. Voditelji v studiu 
predstavljajo izdelke ali storitve, gledalci pa jih lahko naročajo prek telefona. Običajno imajo 
podjetja, ki se ukvarjajo s takšno prodajo, direktno povezavo s klicnim centrom, tako da 
voditelj oddaje spremlja uspešnost prodaje in količino zalog. Če je število klicev večje, kot so 
zmogljivosti klicnega centra, se npr. posveti bolj predstavljanju izdelka, ko pa prične število 
naročil upadati, prične gledalce spodbujati k nakupu. Ko pade prodaja pod točko 
dobičkonosnosti, prekinejo z direktnim prenosom iz prvega studia in takoj pričnejo z 
oddajanjem iz drugega. 
 
2. Delitev glede na dejavnost: 
 
Zakup časa na TV-postajah (Media buying): 
V razvitem svetu obstajajo specializirane oglaševalske agencije, ki se ukvarjajo z zakupi in 
prodajo časa, primernega za neposredno odzivno trženje prek televizije. Večji zakupniki časa 
običajno sklepajo direktne pogodbe s TV-postajami oz. imajo nekatera podjetja kar v lasti 
določene frekvence ali kabelske sisteme. 
 
Center za sprejem naročil ali klicni center (Teleordering ali Call center): 
Podjetja morajo imeti organiziran t. i. klicni center, v katerega prihajajo naročila. V teh centrih 
za sprejem naročil operaterji prek telefona sprejemajo naročila in dajejo informacije o 
izdelkih. V svetu obstajajo specializirana podjetja, ki nudijo svoje usluge za sprejemanje 
naročil prek telefona različnim podjetjem, ki se ukvarjajo z zakupom časa na TV-postajah, in 
tudi podjetjem, ki se ukvarjajo s kataloško prodajo, prodajo po pošti ali elektronskim trženjem. 
 
Odpošiljanje in pakiranje (Packaging & fullfilment): 
Naslednja stopnja je odpošiljanje in pakiranje, ki je v ZDA in zahodni Evropi prav tako 
običajno ločeno od drugih dejavnosti, kot sta npr. zakup časa ali sprejem naročil. Podjetja, ki 
so specializirana za odpošiljanje naročenih pošiljk, prejemajo od različnih klicnih centrov 
naročila za izdelke, od dobaviteljev blago, sami poskrbijo za navodila in potrebno 
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spremljajočo dokumentacijo, vse to pa zatem distribuirajo prek pošte ali kurirskih služb do 
naročnikov. 
 

2. 1 Osnovne zakonitosti panoge 
 
Prodajni spoti morajo biti daljši od 60 sekund. Do sedaj kljub mnogim poizkusom v zgodovini 
neposrednega odzivnega trženja prek televizije ni bil uspešen spot, dolg 60 sekund ali manj 
(Thompson, 1993, str. 35). Ključ za uspeh v panogi predstavlja izbira pravega izdelka, 
uspešno ustvarjanje glavnega sporočila, dobra izkoriščenost vseh resursov, ki so na razpolago, 
vnaprejšnje točno definiranje ciljev, ki jih želimo doseči, denarna zagotovila, uporaba trditev, 
ki so resnične in dokazljive, ustvarjanje in uporaba baze podatkov. 
 

2. 1. 1 Izbor izdelka 
 
Ron Popiel je na konferenci v Las Vegasu, 1998, dejal, da se v panogi neposrednega 
odzivnega trženja prek televizije zgodi, da slabi spoti lahko prodajo dober izdelek, nikoli pa se 
ne zgodi, da bi dobri spoti prodajali slab izdelek, zato je treba izbiri izdelka nameniti posebno 
pozornost. Največjim svetovnim podjetjem v panogi ponudijo za neposredno odzivno trženje 
prek televizije od 5000 do 20000 izdelkov na leto. Prva stvar, ki jo mora izdelek izpolnjevati, 
je, da je razmerje med prodajno in proizvodnjo ceno večje od 1 : 3; pri ekonomsko 
najuspešnejših izdelkih pa je ta faktor v preteklosti presegel  razmerje 1 : 10. 
 
Ko v nadaljevanju govorim o izdelku, s tem ne mislim samo fizičnega blaga, ampak imam v 
mislih tudi storitve. Neposredno odzivno trženje prek televizije posega tudi na druga področja, 
saj je npr. leta 1992 Ross Perot prvi preizkusil informacijski oglas v funkciji  politične 
kampanje (Hawthorne, 1997, str. 18). Eden izmed protagonistov v panogi William M. 
Thompson celo napoveduje, da bo eden izmed naslednjih predsednikov ZDA izvoljen na 
podlagi svojih uspešnih informacijskih oglasov (Cannella, 1995, str 5). 
 
Ni nujno, da informacijski oglasi in oglasi kratkega formata samo prodajajo, ampak lahko 
poleg tega, da kreirajo določen takojšnji odziv, kreirajo tudi novo blagovno znamko za 
poznejšo prodajo v klasičnih maloprodajnih verigah. 
 
Izdelki, ki se prodajajo prek neposrednega odzivnega trženja prek televizije, imajo višje cene 
kot podobni izdelki v maloprodaji, vendar pri nakupih od doma cene običajno niso 
najpomembnejši faktor odločitve, saj se potencialnim kupcem prikažejo vse prednosti 
posameznega izdelka. Dobri oglasi predstavijo izdelke tako, da je percepcija cene v očeh 
kupca več kot dobra (Cannella, 1995, str.11). 
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Nekaj napotkov za  izbor dobrih izdelkov povzemam po Thompsonu:  
• izdelek mora ustrezati (PIPA) formuli: vzbuditi pozornost, interes, poželenje in sprožiti 

akcijo. To je formula, ki je uspešna v trgovski dejavnosti že na tisoče let, zato mora biti 
izdelek izbran tako, da zadovoljuje te potrebe (Več o formuli PIPA v poglavju 2. 1. 2 
Osnovno sporočilo); 

• unikatnost: za TV-prodajo je unikatnost zelo pomembna, pa naj se odraža v povsem 
novem izdelku, novi uporabi že obstoječega izdelka ali samo cenovni ponudbi; 

• izdelku je treba vgraditi čustvenost: to je eden izmed najpomembnejših ključev do 
uspešne prodaje. Nekateri to delajo s črno-belo barvno kombinacijo, izdelek predstavljajo 
v velikem kadru, ga povezujejo z otroki, pričevalci, ki so zelo čustveni …; 

• cena: pred letom 1988 je bilo zelo težko prek TV-prodaje prodati izdelek, dražji od 20 
dolarjev. Z uvajanjem 2-minutnih oglasov se je dalo prodajati izdelke tudi do 100 dolarjev, 
z uvedbo informacijskih oglasov pa se prodajajo tudi izdelki cenovnega ranga 2000  in več 
dolarjev. Prek nakupovalnih TV-kanalov se ponujajo tudi izdelki cenovnega razreda več 
kot 10.000 dolarjev. Pravi odgovor na vprašanja: "Kaj je najboljša cena? Ali se cenejši 
izdelki bolje prodajajo?"  da le testiranje. Največje število televizijskih oglasov kratkega 
formata  (2-minutnih) je okrog cenovnega razreda 19,95 do 29,95 dolarjev, medtem ko se 
informacijski oglasi sučejo okrog 100 dolarjev, povprečje za izdelke, kupljene prek 
nakupovalnih TV-kanalov pa je okrog 45 dolarjev. 

• profitabilnost (mark up): Stroški reklamiranja so na prodano enoto blaga pri direktni 
prodaji običajno višji kot pri klasičnem oglaševanju, namenjenem spodbujanju 
maloprodaje. Za izdelke, ki nimajo velikega potenciala v maloprodaji, je najnižje razmerje 
med proizvodnjo in prodajno ceno 1 : 5, za izdelke, ki so primerni za maloprodajo, pa je ta 
meja 1 : 3  (Thompson, 1993, str. 30–35). 

 
Pri izbiri izdelka je pomembno, da ima takojšnjo prepoznavnost in vzbuja takojšnje poželenje, 
da ima možnost serijske proizvodnje, da je unikaten, vendar kljub temu primeren za 
vsakodnevno uporabo, da je mogoče okrog njega zgraditi zgodbo, da je obnovljiv, ima zelo 
velik krog uporabnikov, da ga je možno dobaviti v razumnih rokih in nenazadnje, da je 
mednarodno prilagodljiv različnim kulturam in običajem.  
 
Izdelek je heroj. Biti mora zvezda predstave. Izpolnjevati mora obljube, ki jih je v predstavi 
napovedal. Uspešni izdelki imajo vgrajene lastnosti, ki spodbujajo primarne nakupne potrebe, 
kot so: ljubezen (samovšečnost, samospoštovanje); varnost (moč, strah pred izgubo), 
pridobivanje (pohlep, bogastvo),  zadovoljstvo (ublažitev trpljenja) . 
 
Prednosti izdelka je treba predstaviti tako fizično kot verbalno in grafično, priporočljiva pa je 
tudi uporaba strokovnjakov, ki dajo izdelku kredibilnost. Treba je izoblikovati vrednost, ki je v 
očeh kupcev večja, kot je ponujena cena. Priporočljiva je uporaba besed, kot so: enkratno, 
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zastonj, bonus, premija, popust, nagrada ..., vendar se z uporabo naštetih besed ne sme 
pretiravati, ker potem izgubimo verodostojnost. 
 
Vseskozi je treba ponavljati ime izdelka, ki ga želimo prodati (nepisano pravilo je, da ga v 
prvih 30 sekundah ponovimo vsaj trikrat). Čas, ki je na razpolago, je treba čim smiselneje 
izrabiti, tako da je treba v omejenem času odgovoriti na veliko vprašanj, ki se začenjajo na kaj, 
kako, kdo, kje, kdaj, zakaj …, od katerih jih nekaj navajam za primer (Kaj je izdelek? Kaj je 
prednost za uporabnika? Kako deluje? Zakaj je izdelek dober?  Kaj je na njem edinstvenega?  
Kdo stoji za prodajo? Kako deluje? Kako se ga lahko naroči in kako plača? Kje se ga lahko 
uporablja? Kdaj se ga lahko dobi?). 

 
Uspešnejše predstavitve izdelkov izkoriščajo tudi teorijo transformacije in uporabljajo besedne 
povezave "ker je izdelek nov"... npr. »Bil sem zunaj forme, sedaj pa sem videti izvrstno, ker 
uporabljam nov izdelek …«; »To je bilo težko delo, sedaj pa je preprosto, ker mi ga nov 
izdelek olajša ...« 
 
Včasih je smiselno pri predstavljanju izdelka iskati tudi izvirne poti in kršiti lastna pravila. 
Pablo Picasso je postal prepoznaven šele, ko je pričel kršiti pravila in je bil zato drugačen od 
drugih (Zyman, 1999, str. 163,164). Ljudje v sodobnem svetu kupujejo tisto, kar želijo, in ne 
tisto, kar potrebujejo. Ljudje kupujejo športne pripomočke zato, ker bi bili radi videti tako, kot 
so videti predstavitelji, in ne zato, da bi na njih trdno vadili.  
 
Na primeru zračne blazine Turbo maximusa se kaže, kakšno moč ima televizija kot vizualni 
medij. Spot za Turbo maximus je grajen na vizualnih efektih – ko gledalec vidi, kako 
enostavno se napihuje in iz njega iztiska zrak. Tako se gledalcu predstavi, kako superioren je 
izdelek v primerjavi z drugimi in prva ovira kredibilnosti izdelka je premagana, četudi na tako 
banalni prednosti, ki pravzaprav ni prednost, saj vse zračne blazine temeljijo na napihovanju 
in iztiskanju zraka, vendar ni tako močno avdio-vizualno prikazan. Ko se v nadaljevanju 
prikaže še cena za dvojno blazino v primerjavi s klasičnimi, padejo vse ovire za nakup. Ta 
primer navajam, ker se včasih lahko kršijo tudi pravila glede nujne potrebe po unikatnosti 
izdelka. Če lahko najdete prednosti izdelka, pa četudi se zdi, da so vsakemu jasne (kot je npr. 
zgoraj opisani primer napihovanja in praznjenja zračne blazine), jih je smiselno prikazati in to 
v najlepši luči (Hawthorne, 2001, str. 2). 
 

2. 1. 2 Osnovno sporočilo 
 
 Za uspešno prodajo izdelkov z neposrednim odzivnim trženjem prek televizije  je pomembno, 
koliko časa imamo na razpolago, za katero dolžino oglasa se bomo odločili in kakšno 
sporočilo bomo posredovali potencialnemu kupcu. Osnovno pravilo je, da več, kot se pove, 
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več se proda, dlje časa, ko gledalci gledajo oglas, lažje se z njimi vzpostavi pristnejše odnose 
in večja je možnost, da bo ustvarjen odziv s strani gledalca. 
 
Kreativna rešitev osnovnega sporočila je po pomembnosti takoj za izbiro izdelka, ki ima 
največji indirektni vpliv na prodajne rezultate. V času, ki je na razpolago, je treba gledalcem 
orisati značilnosti in predstaviti vse prednosti izdelka in to na različne načine, na koncu pa se 
jim ponudi še priložnost, da izdelek naročijo, za kar običajno dobijo še posebno nagrado 
(premijo).  
 
Formula PIPA je vodilo, ki ga uporabljajo vodilni v panogi za kreiranje osnovnega sporočila. 

• (P)ozornost: Ljudje sedijo doma pred TV-ekranom, da bi se odpočili, in ne želijo, 
da bi jih pri tem kdo motil. Znotraj tega ležernega dremeža jim je treba vzbuditi 
pozornost, jih napasti. Gledalci doma ne sedijo pred televizorjem s telefonom v eni 
roki in s kreditno kartico v drugi (običajen način plačevanja pri nakupu prek TV je 
kreditna kartica). Z izdelkom in sporočilom oglasa jih je treba napasti in prisiliti k 
pozornosti. 

• (I)nteres: takoj je treba vzbuditi zanimanje. Probleme je treba predstaviti tako, da 
so rešljivi takoj, danes, ta trenutek. Gledalec mora občutiti, da so njegovi problemi 
rešljivi z nakupom izdelka ali storitve, ki se predstavlja. 

• (P)oželenje: Sporočilo, ki se ga posreduje ob izdelku, mora biti takšno, da gledalec 
dobi občutek, da nujno potrebuje ta izdelek in da se v primeru, ko ga ne naroči, 
počuti slabo. Vzbuditi se mu mora občutek krivde, če takoj zatem, ko vidi oglas, ne 
dvigne telefonske slušalke. 

• (A)kcija: Ko se gledalcem sporoči cena izdelka, se jih takoj zatem spodbudi k 
naročilu. Treba jih je spodbuditi k naročilu takoj, tudi s tem, da se jim ponudijo 
dodatne ugodnosti ob takojšnjem naročilu, omejene količine po tako ugodnih 
cenah, brezplačni dodatki ...  (Hawthorne, 1997, str. 65). 

 
Sporočilo mora biti pripravljeno v skladu z zakonitostmi v panogi. Glavni cilj je prodaja 
izdelka in temu je podrejeno vse drugo. Sporočilo mora biti posredovano direktno in mora 
vsebovati problem in rešitev, hkrati pa ustvariti občutek nujnosti nakupa. V sporočilu mora 
biti vključeno pozivanje gledalcev k nakupu, za kar se v panogi veliko uporablja tehniko pred 
uporabo in po njej (befor-after). 
 
Sporočilo mora vsebovati močan čustveni naboj – čustva vedno premagajo razum. Praksa je 
pokazala, da gledalci ne menjajo programa, če nekdo od nastopajočih joka. Najbolje od vseh 
čustev prodajata grenkoba in bridkost, takoj za tem pa zadovoljstvo in humor. V spotih je 
priporočljivo uporabljati preproste besede, ki jih vsakdo razume, tudi takrat, kadar se 
pojasnjujejo tehnične značilnosti. Sporočila morajo biti zasnovana prodajno in to sporočilo 
mora biti prisotno ves čas predvajanja. 
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2. 1. 3 Snemanje spotov 
 
Običajno se za snemanje spotov za neposredno odzivno trženje prek televizije najamejo 
posebne specializirane agencije, ki poznajo panogo in so posnele že večje število spotov. V 
okviru ERA-e se vsako leto izberejo najboljši spoti v posamezni panogi. 
 
Produkcijo snemanja spota bi lahko razdelili v tri faze: 
1. Predprodukcijska faza, ki vsebuje odločitev o dolžini spota, kreativno zasnovo sporočila, 

scenarij, narisane posamezne sekvence in scene (storyboard). 
2. Produkcijska faza vključuje najem filmske ekipe in studia (snemalci, osvetljevalci, 

maskerji ...), najem igralcev, iskanje in najem oseb za pričevanja (če so predvideni). 
3. Postprodukcijska faza vključuje montažo, sinhronizacijo, animacije in izdelavo kopij beta 

in VHS (Throckmorton, 1997, str. 379-385). 
 
Cene produkcijskih stroškov so različne in se gibljejo od 30.000 dolarjev za nižji kakovostni 
razred pri 2-minutnih spotih pa tja do 1.000.000 dolarjev za informacijske oglase najvišjega 
kakovostnega ranga. Običajno obstaja medsebojna povezava med ceno produkcije spota in 
prodajno uspešnostjo, kar pa seveda ni pravilo. Pri snemanju je treba paziti, da je kakovost 
posnetega spota na filmski ravni, saj je to nemalokrat tudi pogoj, da določene TV-postaje 
sploh dovolijo predvajanje spotov na njihovih programih. 
 

2. 1. 4 Testiranje spotov 
 
Za definiranje ključnih ponudb je pri prodaji z neposrednim odzivnim trženjem prek televizije 
priporočljivo testiranje na fokusnih skupinah. Treba se je odločiti med ponudbo programa in 
kreativnim konceptom. Pri testiranju ponudbe se preverjajo elementi, kot so cena, posebne 
ponudbe v primeru pokličite zdaj, zunanji videz – embalažo, uporabnost izdelka (takšno 
testiranje na fokusnih skupinah je podobno klasičnemu preverjanju ponudbe pred umestitvijo 
na trg). 
 
Testiranje kreativnega koncepta prek fokusnih skupin je precej zahtevnejše. Zelo težko je s 
skupino razpravljati o kreativnih rešitvah, poleg tega pa je tudi težko pripraviti več 
enakovrednih scenarijev in jih predstaviti tako, da bi se laiki pravilno odločili. Običajno se pri 
snemanju posname več materiala, potem pa se v montaži izdela nekaj različnih različic spotov, 
ki se potem testirajo na fokusnih skupinah, še običajnejše pa je testiranje na manjših TV-
postajah. Tako se testirata kreativni koncept (spreminjajo se sporočila, ki se jih posreduje v 
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spotu) in tudi ponudba, kjer se največkrat tako preverjata cena in dodatna ponudba ob 
takojšnjem naročilu.  
 
Običajno se za prvo testiranje informacijskega oglasa povprečno zakupi za približno 50.000  
dolarjev časa na manjših televizijskih postajah, zatem pa se v odvisnosti od odziva spoti 
predelajo in vnovič testirajo, šele zatem se sprejme odločitev, ali se bo šlo z izdelkom v 
nacionalno kampanjo ali se ta opusti.  
 

2. 1. 5 Brezplačna telefonska številka 
 
Brezplačna telefonska številka za naročilo izdelkov je v panogi neposrednega odzivnega 
trženja prek televizije na razvitih trgih prej pravilo kot izjema. Tudi v Sloveniji se za naročila 
izdelkov prek televizijske prodaje uporablja brezplačna telefonska številka, vendar v javnosti 
nisem nikjer zasledil statističnih podatkov o uporabi brezplačne telefonske številke v Sloveniji 
oz. v drugih vzhodnoevropskih državah, zato navajam nekaj značilnosti  ameriškega trga, 
seveda s predpostavko, da bodo trendi v državah srednje in vzhodne Evrope z rastjo razvitosti 
tržišča direktnega marketinga šli v isto smer. 
 
V ZDA se je uvedla brezplačna telefonska številka leta 1967. Pionir pri uvajanju brezplačne 
telefonske številke 800 v ZDA je bila veriga hotelov Hilton za rezervacije. Še danes 
uporabljajo isto brezplačno telefonsko številko 800 325 325 3535. V ZDA je možno 
brezplačno telefonsko številko vezati tudi na črke. Npr. »800 Flowers« uporablja cvetličarska 
veriga, ki je odprta 24 ur na dan 365 dni na leto. Pokriva celotno območje ZDA s štirimi centri 
za sprejem naročil. Sodelujejo z več kot 2000 cvetličarji in imajo v svojih bazah podatkov več 
kot 3 milijone kupcev (Gondelman,1995, str. 43,50). 
 
V ZDA več kot 50 % medkrajevnih klicev predstavljajo klici na brezplačne telefonske 
številke. 90 % Američanov pozna in uporablja brezplačne telefonske številke (Knowles, 1996, 
str.12,39). Več kot tretjina Američanov ocenjuje, da opravijo več kot 60 klicev na brezplačno 
telefonsko številko na leto. Klici na brezplačno telefonsko številko so v letu 1997 ustvarili več 
kot 157 milijard  dolarjev prometa. 82 % revij za naročanje uporablja brezplačno telefonsko 
številko, 84 % uporabnikov interneta za naročilo pokliče na brezplačno telefonsko številko, 
povprečna vrednost telefonskega naročila je od 30 % do 70 % višja kot naročila, ki prihajajo v 
pisni obliki  (URL: http://whosells800.com/whosells800/facts.cfm), 15.02.2003. 
 
Pri brezplačni telefonski številki je zelo pomembno, da je lahko zapomljiva. Brezplačna 
telefonska številka ima tudi psihološki vpliv na kupca, saj ga k naročilu vzpodbuja s pozivom 
(ukazom): “Pokličite zdaj, Vaš klic je brezplačen!”. V primeru nezadovoljstva, se ljudje raje 
obrnejo k prodajalcu, če vedo, da reklamacija ne bo povezana z dodatnimi stroški. Podjetja, ki 

http://whosells800.com/whosells800/facts.cfm
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so naravnana h kupcu, zato v svojih centrih za svetovanje uporabljajo brezplačne telefonske 
številke, hkrati pa pozivajo kupce, da se v primeru kakršnega koli nezadovoljstva z njimi ali 
njihovimi izdelki obrnejo neposredno na njih (Wilson, 1991, str. 189 do 194). 
 

2. 1. 6 Maloprodaja (retail)  
 
Panogo neposrednega odzivnega trženja prek televizije lahko primerjamo z zelo majhno 
trgovino, v kateri prodajajo le nekaj izdelkov, imajo pa ogromno izložbeno okno (Thompson, 
1993, str. 23 ). To izložbeno okno (televizijski ekran) sega v vsak dom in zaradi tega ima 
prodaja z neposrednim odzivnim trženjem prek televizije velik vpliv tudi na maloprodajo, saj 
so neredki primeri, ko se v maloprodaji pri uspešnih informacijskih oglasih proda tudi več kot 
10-krat toliko izdelkov, kot se jih je prodalo v direktni prodaji prek televizije. Običajno se pri 
ocenah razmerja med maloprodajo in direktno prodajo predpostavlja, da se bo v maloprodaji 
prodalo vsaj 2- do 4-krat toliko izdelkov, kot se jih je z neposrednim odzivnim trženjem prek 
televizije. Neposredno odzivno trženje prek televizije tako podpira maloprodajo v funkciji 
oglaševanja. 
 
Običajno so izdelki, ki se prodajajo z neposrednim odzivnim trženjem prek televizije, dražji 
od izdelkov, ki se prodajajo v maloprodaji. Mnogi gledalci prodajnih televizijskih oglasov se 
ne morejo odločiti in naročiti izdelka prek telefona, ko pa izdelek vidijo na polici, se odločijo 
za nakup. Velikokrat tudi na račun nekoliko nižje cene, ki je v svetu prej pravilo kot izjema pri 
izdelkih, ki se prodajajo tako prek televizije kot v trgovinah. Podjetja, ki se ukvarjajo z 
neposrednim odzivnim trženjem prek televizije, velikokrat za iste izdelke, ki jih prodajajo 
direktno, oblikujejo posebne ponudbe za maloprodajo. 
 
Z uvrstitvijo izdelkov v maloprodajno mrežo se multiplicirajo efekti TV-kampanje, hkrati pa 
predstavlja maloprodajna mreža konkurenčno prednost pred podjetji (vsako leto se pojavlja 
vse večje število podjetji, ki želijo prodajati z neposrednim odzivnim trženjem prek televizije), 
ki teh prodajnih kanalov ne obvladujejo. Prav tako se krajšajo življenjski cikli izdelkov, ki se 
prodajajo z neposrednim odzivnim trženjem prek televizije, ki pri uspešnih izdelkih trajajo od 
8 mesecev do enega leta. Zaradi naštetega je povezovanje neposrednega odzivnega trženja 
prek televizije z maloprodajo skorajda nujno, saj so v maloprodaji življenjski cikli izdelkov (ki 
so se pokazali kot uspešni pri neposrednem odzivnem trženju prek televizije) od dveh do treh 
let, za nekatere izdelke pa celo več. V maloprodajo se običajno uvrstijo izdelki, ki so 
izpeljanke iz osnovnega, kateremu je bila z direktnim neposrednim trženjem ustvarjena 
zadostna medijska podpora in je postal prepoznaven (Reitman, Murray, 1995,  str. 195-215). 
 
Primer brisalcev Tripledge, ki so jih v prvem letu prodali ob pomoči neposrednega odzivnega 
trženja prek televizije več kot 750.000 kosov, v maloprodaji pa so jih v enem letu prodali 5,7 
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milijona, kaže na moč neposrednega odzivnega trženja v kombinaciji z maloprodajo. V ZDA 
je tako blagovna znaka Tripledge postala dominantna v prodaji brisalcev na avtomobilskem 
trgu (NIMA News št. 8, 1995, str. 5 in 11), (URL: http//www.tripledge.com),15. 12. 2002. 
 
Pri plasiranju izdelka v maloprodajo je zelo pomembna časovna komponenta, saj se v 
maloprodajo ne sme iti prekmalu, še nevarnejše pa je, če se gre prepozno. Zelo občutljivi pri 
določanju pravega trenutka za začetek maloprodaje so izdelki  sezonskega značaja. Uspešnejša 
podjetja v panogi še preden se izdelek uvrsti v maloprodajne mreže predvidijo, na kakšen 
način se bo vzdrževalo njihovo reklamiranje zatem, ko bodo izdelki v maloprodaji še živeli, 
medtem ko bo življenjski cikel izdelka pri neposrednem odzivnem trženju prek televizije že 
končan.  
 
Nemalokrat se podjetja za nadaljnje reklamiranje odločajo za »in store video promotions«. 
Takšen način reklamiranja predstavlja televizor z vgrajenim videorekorderjem, na katerem se 
vrti predstavitveni spot za izdelke, ki so postavljeni pod njim. Eno izmed najuspešnejših 
evropskih podjetij, ki svojo strategijo gradi na prodaji »in store video«, je JML Direct iz 
Velike Britanije. Njihova zadnja velika uspešnica je prevleka za likalno desko, ki je 
univerzalne velikosti in so jih v letu 1999 prodali več kot 1,5 milijona kosov, zahvaljujoč 
predvsem kombinaciji neposrednega odzivnega trženja prek televizije in prodaje »in store 
video«. JML je najprej pričel z neposrednim odzivnim trženjem prek televizije, zatem so 
pričeli z demonstracijami in predstavitvami izdelkov v večjih supermarketih, sedaj pa 
predvsem kombinirajo prodaje »in store video« z neposrednim odzivnim trženjem prek 
televizije in prav ta kombinacija je po besedah Millsa, izvršnega direktorja podjetja, skrivnost 
uspeha. Sedaj imajo 25 % tržišča prevlek za likalne deske v Veliki Britaniji in so zelo 
prepoznavni kot podjetje, ki v maloprodaji prodaja prek »in store video-a« (Triglia, 2000).  
 

2. 1. 7 Povezovalci in pričevalci 
 
Gledalci zelo radi preklapljajo (surfajo/deskajo) med različnimi televizijskimi kanali, zato je 
nujno, da vsebina spota takoj pritegne gledalca. To je še posebej pomembno pri tistih (takšna 
je večina), ki “surfajo” tako hitro, da uspejo ujeti samo kakšno besedo. Ena izmed tehnik 
poskušanja zadržanja gledalcev je ta, da se za povezovalce ali demonstratorje v spotih 
uporabljajo znane osebe (celebrities). Ali se jih izplača najeti, je odvisno od izdelka, ki se 
prodaja, in pa seveda od tega, če je na razpolago dovolj denarja (običajne cene znanih ljudi za 
uporabo njihovega imena in nastopa v spotih so od 25.000 do 1.000.000 dolarjev + določen 
odstotek od prodaje, ki se običajno giblje od 0,25 pa do 5 % od prihodkov). Seveda je vse 
odvisno od pogajanj, za koliko se uspe dobiti znano osebo, pomembno pa je, da je ta oseba 
deluje avtentično (Thompson, 1993, str. 38, 39). Nekateri protagonisti v panogi izjavljajo, da 
je v primeru, ko je bila najeta slavna oseba zadovoljna s plačilom, gotovo preplačana. Pri 
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slavnih osebah je zelo pomembna tudi pogodba in zavarovanje, če se zgodi kaj 
nepričakovanega. Znani so primeri, ko se je izdelek vezal na znano osebo, pozneje pa je ta 
doživela zelo negativno publiciteto, kar je imelo negativne vplive na prodajo izdelka. Kot zelo 
dobri pričevalci so se izkazali vrhunski strokovnjaki iz posamezne panoge.  
 
Zelo pomembna je tudi izbira povezovalca teksta (voiceover). Velikokrat je kar nekaj 
odstotkov prodaje odvisne od tega, s kakšnim tonom in navdušenjem povezovalec predstavlja 
izdelke in gledalce poziva k nakupu. Pri izbiri povezovalca je smiselno iskati osebo,  ki čuti 
izdelek. 
 
Poleg znanih oseb se v večini informacijskih oglasov pojavljajo tudi izjave zadovoljnih 
uporabnikov (testimonialsi). Čeprav gre pri tem za avtentične izjave (oziroma bi vsaj moralo 
iti po oglaševalskem kodeksu), morajo te osebe povedati zgodbo v jeziku neposrednega 
odzivnega trženja prek televizije. Čeprav osebe, dajo težo izdelku ali storitvi, je pomembno, 
da je glavna zvezda spota izdelek in ne znana oseba ali zadovoljni uporabnik. 
 
Zadovoljni uporabniki se morajo pri svojem pričevanju vedno obračati na gledalce (direktno v 
kamero) in ne k publiki. Dobra pričevanja zadovoljnih uporabnikov so v funkciji generiranja 
takojšnjega odziva, zato je zelo malo uspešnih informacijskih oglasov brez pričevanja 
zadovoljnih uporabnikov. 
 
Pravilo, ki velja pri snemanju spotov, namenjenih direktni prodaji prek televizije, je, da ne 
glede na to, koliko znanih oseb, koliko strokovnjakov in koliko uporabnikov se pojavi v spotu 
je prva, zadnja in edina zvezda predstave izdelek. 
 

2. 1. 8 Psihologija kupcev 
 
Tisti, ki pišejo scenarije in snemajo propagandna sporočila (spote in infooglase), se veliko 
ukvarjajo s psihologijo kupcev in psihologijo nakupa. Veliko ljudi odstopa od povprečja  (npr. 
v ZDA je približno od 25 do 27 milijonov ljudi funkcionalno nepismenih, kar predstavlja 15 % 
populacije – in izziv za snovalce scenarijev je, kako zajeti tudi to populacijo (Cannella, 1995,  
str. 14). 
 
Proizvajalci izgubijo veliko število potencialnih kupcev, ker se ti neudobno počutijo v 
klasičnih maloprodajnih trgovinah, opazijo, da jih prodajalci ignorirajo ali pa imajo 
pomanjkljivo znanje o izdelkih, ki jih prodajajo. Včasih jih prodajalci odbijajo s svojimi 
neumestnimi komentarji ali samo s svojo prisotnostjo, velikokrat pa zaradi nepregledne 
razporeditve ne opazijo izdelkov, ki bi jih drugače kupili (Thompson, 1993, str. 15).  
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Pri snovanju sporočil je treba slediti cilju, da se kupca najlažje pridobi s ponudbo, kateri se ne 
more upreti. Pametno je dajati prednost informaciji pred zabavnostjo, saj preveč humorja daje 
izdelku pridih neresnosti. Pričevanja uporabnikov naj bodo nabita z navdušenjem, 
razburljivostjo in resničnim zadovoljstvom z izdelkom. Slavne osebe pritegnejo surferje, poleg 
tega pa dajejo izdelku kredibilnost.  
 
Merjenje doseženih rezultatov in pripravljenost na spremembe, če cilji niso doseženi, ter 
stalno učenje in posvetovanja s strokovnjaki so ključ do uspeha. Pomembno je, da se avtorji ne 
zaljubijo v idejo ali spot, ampak ga prilagajajo tržišču. David Ogilvy je dejal, da se okusa 
svojih kupcev nikoli ne sme podcenjevati, da pa tudi ni nobene potrebe, da bi se precenjevali.  
 
Za primer, kako reagirajo kupci in kako strokovna javnost lahko navedem izdelek Boogie Bass 
– pojoče ribe. Ko je g. Miller, urednik revije Response TV, prvič videl Boogie Bass, je 
komentiral, da nikoli nihče ne bo kupil takšnega izdelka in da se s podobnimi reklamnimi 
sporočili industrija vrača za desetletje nazaj. Ko je v glasilu Jordan Whitney`s (revija, ki 
tedensko objavlja količino zakupljenega časa na ameriških televizijskih postajah in prodajno 
odzivnost na posamezne spote) videl, da je pojoča riba na prvem mestu, je doživel šok (Miller, 
2000). Odziv slovenskih medijev je bil podoben, naj za primer navedem samo mnenje Janje 
Prešeren iz tednika Mladina, ki meni, da je eden izmed najboljših razvedrilnih programov 
televizijska prodaja. V članku dvomi o kredibilnosti izdelkov iz televizijske prodaje, še najbolj 
neverjetna pa se ji zdi skupina izdelkov, ki so namenjeni zabavi. »Ko smo že mislili, da smo 
navajeni vsega hudega, so nas spet navdušili. Zadnje čudo – bugi riba. Nekaj več kot 40 
centimetrov dolga plastična riba, pritrjena na podlago, s senzorji, ki zaznavajo mimoidoče, in 
potem se riba premakne, odpre ribji gobček in zapoje Limbo Rock ali Pretty Woman. Ali pa 
izreče katero izmed devetih različnih pripomb a la "A pri vas pa nič ne pucate?". V izbrani 
amerikanščini. Se pozanima, ali je v bližini mačka, se sprašuje, kaj tako smrdi in ali bi bejbi 
hotela poljub.« »Predmet, ki je šel tako čez mejo povprečnega slovenskega okusa, da lahko 
funkcionira samo kot šala«. Rečemo lahko samo: "Kolikor ljudi, toliko čudi." A ni fino, ker 
smo strpni? (Prešeren, 2000). Kupci očitno razmišljajo drugače, saj je bila Bugi riba v letu 
2000 eden izmed najbolje prodajanih izdelkov v Top Shopu, ki je vodilna blagovna znamka na 
slovenskem trgu za neposredno odzivno trženje prek televizije. 
 
Neposredno odzivno trženje prek televizije je od samega začetka temeljilo na tem, da je s 
ponudbo izdelkov kupcem olajšalo način življenja, sodobni trendi pa gredo v smer 
nakupovanja zaradi in za zabavo. Na milijone prodanih Boogie Bassov kaže, da ljudje radi 
zapravljajo denar tudi za izdelke, ki nikomur ne spremenijo življenja in jih v bistvu sploh ne 
potrebujejo, se pa po nakupu počutijo bolje. Boogie Bass je primer, ki kaže na moč 
neposrednega odzivnega trženja prek televizije in s tem na  perspektivnost panoge. 
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2. 2 Izbira formata propagandnega sporočila za neposredno odzivno 
trženje prek televizije 

 
Odločitev, kateri format neposrednega trženja prek televizije je optimalen za določen izdelek, 
je zelo težka, saj dokler se spot ne testira v praksi, tudi najboljši strokovnjaki, ki so delali na 
projektu, niso zagotovilo za uspeh. Izbor formata je odvisen od narave izdelka in seveda 
sporočila, ki se ga skupaj z izdelkom pošlje potencialnim kupcem. Velikokrat se uporabljajo 
tudi kombinacije različnih formatov. Mnogo informacijskih oglasov ni primernih za krajšanje 
na 2-minutne oglase, saj potrebujejo od 8 do 10 minut, da pojasnijo vse prednosti izdelka. Če 
se izdelku vgradi tudi močna čustvena komponenta, se ne priporoča uporaba kratkega formata. 
Eden izmed ključnih faktorjev pri odločitvi, za kateri format spota se odloči, je cena izdelka. 
Če je maloprodajna cena pod 30 dolarji, potem izdelek ni primeren za informacijski oglas. 
Kadar želimo z neposrednim odzivnim trženjem zajeti vodilno generacijo (Lead Generation), 
je cena manj pomemben faktor in je treba razmišljati o blagovni znamki, prepoznavnosti, 
kompleksnosti izdelka, servisih, ovirah za vstop, konkurenci, razpoložljivosti medijskega časa 
(Warren, 2000). 
 
Za nakupovalne kanale je značilno, da predstavljajo en izdelek od 5 do 15 minut in da se na 
njih najbolje prodajata nakit in oblačila. Veliko izdelkov, ki so zelo uspešni pri prodaji prek 
nakupovalnih kanalov, ne da zadovoljivih rezultatov pri kratkih ali dolgih formatih. Eden 
izmed glavnih razlogov so višji stroški zakupa časa. Nakupovalni kanali oddajajo prek lastnih 
ali zakupljenih satelitskih oziroma kabelskih kanalih, tako da so njihovi stroški relativno nizki 
in v večini primerov ne presegajo 10 % prihodkov. Zato lahko nakupovalni kanali prodajajo 
tudi izdelke, ki imajo razliko med nabavno in prodajno ceno celo 1 : 2. Na drugi strani morajo 
podjetja, ki se ukvarjajo z dolgimi in kratkimi oglasi v panogi neposrednega trženja prek 
televizije, nameniti v nekaterih primerih celo do 35 % prihodkov za zakup medijskega časa, 
tako da njihova razlika v ceni ne sme biti manjša kot 1 : 3. 
 
Za televizijski oglas z neposrednim odzivom kratkega formata (Short Forms DRTV) se 
odločamo, če je prodajna cena izdelka nižja od 30 dolarjev,  če je uporaba izdelka preprosta in 
se lahko predstavi v eni minuti ali malo več, če imamo na razpolago za produkcijo in testiranje 
samo okrog 100.000 dolarjev. Prek takšnega formata se najpogosteje oglašujejo kuhinjski 
pripomočki, glasba, video ... (Hawthorne, 1997,  str. 35). 
 
Za informacijski oglas (Infomercials) se odločamo, če je prodajna cena višja od 30 dolarjev, 
kadar za predstavitve prednosti izdelka potrebujemo več časa, želimo izdelku vgraditi 
čustveno komponento, želimo uveljaviti novo blagovno znamko. Uporaba informacijskih 
oglasov je primerna tudi, kadar želimo izdelek uvrstiti v maloprodajo, prodajati prek direktne 
pošte, ali ga posredovati v mednarodno mrežo in druge tržne kanale. Prek takšnega formata se 
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najpogosteje oglašujejo športni pripomočki (naprave za fitnes), kozmetika, izdelki iz 
kategorije zdravja … (Hawthorne, 1997,  str. 35). 
 
Za nakupovalni kanal (TV Home Shopping) se odločamo, kadar je razmerje med nabavno 
in prodajno ceno manjše od 1 : 3, kadar imamo omejene količine izdelkov, ko se izdelki lahko 
predstavljajo v živo in se lahko podkrepijo z izjavami uporabnikov v živo. Izdelki, ki se 
prodajajo prek nakupovalnih kanalov, običajno nimajo tako velikega odziva v maloprodaji kot 
izdelki iz kategorije informacijskih oglasov. Prek takšnega formata se najpogosteje oglašujejo 
izdelki iz kategorije naredi sam, nakit, elektronika, oblačila … (Hawthorne, 1997,  str. 35). 
 

2. 2. 1 Televizijski oglasi kratkega formata  
 
V pojem televizijskih oglasov kratkega formata (SFDRTV) uvrščamo formate, namenjene 
direktni prodaji, dolžine do 5 minut, običajno pa so dolgi od 90 do 150 sekund. Največ je 
dvominutnih formatov, ki jih mnoga podjetja uporabljajo za testiranje tržišča. Veliko je  
podjetij, ki so s takšnimi formati v manj kot treh mesecih generirala od 100.000 do 200.000 
naročil (Cohen, 1994, str. 12,13).  Za velika tržišča velja, da na različnih TV-postajah v 
različnih delih države, testirajo izdelek z različnim pozicijskim sloganom, različno ceno, 
različno ponudbo ipd.. Na podlagi tako dobljenih testnih rezultatov se zatem načrtuje nadaljnja 
medijska kampanja na nacionalnem nivoju. Poleg tega tako zbrane informacije pridejo prav, 
ko se na tržišče naslednjič uvršča podobne izdelke. Rezultati so praktično znani v nekaj dneh 
in ostanejo za vedno. 
 
V začetkih so bili televizijski oglasi kratkega formata (SFDRTV) omejeni na glasbeno 
industrijo in izdelke za gospodinjstvo, danes pa ga praktično uporabljajo vsi, med prvimi, ki so 
pričeli z njim, so bili: avtomobilska industrija, potovalne agencije, finančne institucije, 
podjetja, ki proizvajajo blago široke porabe, farmacevtska in računalniška industrija.  
 
V obdobju od 1990 do 1995 so televizijske oglase kratkega formata začela uporabljati tudi 
tako znana podjetja, kot so npr. Microsoft, Panasonic, IBM, Club Med, Waterhouse Securities, 
Time Warner, Ford, General Foods ... (NIMA, št. 10, 1996, str. 12). V začetku oglaševanja 
prek televizijskih oglasov kratkega formata se je večina izdelkov, ki so se oglaševali na takšen 
način, znašla na prodajnih policah čez leto ali dve. Danes se praktično istočasno, kot se 
načrtuje prodaja ob pomoči televizijskih oglasov kratkega formata, že načrtuje, na kakšen 
način in prek katerega prodajnega kanala se bodo izdelki uvrstili v maloprodajo. 
 
Prednosti televizijskih oglasov kratkega formata se kažejo tudi v tem, da se za celotno 
kampanjo na manjšem območju (do 5 milijonov prebivalcev) lahko za en izdelek porabi celo 
manj kot 200.000 dolarjev, vključujoč tudi produkcijo. Prav tako se lahko kratki formati 
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predvajajo tudi v blokih, ki so namenjeni klasičnemu oglaševanju (30 sekundnih spotov) in 
tudi v najbolj gledanih terminih (prime time-u). Veliko podjetij uporablja televizijske oglase 
kratkega formata za ustvarjanje imidža in to za manj denarja, kot če bi uporabljali klasične 30-
sekundne oglase. Tudi v primerjavi s klasičnim oglaševanjem v tiskanih medijih se za enake 
učinke porabi manj denarja. 
 
Za uspeh televizijskega oglasa kratkega formata (spota SFDRTV) je priporočljivo upoštevati 
metodologijo PNP (P. O. C.), ki razvrsti oglas v tri vsebinske sklope, ki jih je treba 
medsebojno povezati: Proizvod (Product), Naročilo (Order), Poziv k akciji (Call to Action). 
Vsak od navedenih elementov mora biti prilagojen lokalnim posebnostim tržišča. Pri tem je 
treba upoštevati: kreativnost – pomembna je ideja; produkcija – najboljša, kar se jo lahko 
dobi; mediji – kakovostna priprava medija planov in njihova analiza; telefonske številke – za 
različne medije se praviloma uporabljajo različne, običajno brezplačne telefonske številke; 
klicni center – mora imeti dovolj velike zmogljivosti, saj se običajno prek 80 % naročil 
sprejme v tisti uri, ko je bil televizijski oglas kratkega formata predvajan; center za 
odpošiljanje in pakiranje – mora biti sposoben najpozneje v 48 urah zatem, ko je sprejel 
naročilo, paket odposlati (NIMA, št. 9, oktober 1994). 
 
Televizijski oglasi kratkega formata so še vedno ena izmed najcenejših variant, da se gradi 
prepoznavna blagovna znamka. V samih začetkih neposrednega odzivnega trženja prek 
televizije je bila primarna naloga kratkih formatov samo prodaja izdelka, sodobni trendi pa se 
vse bolj gibljejo v smeri uporabe kratkega formata za izgradnjo blagovne znamke, podpore 
maloprodaji, podpori tiskanemu oglaševanju, pa tudi internetni prodaji. 
 
V svetu vse več podjetij iz trgovske panoge pričenja uporabljati neposredno odzivno trženje 
zato, da si zmanjšujejo stroške oglaševanja, hkrati pa tako zmanjšujejo marže tudi 
posrednikom. Nič več ni zamika med časom, ko se izdelek pojavi na televiziji, in med časom, 
ko se pojavi na trgovskih policah. Vse manj in manj je tistih, ki ekskluzivno prodajajo svoje 
izdelke samo z neposrednim odzivnim trženjem prek televizije. Tudi danes izzivi ostajajo 
enaki, kot so bili v začetkih; najti najboljši izdelek, z najboljšo maržo, narediti najboljši spot, 
imeti najboljšo prodajo, priti v najboljše maloprodajne verige, edina razlika je, da je sedaj 
treba še upati, da se kopija izdelka ne bo pojavila prej kot v mesecu ali dveh. Napovedi za 
prihodnosti so, da se bo forma kratkega formata predvsem uporabljala za podpiranje 
maloprodaje, podpiranja internetne prodaje in generiranja vodilne generacije (Miller, 1999). 
 

2. 2. 2 Informacijski oglasi   
 
V zadnjih desetih letih doživlja celotna industrija neposrednega odzivnega trženja prek 
televizije pomembno transformacijo, saj se intenzivno uvajajo informacijski oglasi praktično 
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na vse TV-postaje, ki so se prej ukvarjale s prodajo časa za televizijske oglase kratkega 
formata. Poleg tega so pričeli uporabljati informacijske oglase, predvsem v funkciji izgradnje 
brand name-a tudi velike korporacije kot npr.: Philis, Apple, P&G, Nissan, Toyota, Texaco, 
Bayliner in drugi (O'Leary, 1998). S tem se je dvignil proizvodni nivo informacijskih oglasov 
in seveda tudi povečal ugled neposrednega odzivnega trženje prek televizije. Vstop 
multinacionalnih korporacij je dokaj enostavno pojasniti, saj v današnjem svetu oglaševanje le 
prek oglasov z imidžem ni več dovolj, zato postajajo informacijski oglasi vse pomembnejši 
element sodobnega marketinškega miksa. V prihodnosti se bo ta proces vstopanja velikih imen 
oziroma korporacij v direktno prodajo samo še okrepil in le vprašanje časa je, kdaj bo ta val 
pljusknil v srednjo in vzhodno Evropo. 
 
Zato se danes informacijski oglasi poleg direktne prodaje uporabljajo tudi: za podpiranja 
maloprodaje; za pridobivanje baze podatkov o potencialnih kupcih in uporabnikih prek 
pošiljanja brezplačnih vzorcev; za podrobnejšo predstavitev zlasti dražjih izdelkov, v funkciji 
edukacije, zaradi možnosti izvedbe raziskav pri uporabnikih in merjenja odzivnosti 
oglaševanja. 
 
Zelo pomembna je tudi zabavna funkcija informacijskih oglasov, saj informacijski oglasi ne 
predstavljajo le obliko prodaje izdelkov in zbiranja mišljenj potencialnih kupcev, temveč tudi 
zabave za gledalce. Struktura oglasnih blokov je takšna, da pritegne pozornost gledalcev tako, 
da vse večje število TV-postaj ugotavlja, da jim naraščajo deleži gledanosti v času predvajanj 
teh oddaj, kar je še posebej pomembno, saj se praviloma ti programi oddajajo v manj 
privlačnih terminih. 
 
Nekateri informacijski oglasi so v enem letu samo v ZDA generirali več kot 120 milijonov 
dolarjev prihodkov. Povprečno dober izdelek v enem letu prinese od 5 do 50 milijonov 
dolarjev. Slaba stran teh podatkov je, da je povprečno dober informacijski oglas  samo eden od 
10 (Hawthorne, 1997, str. 122). 
 
Applov prvi informacijski oglas je po besedah predsednika družbe Michaela Spindlerja 
zgeneriral več kot 100.000 klicev (Rapp, Collins, 1996, str. 100). V ZDA porabijo približno 35 
milijard dolarjev na leto za zakup časa na TV-postajah. Od tega 12 milijard na štirih največjih 
TV-postajah, 15 milijard na lokalnih TV-postajah, drugo pa na različnih združenjih TV-postaj. 
V ZDA predstavlja čas, zakupljen za informacijske oglase, več kot 2 % tega oglaševalskega 
kolača. V zadnjem četrtletju 2002 so za oglaševanje informacijskih oglasov v ZDA zakupili za 
223.833.000 dolarjev medijskega časa (Moftakhar, 2003, str. 20), kar jim je navrglo več kot 
800 milijonov dolarjev prihodka. 
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2. 2. 2. 1 Začetki in razvoj informacijskih oglasov  
 
Pri informacijskih oglasih se ne uporablja tradicionalnih meril oglaševanja, prvi pa so 
informacijske oglase pričeli uporabljati podjetniki, tako kot v začetku televizijske oglase 
kratkega formata in s tem utemeljili neposredno odzivno trženje prek televizije kot panogo. 
Večino pravil je nastalo prej iz nuje kot iz tradicije. Začetki segajo v leto 1982 k Franku 
Cannellu, ki je delal v podjetju, ki se je ukvarjalo z direktno prodajo prek oglasov kratkega 
formata. Takrat so v njegovem podjetju prepričevali šefe, da če imajo na voljo 30-minutne 
bloke za oglaševanje, zakaj ne bi celoten blok posvetili enemu samemu izdelku in ga tako 
temeljiteje predstavili. 
 
Prvi informacijski oglasi so bili posneti z nizkimi proračuni, zanimivo pa je, da so bili skoraj 
vsi zelo uspešni v primerjavi z dosedanjimi standardi, kjer je zelo uspešen približno eden od 
25 posnetih. Že v teh letih so nastale nekatere značilnosti, ki še danes veljajo v industriji in 
postajajo tradicija infomercialne industrije: veliko producentov informacijskih oglasov dobi 
delež od prodaje, ki jo informacijski oglas generira, pojavlja se velik konkurenčni boj med 
podjetji v panogi, kdo bo oglaševal, na katerem mediju, frekventnost prehajanja z enega 
medija na drugega je zelo velika, pri informacijskih oglasih se mnogo pogosteje, kot je 
povprečje v panogi, dohodki delijo na deleže, med vse sodelujoče v prodajnem procesu. Za 
uspeh pri informacijskih oglasih je treba razmišljati kot podjetnik, treba je biti pripravljen  
pogledati izza  klasičnih metod oglaševanja. Svoboda za pogajanja in dogovore s partnerji, ki 
vlada v panogi, je ključ do uspeha, kar potrjuje dejstvo, da so najuspešnejši v panogi tisti, ki 
razmišljajo podjetniško (Cannella, 1995, str.1–5). 
 
1984 je FCC z reformo dodeljevanje frekvenc in dovoljenj za kabelske TV-postaje ustvaril 
pogoje za začetke informacijskih oglasov (Cannella, 1995, str. 116). V letih 1984 do 1989 je 
industrija informacijskih oglasov počasi, vendar vztrajno, postajala vse uspešnejša in vse 
polnejše izkoriščala neodvisne in kabelske TV-postaje, ki so tako uspešno tržila TV-čas, ki jim 
je drugače ostajal. V teh letih se je v novo nastali panogi želelo poizkusiti vse večje število 
podjetji, kar je imelo dokaj negativen vpliv na odnos javnosti do panoge. Negativno mnenje se 
je pojavilo iz tiskanih medijev, radiev in celo televizije (Thompson, 1993, str. 49). V teh letih 
niso obstajala pravila (oblike formatov, dolžine, sporočila ipd. so bili zelo različni), prav tako 
pa so bile tudi storitve, ki so jih nudila različna podjetja, zelo različne kakovosti. Na koncu se 
je vmešala tudi država in zahtevala, da se na tem področju naredi red. 
 
Panoga je v desetih letih od leta 1984, ko je bilo posnetih 5 informacijskih oglasov, narasla na 
več kot 500, posnetih v letu 1994 . Prihodki so se od leta 1984 do leta 1994 dvignili od 10 
milijonov na več kot 750 milijonov dolarjev. Prav tako so se dvignili tudi stroški za zakup 
medijev, ki so bili v letu 1994 petkrat višji na informacijski oglas kot v letu 1984 
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(Cannella,1995, str. 17). V tem času se je pokazala tudi moč informacijskih oglasov, tako da 
so nekateri informacijske oglase  poimenovali kar »Power of the half hour«. 
 
V 90. so posnele svoj prvi informacijski oglas tudi nekatera svetovno znana podjetja, kot so: 
Apple, Avon, Bank of America, Braun, Coca Cola, Ford, General Motors, Jonson&Jonson, 
Mattel, Mc Donalds, Panasonic, Pepsi, Philips, Playboy, Revlon, Sears, Texaco, Toyota, Visa, 
Volvo, Warner music … (Cannella, 1995, str. 17). Vstop tako velikih podjetij je zaznamoval 
industrijo za prihodnja desetletja in tako postal pomemben del marketinškega miksa vsake 
organizacije, ki ga je pričela uporabljati.  
  
Dolgi format je primeren predvsem zato, ker se lahko prek njega proda zgodba, s takšnim 
pristopom se lahko utrjuje tudi blagovna znamka posameznega podjetja. V informacijski oglas  
je treba vgraditi informacijsko in čustveno komponento, kako uspešno pa smo to storili, je 
izmerljivo takoj po prvih objavah. Posamezna podjetja namesto fokusnih skupin, ki velikokrat 
ne dajo zadovoljivih rezultatov, raje uporabljajo informacijske oglase, da ugotovijo 
značilnosti, ki jim pozneje pomagajo oblikovati strategije prodaje.  
 
Izgradnja blagovne znamke stane povprečno podjetje v ZDA od 150 do 200 milijonov 
dolarjev. Za primerjavo lahko navedem, da je Victoria Jackson zatem, ko je vložila približno 
100 milijonov dolarjev v znanstveno raziskovalno delo in razvoj njene kozmetične linije 
izdelkov, porabila (samo) 15 milijonov dolarjev, da je izgradila svojo blagovno znamko – 
izključno prek informacijskih oglasov (Hawthorne, 1997, str. 18). 
 

2. 2. 2. 2 Zakaj informacijski oglas deluje 
 
Informacijski oglas je ena od najboljših oblik propagandnega sporočila, saj potencialnemu 
kupcu v času, ki ga ima na razpolago (30 minut) lahko predstavi vse prednosti izdelka. Redko 
komu se je že zgodilo, da mu je prodajalec v trgovini posvetil pol ure časa in mu temeljito 
predstavil izdelek. Kratki 30-sekundni oglasi komajda predstavijo izdelek, za pojasnjevanje, 
zakaj je edinstven, v čem so njegove prednosti pred konkurenco, kako in zakaj deluje, pa 
ponavadi zmanjka časa, podobno je tudi s panoji, časopisnimi oglasi .... 
 
Prednost informacijskega oglasa je prav v tem, da se v 30 minutah lahko zajame celotno 
prodajno sporočilo. Kupci želijo celotno pojasnilo preden kupijo izdelek. V začetni fazi je 
pomembno, da se gledalca, ki prisurfa na program, kjer se predvaja informacijski oglas,  
prepriča, da ostane na tem kanalu, pozneje pa še, da ta izdelek potrebuje. Zato je treba biti 
direkten, večkrat je treba ponoviti in predstaviti prednosti izdelka ali storitve in prikazati 
zadovoljstvo po nakupu. David Ogilvy je leta 1963 dejal: " Kupec ni idiot; kupec je tudi  vaša 
žena. Ne žalite njene inteligence in si ne domišljajte, da jo boste prepričali, da bo kupila kar 



 28

koli, ker ste si izmislili dober slogan in uporabili nekaj praznih pridevnikov. Ona želi vse 
informacije, ki jih ji lahko daste." (Cannela, 1995, str. 6). Kljub raziskavam, ki jih opravljajo, 
veliko klasičnih oglaševalcev nikoli ne ve, če njihovi oglasi res prodajajo. Preveč je neznank, 
ki to onemogočajo. V nasprotju z njimi pa oglaševalci, pa naj si to bodo prek direktnih mailov, 
katalogov ali TV, vedo do dolarja natančno, koliko jim je prinesel njihov oglas. Vsak 
tekstopisec (copywriter) bi moral na začetku kariere vsaj dve leti preživeti v podjetju, ki se 
ukvarja z neposrednim trženjem (Cannella, 1995, str. 3). 
 
Eden izmed razlogov, zakaj informacijski oglasi delujejo, je tudi, da se predvajajo ob 
neobičajnih časih za gledanje televizije. Ljudje, ki takrat gledajo TV ali prisurfajo na program, 
kjer se predvaja informacijski oglas, imajo čas. Gledajo TV zato, ker nimajo početi kaj 
drugega (npr. ob poznih večernih ali zgodnjih jutranjih urah), tako da jim gledanje 
informacijski oglasov pomeni sprostitev. Ritem informacijskega oglasa mora biti kot lepilo, ki 
prilepi gledalce na stol in jim odvrača misli od tega, da bi menjali program. 
 

2. 2. 2. 3 Pojmovanje medijev 
  
Večina ljudi misli, da je TV tradicionalni oglaševalski medij, zato tudi menijo, da je zanjo 
primerno klasično oglaševanje. TV-postaje imajo podatke o deležih gledanosti v posameznih 
delih dneva in na podlagi tega tudi zaračunavajo oglaševalski čas. Vendar za informacijski 
oglas ni pomembno, koliko ljudi gleda določeno TV-postajo, temveč, kakšna je kupna moč teh 
ljudi in koliko se jih bo odločilo za nakup. Zato lahko rečemo, da so informacijski oglasi 
realno ogledalo moči TV-postaje. Zato tudi TV-postaje pristajajo na t. i. P. I. deal z 
distributerji ( P. I. deal pomeni, da si zakupnik časa s TV-postajo po dogovorjenem ključu deli 
prihodke od prodaje). Zneski za oglaševanje so praktično neomejeni, saj jih narekuje TV-
postaja, ki lahko vrti informacijske oglase v terminih, ki so drugače neprodani, prav tako lahko 
z njimi polni programske luknje in zapolni čas, ko drugače ne predvaja programa. Ko prične s 
predvajanjem informacijskih oglasov, prične s programom. Več kot 95 % ameriških TV-postaj 
v svojem programu predvaja informacijske oglase (vključno z velikimi NBC, CBS in ABC). 
Nemalokrat se za 30-minutni informacijski oglas plača manj kot za 30-sekundni spot. Edino 
merilo uspešnosti je število naročil, ki jih generira en informacijski oglas. 
 

2. 2. 2. 4 Snemanje informacijskih oglasov 
 
Informacijski oglasi so v glavnem zasnovani kot dokumentarci, demonstracijske predstavitve 
(prezentacije), govorne oddaje z gosti (talkshowi) ali drame (Griffin, 1993, str. 9). Posneti 
informacijski oglas je vsekakor dosti težje, kot je videti, saj so pravila za 30-minutni 
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informacijski oglas popolnoma drugačna kot za snemanje 30-sekundnega spota, s katerimi 
imajo klasične oglaševalske agencije največ izkušenj. 
 
Stroški snemanja informacijskih oglasov so običajno višji od 100.000 dolarjev.  Atlantic Bell 
je za produkcijo svojega informacijskega oglasa The ringers porabil več kot 750.000 dolarjev 
(Thompson, 1993, str. 9). Izkušenejša in razmišljajoča podjetja pred snemanjem testirajo 
izdelek, ko pa se odločijo za snemanje informacijskega oglasa, ga naročijo pri najboljših 
specialistih za snemanje informacijskih oglasov.  
 
Vse izjave, ki se uporabljajo v informacijskih oglasih, morajo biti po oglaševalskem kodeksu 
resnične. Poleg tega je treba pri snemanju, pa tudi trženju izdelkov ob pomoči neposrednega 
odzivnega trženja prek televizije paziti na predpise in razne vladne organe, ki zelo budno 
spremljajo, če so trditve, izrečene v spotih, dokazljive (Hawthorne, 1997, str. 36). Podobna 
pazljivost je potrebna tudi pri prilagajanju informacijskih oglasov, posnetih v drugih državah, 
da se ne uporabljajo trditve v nasprotju z oglaševalsko zakonodajo v državi, za katero se 
pripravlja informacijski oglas, v državi, kjer je bil oglas posnet, pa takšne zakonske omejitve 
ni. 
 
Po Briggsu povzemam 10 točk, ki povečujejo odzivnost kampanje in na katere je nujno misliti 
že pri produkciji informacijskih oglasov. 
Prednosti – treba je  predstaviti vse prednosti izdelka, četudi se te zdijo malenkostne. 
Ravnovesje – v spotu je treba vzpostaviti pravo ravnovesje med zabavno in prodajno platjo. 
Ponavljanje – potencialni kupec lahko kadar koli pade v program, zato je treba ponudbo 
neprestano ponavljati. 
Kredibilnost – pričevalci naj vedno s svojimi besedami opisujejo izdelek in izkušnje z njim, 
saj pričevalci, ki so videti lažni, škodijo kredibilnosti. 
Informativni klici – nikoli se telefonske številke ne objavljajo pred pojasnitvijo ponudbe, saj se 
tako izognemo klicem, ki povzročajo gnečo (npr. samo povprašujejo po ceni). 
Stranka nima vedno prav – edino pravo pravilo pri produkciji je test, zato včasih naročnik ni 
najbolj poklican, da sodi, kaj je v spotu smiselno. 
Izogibanje besedi  nasvidenje – če je že nujno, naj se gostitelj na hitro poslovi šele zatem, ko 
se je odvrtel zadnji poziv k nakupu  (CTA). 
Kontraproduktiven humor – pretirana uporaba humorja znižuje kredibilnost izdelka in ne 
pomaga pri prodaji. 
Testiranje izdelkov – že pred snemanjem je treba preveriti, kako izdelki res delujejo v praksi. 
Predstavitev – na začetku informacijskega oglasa je smiselno predstaviti, kaj vse se bo v njem 
lahko videlo, smiselno je tudi neprestano ponavljanje glavnih trditev in razlogov, zakaj je 
izdelke pametno kupiti (Briggs, 2000). 
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2. 2. 3 Nakupovalni kanali  
 
Nakupovalni kanali (home shopping channels) predstavljajo najmlajšo vejo neposrednega 
odzivnega trženja prek televizije, saj njihovi začetki segajo v leto 1982, ko je bil ustanovljen 
Home Shopping Network, in leta 1986 še QVC. V prvih mesecih obstoja se je tudi ta veja 
neposrednega trženja prek televizije podobno kot informacijski oglasi v istem obdobju 
bojevala za uveljavitev in priznanje novega načina prodaje (Cannella, 1995, str. 116). Pri 
nakupovalnih kanalih se običajno predstavitve izdelkov vršijo v živo, direktno iz studia. 
Voditelj oddaje predstavlja izdelke, včasih so v studiu gostje, ki predstavljajo izdelke 
gledalcem v studiu, predvsem pa tistim, ki jim je nakupovalni program namenjen, se pravi 
gledalcem pred TV-sprejemniki. Ob sami predstavitvi se gledalce poziva k nakupu prek 
brezplačne telefonske številke.  
 
Predstavitve izdelkov trajajo različno dolgo od 5 minut do nekaj ur v odvisnosti od uspešnosti 
prodaje, ki jo podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo prek nakupovalnih kanalov, sprotno 
spremljajo. Ko prodaja pade pod stopnjo dobičkonosnosti, se prekine reklamiranje izdelka iz 
prvega studia in se takoj zatem nadaljuje z oddajanjem iz naslednjega. Podjetja, ki se ukvarjajo 
s prodajanjem prek nakupovalnih kanalov, predstavijo tudi po več kot 3000 različnih izdelkov 
na leto, običajno pa njihov program traja nepretrgoma 24 ur na dan 365 dni na leto. 
Razvoj nakupovalnih kanalov je omogočila velika rast kabelskega sistema v ZDA, ki je za 
obdobje 1980–1994 prikazan v tabeli 1. 
 
Tabela 1: Rast kabelskega sistema v ZDA med leti 1980–1994 
 

Leto odstotek gospodinjstev, ki so 
imela kabelski priključek 

število gospodinjstev s kabelskim 
priključkom 

1980 28 % 17.671.490 
1990 61 % 54.871.330 
1994 66 % 60.495.090 

 
Vir: Cable Advertising Bureau (Cannela, 1995, str. 117)  
 
Za prodajo na nakupovalnem kanalu je najpomembnejši (tako kot tudi pri drugem 
neposrednem trženju prek televizije) izbor izdelka. Za izdelek, ki je primeren za prodajo prek 
nakupovalnega kanala, je pomembno vse kar je pomembno za neposredno trženje prek 
televizije, posebnosti pri nakupovalnih kanalih pa so, da je treba preveriti, če je izdelek 
primeren glede na ceno in kakovost, strategijo prodajnega kanala, če je že bil prodajan prek 
televizijskih oglasov kratkega formata ali informacijskih oglasov, kakšna je kakovost izdelka, 
kakšen odziv pričakujemo pri gledalcih in če konkurenca že prodaja kakšen podoben izdelek 
(Susman, 1994, str. 14-27). 
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2. 3 Spremljajoče dejavnosti 
 
Na razvitejših trgih v panogi neposrednega odzivnega trženja prek televizije obstaja zelo 
velika specializacija dela. Tako obstajajo podjetja, ki se ukvarjajo z zakupi medijskega časa na 
TV-postajah za lastno uporabo in tudi za nadaljnjo prodajo (specializirane agencije za prodajo 
časa, namenjenega neposrednemu odzivnemu trženju prek televizije), podjetja, ki so 
specializirana za sprejem naročil, in druga, ki se ukvarjajo z odpošiljanjem paketov, 
preverjanjem plačil in reklamacijami. 
 

2. 3. 1 Zakup časa na TV-postajah  
 
Običajno se za vsako oglaševalsko kampanjo definira količina denarja, ki se ga namerava 
porabiti (budget), pri neposrednem trženju prek televizije pa se predvidi samo količina, 
namenjena testu (običajno med 30.000 dolarjev za televizijske oglase kratkega formata in 
50.000 dolarjev za informacijske oglase). Za testnim obdobjem je v primeru uspešnega oglasa, 
ki generira profit, veliko število predvajanj tako v interesu zakupnika kakor tudi TV-postaje. 
Običajni časi zakupa so 6-, 8- ali 12-tedenske kampanje za izdelke, ki jih imajo manjša 
podjetja. »Veliki« običajno zakupijo termine za celo leto ali celo za daljša obdobja vnaprej, ob 
tem da seveda ne določijo izdelkov, ki jih bodo vrteli v svojih terminih. 
 
Zelo produktivni časi za zakup so zgodaj zjutraj, pozno zvečer in ob koncu tedna. Zelo uspešni 
meseci so januar, februar in marec (Thompson, 1993, str. 24). Za zakup medijskega časa se je 
pametno odločati tudi na podlagi oddaj, ki jih vrtijo pred in po oglasih, namenjenih 
neposrednemu odzivnemu trženju. Nekateri avtorji celo priporočajo, da se gre z 
informacijskimi oglasi v slabe termine, na slabe programe, saj v takšnem primeru gledalci 
posvetijo več pozornosti informacijskemu oglasu, kot so prej programu (Cannela, 1995, str. 
52). V panogi se je izoblikovalo merilo uspešnosti posameznega medija in termina, ki se 
imenuje CPO (cost per order) in opredeljuje, koliko so znašali stroški medija za eno uspešno 
naročilo (Shepard, 1999, str. 526). 
 
Ker so najbolj gledani termini (prime time) glede na odzivnost običajno predragi, se največ 
časa na TV-postajah zakupi v manj privlačnih terminih. Mnogo podjetji zakupuje čas tudi na 
čakanje oz. ROS (run of station), se pravi, da TV-postaja samo približno opredeli dan in 
termin, ko naj bi predvajala oglase. To je ugodno za TV-postajo, saj lahko do tik pred 
predvajanjem prodaja čas klasičnim oglaševalcem, ves čas, ki ga ne uspe prodati, pa zapolni s 
oglasi kratkega formata, podobno jim tudi informacijski oglasi predstavljajo mašilo v primeru 
programskih lukenj (Stone, 1994, str. 293).  
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Zanimivo je, da se je prav v letih, ko se je vršil pritisk na TV-postaje, da bi pričele z 
objavljanjem tudi krajših formatov (televizijske postaje v ZDA so relativno pozno pričele 
objavljati krajše formate spotov od 30 sekund; CBS je npr. šele avgusta 1985 pričel z 
objavljanjem 15-sekundnih spotov),  pojavil trend podaljševanja oglasov iz dvominutnih na 
30-minutne oz. v začetku celo na enourne formate informacijski oglasov (Rapp, Collins, 1996, 
str. 80). 
 
Kampanja s televizijskimi oglasi kratkega formata nikoli ne zgenerira toliko prihodka, kot ga 
lahko informacijski oglas. Mnogi izrežejo 60, 90 ali 120 sekund iz informacijskega oglasa in 
potem te izseke predvajajo kot kratke oglase za samostojno prodajno kampanjo. Takšna 
kampanja običajno ni tako dobičkonosna kot kampanja z informacijskimi oglasi, vendar lahko 
skupaj z informacijskimi oglasi in maloprodajo izkoristi sinergijske učinke prepoznavnosti 
izdelka. S kratkimi oglasi se tudi lažje vrši kampanja na več TV-postajah hkrati in se prav tako 
izkoristi sinergijski učinek, medtem ko je pri informacijskih oglasih to težje. 
 
Marianna Morello predsednico Manthattan Media Services Inc., ki jo nekateri imenujejo za 
medijskega genija, pravi, da se s kombiniranjem oglaševalske kampanje prek televizije, print 
medijev, pa tudi e-commerca učinki kampanje multiplicirajo, prav tako pa prinesejo določene 
prednosti in prihranek pri denarju, ki se porabi za kampanjo. Priče smo evoluciji, ki vključuje 
internet, interaktivno televizijo, Web TV in vse druge tehnologije, ki prihajajo, skupno pa jim 
je to, da si želijo uporabljati televizijo kot oglaševalski kanal (McCrea, 2000). 
 

2. 3. 2 Klicni centri 
 
V osnovi je klicni center (nekateri avtorji uporabljajo tudi izraz Call Center ali Inbound 
Telemarketing) prostor, v katerem so zaposleni operaterji, ki odgovarjajo na telefonske klice 
in sprejemajo naročila, običajno na brezplačno telefonsko številko. Podjetja, ki se ukvarjajo s 
sprejemom telefonskih naročil, se praviloma ne ukvarjajo z zakupom medijskega časa. To so 
specializirana podjetja, ki nudijo svoje storitve na trgu in delajo za različne stranke. Podjetja, 
specializirana za sprejem telefonskih klicev, običajno delajo  24 ur na dan, sedem dni na teden, 
365 dni na leto. Klicni center ima vse podatke o uspešnosti terminov, izdelkov, pozna pa tudi 
konkurenco oz. ima podatke o vseh svojih strankah, tako da lahko kontrolira uspešnost 
podjetja, ki zakupuje medijski čas, hkrati pa si ustvari sliko o dejavnosti. 
 
Nekateri večji klicni centri imajo tudi po več tisoč vhodnih linij in več tisoč operaterjev, ki 
delajo v eni izmeni,  npr. Matrixx Marketing v Ogdenu (Utah) ima 1400 delovnih mest in več 
kot 4000 operaterjev, ob tem da se ukvarja samo s sprejemi klicev (inbound) (Hawthorne, 
1997, str. 161). 
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Izjava Roberta Minka, direktorja klicnega centra Klient Direct s Poljske, ob poskusu prodaje 
njihovega klicnega centra je bila: »Ko se odločiš za najem klicnega centra, to predstavlja 
poroko in začetek simbioze.« Osebno se mi zdi njegova  primerjava z zakonom umestna, še 
posebno to velja pri ločevanju, ko se zakupnik odloči, da bo odšel iz klicnega centra. Iz prakse 
poznam le malo primerov, kjer je bilo takšno ločevanje neboleče in brez izsiljevanja. Ločitve 
med zakupniki medijskega časa in klicnimi centri so dokaj pogoste, saj večina zakupnikov 
misli, da njihov partner ne sprejeme dovolj klicev, da premalo pozna njihove izdelke, da se za 
druge stranke bolj potrudi ipd ..., klicni centri pa menijo, da so za delo premalo plačani, da so 
klici porazdeljeni neenakomerno, da imajo premalo informacij …. 
 
Zgornje trditve držijo predvsem, če se uporabljajo neučinkoviti in slabo organizirani klicni 
centri, ki so običajno tudi cenejši. Nevarni so klicni centri, ki nič ne računajo za sprejem 
klicev (želijo pa imeti baze podatkov), saj oglaševalec (media buyer) izgublja na nesprejetih 
oz. nepravilno obdelanih klicih. Najpreprostejše pravilo pri izbiri klicnega centra je, da se 
izbere takšnega, ki je specializiran za tržno nišo, ki jo pokriva zakupnik časa s svojimi izdelki. 
Dobro je pred odločitvijo preveriti njegove bonitete in nekajkrat osebno poklicati in preveriti 
učinkovitost njihovih operaterjev. Pomembno pri izbiri klicnega centra je tudi število klicev, 
ki se jih pričakuje, in pa termini, v katerih se ti klici pričakujejo. 
 
V praksi sta uveljavljena dva načina plačevanja uslug klicnih centrov: 
 
a) na enoto časa: Takšen način plačevanja je ugodnejši za klicni center, ki meri čas, ki se 
porabi za enega klienta, potem pa preprosto pomnoži čas, ki je bil porabljen za enega klienta s 
sekundno ali minutno postavko, ki je narejena na podlagi kalkulacij stroškov klicnega centra. 
Prednost takšnega načina plačevanja za oglaševalca je, da se v primeru, kadar so telefonski 
razgovori kratki, plačajo nižji stroški, na drugi strani pa si tako podjetje, ki naroča storitve, 
skuša zagotoviti, da operaterji dajo čim več informacij o izdelku (Cannella, 1995, str. 200).  
 
b) na enoto klica: Takšen način plačevanja je ugoden za oglaševalca, saj točno ve, koliko ga 
stane en klic, in plača samo tiste klice, ki so realizirani z naročilom. Večina podjetji računa z 
10- do 15-% stroški za obdelavo telefonskega naročila (običajno se cena giblje okrog 2 dolarja 
za naročilo). Seveda je odvisno, kaj vse zajema sprejem klica in koliko so v obdelavo 
vključeni tudi statistični podatki in lastništva baz (Cannella, 1995, str. 200). 
 
Uspešni klicni centri posvečajo veliko pozornost zanesljivosti in varnosti delovanja sistema in 
imajo za kliente običajno najuspešnejša podjetja iz panoge, prav tako pa uporabljajo lahko 
zapomljive telefonske številke. Zakupnikom uslug klicnega centra se ne glede na reference 
klicnega centra svetuje, da dobro preverjajo, kako v centru skrbijo za predstavitev njihovih 
izdelkov, hkrati pa, da sami priskrbijo predstavitvene materiale (običajno se osnovni podatki o 
izdelku in osnovni dialog operaterju izpišejo na monitorju). Uspešni klicni centri imajo 
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direktno povezavo (on line) s podjetjem, ki skrbi za odpošiljanje in pakiranje, hkrati pa tudi 
omogočajo takojšnje spremljanje rezultatov prodaje (statistični in grafični prikazi so vidni že 
med predvajanjem oglasov). Spreminjanje oglasov je vedno povezano z velikimi stroški, 
spreminjanje skript, ki jih uporabljajo operaterji pa ni, vendar lahko takšne, seveda ustrezne 
spremembe, povečajo prodajne rezultate za 10 do 20 %. Če morajo stranke predolgo čakati ali 
jim operaterji ne dajo zadovoljivih podatkov o izdelku, se stranko izgubi.  
 
Največji klicni centri v ZDA sprejmejo tudi po več kot milijonov klicev na dan in imajo po 
več tisoč zaposlenih (npr. Dial America Marketing, Inc., ki je bil ustanovljen leta 1957 ima 7 
divizij: Books & Entertainment, Consumer Communications, Financial Services, Publisher 
Services, Software & Video, Sponsor Relations in Inbound Services. Zaposlenih ima več kot 
10.000 delavcev in na leto sprejme več kot 250 milijonov klicev) (Doscher, 2001, str 284).  
 
Če v nakupno-prodajnem procesu kot medij, (še posebno, če imamo vnaprej pripravljena 
vprašanja in odgovore) sistematično uporabljamo telefon, ima ta toliko skupnega z drugimi 
sredstvi komuniciranja, da lahko tudi telefonsko trženje štejemo za vrsto medija. Dohodne in 
odhodne klice v klicnem centru podpirajo podatkovne baze, zaradi česar vnaprej pripravljeni 
dialogi dajejo vtis izrazito osebnega pristopa. Med pogovorom agent na zaslonu vidi zbrane 
podatke o klicatelju (ali klicanemu), tako da lahko razgovoru vseskozi daje osebno noto. 
Takšno povezovanje zahteva integracijo telefona in računalnika, ki ga s tujko imenujemo CIT 
(Computer Integrated telephony)  (Postma, 2001, str. 26). 
 
Delovno mesto v klicnem centru predstavlja osebni računalnik s posebnim programom za 
sprejem naročil in telefon, integriran z računalnikom. Pomembnejši del klicnega centra 
predstavlja programska oprema, ki razporeja klice na proste operaterje in beleži njihovo 
uspešnost (IVRU). IVRU – Interactive Voice Response Unit (IVRU včasih tudi VRU ali IVR) 
omogoča popolno prilagoditev posamezne kampanje z možnostjo distribucije posameznega 
klica do želenega operaterja, možnosti razvrščanja skupin po njihovih sposobnostih in 
kompletnim pregledom nad klici, ki prihajajo v klicni center, ter tistimi, ki gredo ven. IVRU v 
povezavi z internetno trgovino omogoča razlikovati med kupci, ki se znajdejo v internetni 
trgovini, in med tistimi, ki se v njej ne znajdejo najbolje, razločuje klice (kupce), ki so že v 
podatkovnih bazah, in med tistimi, ki kličejo prvič. IVRU omogoča poslušanje in  snemanje 
vseh razgovorov, omogoča vključevanje preddelavca (supervizorja) v razgovor, ob tem pa je 
treba paziti na zakonodajo v posamezni državi. IVRU omogoča kombinacijo samodejnih 
govornih odzivnikov z živimi operaterji, prav tako pa se lahko integrira s CRM (customer 
relationship management) programsko opremo, hkrati pa ima vgrajenih več kot 1000 
standardiziranih izpisov, ki omogočajo pregled nad dogajanji v klicnem centru (Anton, Gustin,  
2000, str. 33, 34, 58). 
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V razvitejših državah (predvsem zaradi višje cene delovne sile) se uveljavljajo tudi samodejni 
glasovni odzivniki (voice maili), ki pomagajo operaterjem pri sprejemanju naročil oz. del 
naročil naročniki takoj oddajo samodejnim odzivnikom. Običajno praksa je, da se za vsako 
TV-postajo, na kateri se vrtijo oglasi, namenjeni neposrednemu odzivnemu trženju, objavlja 
svoja telefonska številka. Povezovanje programa, ki beleži število naročil, in programa, ki 
zaznava prihajajoče klice, daje možnost merjenja učinkovitosti posameznega oglasa že v času, 
ko se ta predvaja. 
 
Pomembno je, kako dobri so operaterji, ki sprejemajo naročila. Jeff Glickman (eden izmed 
vodilnih svetovalcev v panogi neposredno trženje prek televizije) pravi, da dober operater 
nikoli ne vpraša Ali bi želeli plačati s kreditno kartico ali s čekom?, temveč vedno Želite 
plačati s kartico Master ali Viso? (konferenca Las Vegas, 2001). Operaterji morajo dobro 
poznati izdelke, ki jih prodajajo, poleg tega morajo biti vešči komuniciranja po telefonu. Pred 
zaposlitvijo se zato s kandidati običajno opravijo testi, iz katerih je razvidna njihova 
sposobnost komuniciranja, zatem gredo prek internih šolanj, kjer se usposobijo za delo, prav 
tako pa šolanje teče kontinuirano ves čas zaposlitve.  
 
Mnogo podjetij, specializiranih za sprejem telefonskih naročil, se v zadnjem času prilagaja 
tudi klicanju navzven (outband marketing) (Schiffman, 1999, str 37). Klicni centri so ena od 
hitreje rastočih panog v svetu, saj v ZDA rastejo z 8 % na leto (z letnim prometom približno 
80 miljard dolarjev), v zahodni Evropi pa je rast 30 % (URL: http://www.dialamerica.com/ 
ContactServices/), 07. 05. 2003. 
 

2. 3. 3 Pakiranje  in odpošiljanje 
 
Proces pakiranja in odpošiljanja (fullfilment) vključuje sprejem naročil iz klicnega centra, prek 
pakiranja in odpošiljanja paketov do preverjanja plačil in pomoči strankam (customer service). 
Pakiranje in odpošiljanje je vključeno v del procesa predstavitve izdelka in podjetja. Vedno se 
skuša kupcu, ko odpre paket, ponuditi nekaj več, kot je pričakoval (v panogi se nemalokrat za 
primerjavo daje parfumsko industrijo, ki ne varčuje pri oblikovanju embalaže). 
 
Podjetja, ki se ukvarjajo s pakiranjem in odpošiljanjem, predstavljajo povezavo med 
različnimi partnerji v procesu: zakupnikom medijskega časa, oddelkom za naročanje, 
dobaviteljem blaga in najpomembnejšim od vseh, to je kupcem. Prav tako mora povezovati 
različne elemente dela, kot so npr. naročila, plačila s kreditnimi karticami, proces pakiranja 
izdelkov, proces odpošiljanja. Dobro podjetje za pakiranje in odpošiljanje ne more narediti 
uspešnega izdelka, lahko pa slabo podjetje za pakiranje in odpošiljanje kakšnega od tistih, ki 
so jim zaupali opravljanje storitev, zelo uspešno pošlje iz konkurenčnega boja na trgu 
(Cannella, 1995, str. 210). Povezava med  klicnim centrom in podjetjem, ki skrbi za 

http://www.dialamerica.com/ContactServices/
http://www.dialamerica.com/ContactServices/
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odpošiljanje in pakiranje, mora delovati brezhibno, prav tako mora biti podjetje za pakiranje in 
odpošiljanje povezano s procesnimi centri za plačevanje prek kreditnih kartic. 
 
Naročnik storitev, tako klicnega centra kot centra za pakiranje in odpošiljanje, mora posebno 
pozornost nameniti varnosti podatkov, ki se naberejo pri obeh partnerjih. Naslednja 
pomembna stvar je sposobnost shranjevanja in uporabljanja baz podatkov. Običajno si 
naročniki želijo več podatkov od strank kot samo priimek, naslov in seznam izdelkov, ki so jih 
naročili (poleg demografskih podatkov se v panogi običajno zbirajo tudi: nakupne navade 
strank, kdaj gledajo televizijo, kako plačujejo, skupna vrednost dosedanjih nakupov ali znova 
naročajo izdelke ali jih vračajo ...). Poleg omenjenega je pomembno, da ima izbrani center za 
pakiranje in odpošiljanje možnosti ugotavljanja in beleženja, zakaj stranke kličejo in se 
pritožujejo, zakaj vračajo izdelke, kakšne so njihove izkušnje …. Seveda pa je treba vse te 
informacije iz klicnega centra in oddelka za pakiranje in odpošiljanje zbrati tako na nivoju 
sistema kot na nivoju posameznika, kar nemalokrat predstavlja velik problem, zaradi težko 
združljivih orodij, ki jih uporabljajo različna podjetja. 
 
Običajno se v oddelke za pakiranje in odpošiljanje umesti tudi pisarna za pomoč kupcem 
(customer service), ki je z vidika naročnika eden izmed pomembnejših oddelkov podjetja, saj 
se ukvarja z vprašanji, povezanimi z reklamacijami in pripombami kupcev. Nezadovoljni 
kupci, ki se obrnejo na različne urade za zaščito porabnikov, pa vržejo slabo luč na  podjetje, 
ki je naročnik storitev, in ne na podjetje, ki zanj opravlja storitev. 
 
Običajno obstajajo predpisi s strani držav, pa tudi VISA in Mastercard postavljata pogoje, ki 
jih mora center za odpošiljanje in pakiranje izpolnjevati, če želi uporabljati njihove kartice 
(Brackett, 1999, str.128). V veliki večini držav zakon tudi predvideva obvezno vračilo denarja 
za izdelke, ki se vrnejo s strani kupcev, nepoškodovani in v določenem roku od prevzema (15 
do 30 dni). Večina evropskih držav ima urejeno zakonodajo, ki ščiti kupca v primeru prodaje, 
ko pred nakupom fizično ne more videti in otipati izdelka.  
 
V nadaljevanju navajam nekaj poglavitnih točk, ki jih je smiselno upoštevati pri pošiljanju 
izdelkov, prodanih z neposrednim odzivnim trženjem prek televizije. 
Kupcem je treba dati občutek vrednosti: Don Davidson je dejal, da se v poslu sanjačem 
prodajajo sanje, zato je zelo pomembno, kako so te sanje zapakirane. Treba je biti pozoren na 
to, kaj se v paketu vidi najprej. 
Poznavanje tržišča, na katerem se prodajajo izdelki: Treba je ugotoviti, kaj in za koga se 
prodaja, na katerem področju, poznati konkurenco in preučiti kupce. 
Določitev sestavnih delov paketov: Definirati je treba, kako bodo videti paketi in kakšen bo 
način odpošiljanja. 
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Preučitev možnosti, ki so na razpolago: Izbira in zmožnosti materialov, ki so na razpolago, 
je možno najti cenejše nadomestke, ki so videti lepši, je možno uporabljati reciklirani material 
.... 
Izbira dobrega grafičnega oblikovalca: Dober videz daje občutek vrednosti, zato je treba 
paziti pri izbiri oblikovalca za pakete. Nekateri avtorji priporočajo bele kartonske škatle, ker 
naj bi te dajale občutek vrednosti (Cannella, 1995, str. 53). Paketu je treba dati sporočilo in 
razpoznavni znak. 
Spoštovanje papirjev: Držati se je treba načrta dela in paziti, da bo vsak kupec dobil tisto, kar 
je naročil. Posebno pozornost je treba posvetiti temu, da bodo v vsakem paketu potrebna 
navodila za uporabo, deklaracije, računi, skratka vse, kar mora biti poslano kupcu. Za papirje, 
ki so priloženi k paketu, je priporočljiva uporaba pisemskega formata, saj daje osebno noto 
(Herman, 1995, str. 9, 10). 
Pakiranje v funkciji zmanjševanja transportnih stroškov: Optimalno je pakiranje v takšno 
embalažo, ki bo zaščitila izdelke, ki se jih pošilja, hkrati pa ne bo prevelika in ne predraga 
(Herman, 1995, str. 9, 10). 
 
Pred odločitvijo za izbor podjetja za odpošiljanje in pakiranje je treba preveriti, kakšna je 
njihova sposobnost nenadnega pošiljanja paketov. V panogi se večkrat zgodi, da blaga 
nimamo na zalogi, naročila s strani kupcev pa še vedno prihajajo (back orders – naročila s 
strani kupcev, ki še niso realizirana), potem ko pa prejmemo blago, je naročil že zelo veliko. 
Takšne situacije običajno nastanejo pri uspešnih oglasih, kjer mora center za odpošiljanje in 
pakiranje v najkrajšem možnem času odposlati na deset tisoče paketov. Prav tako je smiselno 
preveriti njihove običajne procedure pri vrnjenih izdelkih (izdelki, ki so jih kupci že uporabili, 
pa jih vračajo zaradi napak in želijo povračilo denarja ali si želijo zamenjavo izdelka) ter 
kakšne so njihove tedenske in mesečne zmogljivosti (Hawthorne, 1997,  str. 196). 
 
Dobri centri za pakiranje in odpošiljanje so sposobni kontrolirati tudi obročno odplačevanje, 
pošiljati naslovljena pisma in kataloge, imajo računalniško podprte delovne procese in 
uporabljajo kodni sistem. Prav tako so sposobni  prilagajati pakete zahtevam naročnika in jih 
prilagajati skladno s ponudbami na oglasih, so sposobni sprejemati zavrnjene izdelke (izdelke, 
ki jih stranke naročijo, vendar jih pozneje ne želijo prevzeti), jih prepakirati in znova 
odposlati, hkrati pa so sposobni kakovostno pokrivati vrhunce v sezoni za vse stranke in 
izdelke, predvsem pa je pomembno, da so sposobni v čim krajšem času zapakirati in odposlati 
veliko število pošiljk. 
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3 RAST IN PERSPEKTIVE PANOGE NEPOSREDNEGA 
ODZIVNEGA TRŽENJA PREK TELEVIZIJE IN GLAVNI 

AKTERJI V PANOGI 
 
V gospodarsko razvitih državah predstavlja televizija najpomembnejši medij, prek katerega se 
oblikuje javno mnenje, ni pa ji tuj tudi zelo močan vpliv na način življenja. Vsak večer več kot 
tretjina prebivalcev ZDA gleda televizijo. Ta medij je po porabi časa na tretjem mestu, takoj 
za spanjem in delom;  ljudje samo delajo in spijo več, kot gledajo televizijo (Schember, 1995, 
str. 4). Povprečna gledanost televizije na dan v nekaterih zahodnoevropskih državah je 
naslednja:  
Italija – 233 minut, 
Španija – 209 minut, 
Velika Britanija – 205 minut, 
Francija – 203 minute, 
Nemčija – 200 minut (McCrea, 2002). 

 
Po raziskavi Gral Itea od 11 novembra do 5. decembra 1998, ki je zajela 1084 gospodinjstev, 
izbranih na podlagi večstopenjskega vzorčevanja prebivalcev, starejših od 18 let, gledajo 
Slovenci televizijo:  
17 % anketiranih do 5 ur na teden  (43 minut/dan), 
25 % od 6 do 10 ur    (od  52 do 86 minut/dan), 
23 % od 11 do 15 ur  (od  94 do 129 minut/dan), 
17 % od 16 do 21 ur  (od 137 do 180 minut/dan), 
16 % 22 ur in več      (več kot  189 minut/dan), 
manjkajoča 2 % odpadeta na negledanje televizije in na izjavo, da anketiranci ne vedo, koliko 
ur gledajo televizijo (Kocijan, 2000). 
 
Po podatkih Nacionalne raziskave branosti – NRB, ki jo v okviru Slovenske oglaševalske 
zbornice v obdobju od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2004 prek telefona (dnevni n = 90, letni 32.580) in 
na terenu (dnevni n = 22, letni 8.030) opravlja Cati in jo je javno predstavil v hotelu Union. 
10. 10. 2002 so bili podatki o gledanosti televizije naslednji: anketiranci po lastni oceni 
menijo, da gledajo televizijo v povprečju 16 ur na teden (137 minut). Obstajajo ljudje, ki sploh 
ne gledajo televizije – teh je 1,1 %. Obstajajo pa tudi takšni, ki pred TV-zasloni preživijo 10 ur 
na dan ali več, teh je 0,8 % (Femec, Zorko, 2002). Trendi gledanosti televizije so stabilni in se 
z leti ne spreminjajo, oz. če se spremenijo, se običajno navzgor (povečuje se količina časa, 
porabljenega za gledanje televizije). 
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Leta 1984 se je na področju informacijskih oglasov v ZDA obrnilo približno 10 milijonov 
dolarjev, leta 2002 pa so informacijski oglasi ustvarili več kot 2,2 milijarde dolarjev 
prihodkov, poleg tega pa se v povprečju na vsak izdelek, ki se proda prek televizije, v 
maloprodaji proda še od 3 do 10 izdelkov (Hawthorne, 2003, str. 2). Če k temu dodamo še 
nakupovalne kanale in oglase kratkega formata, lahko rečemo, da panoga neposrednega 
odzivnega trženja prek televizije (direktno) generira samo v ZDA približno 8 milijard dolarjev 
na leto, posredno pa več kot 30 milijard dolarjev, za preostali svet bi lahko ocenili, da je 
količina direktnih prihodkov podobna, torej približno 8 milijard dolarjev, posredni prilivi pa so 
manjši in bi jih ocenil na približno 15 milijard. 
 

3. 1 ERA (Electronic Retailing Association) 
 
ERA je naslednica NIMA (National Infomercial Marketing Association), ki je bila 
ustanovljena na pobudo podjetniških firm, ki so odkrile in začele panogo informacijskih 
oglasov, prav tako pa se njena zgodovina prepleta z vladno regulativo oglaševanja na TV-
postajah FCC (Federal Communications Commission). Na prvem srečanju NIME se je 
govorilo o samokontroli in še niso bila postavljena pravila za panogo. Organizacija je bila 
ustanovljena z namenom, da razvija in ščiti panogo, v kateri se nahajajo njene članice. 
Ustanovljena je bila v juliju leta 1990 v Washingtonu kot neprofitno združenje z namenom 
zgraditi odnose z vlado (FTC in FCC),  pošto (Postal Service) in združenjem kabelskih in TV-
operaterjev (National Association of Broadcaster, National Cable Television Stations) ter 
izboljšati imidž panoge. Ustanovitelji so bili podjetniki Doug Bornstein, David Chaladoff, 
Tom Fenton, Kevin Harrington, Tim Hawthorne, David Marsh, Don McDonald, Greg Renker 
in Gene Williams, ki so takrat predstavljali vodilne ljudi v panogi in so tudi zagotovili skoraj 
100.000 dolarjev za začetek delovanja. Na ustanovnem kongresu je bilo prisotnih 125 
podjetnikov, ki so se ukvarjali s panogo (Cannella, 1995, str. 43). Dejavnost NIME se je zelo 
hitro širila zunaj meja ZDA, tako da je organizacija uradno spremenila ime v maju 1994, kjer 
se je preimenovala v NIMA International. Istočasno je tudi objavila, da razširja svojo 
dejavnost tudi na druge oblike prodaje prek TV (kot npr. kratke formate in nakupovalne 
kanale). 
 
Poslanstvo NIME, kot je bilo definirano leta 1996, je pospeševati rast in razvijati obliko 
neposrednega trženja prek televizije povsod po svetu. V letu 1998 se je NIMA preimenovala v 
ERA (Electronic Retailing Association), katere poslanstvo je povečati skupno prodajo prek 
elektronskih medijev, povečati število podjetij, ki se ukvarjajo s takšno prodajo, izboljšati 
dobiček podjetij, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, hkrati pa ustvariti ugodno klimo za delovanje 
podjetij v panogi, hkrati pa krepiti in povečevati zaupanje porabnikov (Era, 2003). V skladu s 
svojo vizijo in poslanstvom se organizacija trudi delati na predstavitvi vseh oblik 
neposrednega trženja prek televizije in jih povezovati z drugimi subjekti v panogi. V 
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organizacijo je vključenih več kot 3000 članov iz različnih področij, ki se navezujejo na 
neposredno odzivno trženje prek televizije. V ERA so tako vključena: podjetja, ki se ukvarjajo 
z informacijskimi oglasi in televizijskimi oglasi kratkega formata; podjetja, ki delajo 
produkcije oglasov; podjetja, ki imajo v lasti nakupovalne kanale; podjetja, ki se ukvarjajo z 
on-line in interaktivno prodajo; podjetja, ki se ukvarjajo z zakupom časa (media buying 
agencies); klasične oglaševalske agencije; podjetja, ki razvijajo in proizvajajo izdelke za 
direkten način prodaje; podjetja, ki se ukvarjajo z odpošiljanjem in pakiranjem; klicni centri za 
sprejem naročil; podjetja, ki razvijajo programska orodja za podporo direktni prodaji. 
 
ERA ima tudi lastno regulativo za članstvo, tako da dovoljuje članom, ki izpolnjujejo njene 
zahteve, uporabo njihovega znaka in s tem potrjuje, da član izpolnjuje kriterije za delovanje v 
panogi neposrednega odzivnega trženje prek televizije. 
 

3. 2 Trendi rasti 
 
Začetki neposrednega trženja prek televizije segajo v 80. leta, ko se je na eni strani začelo širiti 
število televizijskih postaj in programov prek kabelske televizije, na drugi strani pa so se 
liberalizirali pogoji oglaševanja na televiziji. V 20 letih je celotna industrija  neposrednega 
trženje prek televizije samo v ZDA narasla na več kot 8 milijard dolarjev letnega prometa in se 
je v zadnjih 10 letih intenzivno razširila tudi na druge celine. Na sliki št. 4 predstavljam rast 
panoge neposrednega odzivnega trženja prek televizije v svetu. 
 
Slika 4: Rast panoge neposrednega odzivnega trženja prek televizije v svetu 

 
Viri: Leisure Trends Gallup DRTV Tracking Study, februar, 1995; The NIMA Forecast, 
september, 1997; 12th Annual Era Conference & Exposition, Las Vegas, 2002; lastna  
ocena 
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Projekcije kažejo, da bo panoga še naprej rasla. Osrednjo pozornost se namenja kupcu in 
veliko raziskav je posvečenih prav odnosom s kupci in pravemu izboru izdelkov, ki pomagajo 
k pospeševanju prodaje. Neposredno odzivno trženje prek televizije predstavlja v spletu 
tradicionalnih tržnih poti tržno nišo, saj obstajajo kupci, ki se hitro odzivajo in imajo kupno 
moč.  
 
Za primerjavo velikosti neposrednega odzivnega trženja prek televizije navajam skupne 
zneske direktne prodaje iz leta 1998. V tem letu je direktna prodaja v ZDA (mail order), kjer 
ni šlo za oseben stik kupca s prodajalcem, ustvarila za 141.8 milijarde dolarjev prometa, od 
tega za 86.4 milijarde dolarjev izdelkov in za 55.5 milijarde dolarjev storitev. Z drugimi 
besedami to pomeni, da je povprečni Američan zapravil 539 dolarjev za naročila po telefonu, 
pismih in internetu. To je v  ekonomiji ZDA pomenilo: 2 % bruto družbenega proizvoda, 3.7 
% vse prodaje, 10.8 % vsega trgovskega blaga, 2.0 % vseh storitvenih dejavnosti (Margolis, 
2000). 

3. 3 Prihodnost panoge neposrednega odzivnega trženja prek 
televizije 

 
Panoga je v porastu in napovedi iz različnih virov ji napovedujejo še nadaljnjo rast. Gene 
Williams napoveduje, da bodo nastajale t. i. televizijske supertrgovine, v katerih se bo lahko 
kupovalo na še zabavnejši način kot danes prek informacijskih oglasov. Podobno kot danes 
npr. prek nakupovalnih kanalov 24 ur na dan poteka prodaja prek TV, bo v prihodnosti v teh 
supermarketih prek interaktivne TV na voljo na tisoče izdelkov, ki jih bodo kupci izbirali po 
želji. 
 
Obstajajo tri opcije nadaljnjega razvoja neposrednega odzivnega trženja prek televizije:  
 
1. Lahko postane eden najmočnejši prodajnih kanalov  

Skupen cilj direktnega marketinga in dejavnosti z neposrednim odzivnim trženjem prek 
televizije je isti, prodati izdelek ali storitev. Podjetja, ki se ukvarjajo z direktnim 
trženjem, v ZDA zakupijo približno 20 % vsega medijskega prostora. Iz tega lahko 
sklepamo, da obstaja možnost vstopa novih podjetji v panogo, in sicer podjetij, ki že 
imajo izkušnje z direktnim trženjem, njihova moč pa je neprimerno večja kot moč 
podjetij, ki so trenutno v panogi, saj samo v ZDA obstaja vsaj 20 podjetij (predvsem iz 
področja kataloške prodaje), ki so večja od QVC, ki je eno izmed vodilnih podjetji na 
področju neposrednega odzivnega trženja prek televizije. Tej teoriji v prid govori tudi 
dejstvo, da je vse več kabelskih televizijskih sistemov, ki oddajajo program in imajo 
veliko pasovno širino, ki jo želijo zapolniti z vsebinami. 
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2. Lahko postane oblika gradnje trgovskih znamk in prevzame dosedanjo vlogo 15- ali 
30-sekundnih spotov in časopisnih oglasov ter tako postane pomembna pot za 
vzpostavljanje odnosov med kupci in ponudniki 

Oglasi, namenjeni neposrednemu trženju prek televizije, so običajno sproščujoči in 
zabavni, hkrati pa tudi toliko zanimivi, da ljudje sedijo pred TV-ekranom in jih 
gledajo. Klasični spoti  gradijo trgovske znamke prek imidža, informacijski oglasi pa 
lahko vzpostavijo neposrednejši stik gledalca s prikazanim izdelkom oz. storitvijo. 
Gradnjo trgovskih znamk prek informacijskih oglasov podjetja, zazrta v prihodnost, že 
uporabljajo, v prihodnosti pa nekateri iz panoge napovedujejo, da bo to ena izmed 
glavnih funkcij informacijskih oglasov. Nekateri avtorji so takšno obliko že 
poimenovali brandmercial (Hawthorne, 1997, str. 215). 

 
3. Lahko postane kanal za prenos informacij 

Zaradi svoje sugestivne moči in dolžine lahko postanejo oglasi drugi korak pri nakupu, 
ne kot tisti, ki iniciirajo nakup, temveč kupca po nakupu prepričajo, da je bila njegova 
odločitev pravilna. Z dolgimi formati se lahko kupcu predstavijo vse prednosti izdelka 
in ga tako prepričajo, da je ravnal pravilno, hkrati pa se ga spodbudi k vnovičnemu 
nakupovanju (Perkins, 2002). 

 
Podjetja, ki vlagajo v gradnjo dolgoročnih odnosov s kupci, imajo prihodnost, že sedaj pa 
lahko ta podjetja izvlečejo velike koristi od poznavanja svojih strank, saj se lahko ukvarjajo z 
direktno pošto, pošiljanjem vzorcev, klicanjem na naslove poslanih katalogov, klasičnim 
oglaševanjem v tradicionalnih medijih, ki pa je lahko bolj ciljno, maloprodajnimi verigami, ki 
sledijo njihovim potrebam. 
 
Panoga neposrednega odzivnega trženja prek televizije se vse bolj razvija v smeri gradnje 
dolgotrajnega odnosa med prodajalcem - oglaševalcem in kupcem - uporabnikom. Prav tako 
se vse bolj uporabljajo alternativni prijemi, kot so npr. direktna pošta in klicanje navzven 
(outbound telemarketing) za prodajanje podobnih izdelkov, ki so se kupcu enkrat že prodali, 
ali pa izdelkov, ki so skladni z že kupljenimi (Hawthorne, 1997, str. 224). 
 
V prihodnosti bodo nakupi brez osebnega kontakta ob pomoči sodobnih elektronskih medijev 
(internet, neposredno odzivno trženje prek televizije /nakupovalni kanali in oglasi kratkega in 
dolgega formata/, interaktivna TV, novi elektronski medij, ki ga danes še ne poznamo) 
prevzemali čedalje večji tržni delež, po drugi strani pa se bo oblikoval nasprotni pol, temelječ 
na osebnih stikih, prodajah po domovih, prek osebnih predstavitev in mobilnih prodajaln 
(Miller, 1999). 
 
Budd Margoliss je že 1996 napovedal, da se bo leta 2010 več kot 55 % vseh nakupov v ZDA 
izvedlo zunaj prodajaln (internet, direktna pošta, katalogi, nakupovalni kanali, predstavitveni 
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CD-ROM-i, interaktivna televizija, prek brezplačnih telefonskih številk), se pravi prek 
direktnih odnosov s končnim kupcem (Margoliss, 1996, str. 4, 5). Na sliki št. 5 predstavljam 
projekcijo, ki predvideva, da bo prej kot v petih letih skoraj polovica naročil, ki jih bo 
generiralo neposredno odzivno trženje prek televizije opravljena prek interneta. 
 
Slika 5: Nakupi generirani s strani neposrednega odzivnega trženja, ki se opravijo prek  
              interneta 

   
Vir: Bob Greenstone (URL: http://partners.permissioninteractive.com/corporate/2.asp),  
       10.3.2003 
 
Po raziskavi Aftermarket Company je število naročil, ki jih je zgeneriralo neposredno odzivno 
trženje prek televizije, izdelek pa so kupili prek interneta, prikazano v tabeli številka 2. 
 
Tabela 2:  Izdelki iz panoge neposrednega odzivnega trženja prek televizije, naročeni ob 
pomoči interneta 
 

 
Vir: The Aftermarket Company, 2001 
 
Iz tabele št. 2 je razvidno, da je odstotek tistih, ki v ZDA kupujejo izdelke, za katere se 
zanimajo zaradi neposrednega odzivnega trženja prek televizije, kupili pa so jih prek interneta, 

Še nikoli Enkrat 2- do 4-krat 5- do 6-krat Več kot 7-
krat 

Naročilo DRTV 
izdelkov ob pomoči 
interneta 73 % 14% 7% 2% 4% 

http://partners.permissioninteractive.com/corporate/2.asp
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celo večji, kot je prikazano v sliki 5. Dve tretjini anketiranih (67 %) imata dostop do interneta 
in 26 % anketirancev je že kupilo izdelek, za katerega jih je zainteresiral oglas iz kategorije 
neposrednega odzivnega trženja prek televizije, vendar so ta izdelek kupili prek interneta. 
 
Podjetja, ki se že danes seznanjajo z dejavnostjo neposrednega odzivnega trženja prek 
televizije, se že sedaj učijo kaj, kdaj, kako in koliko povedati neosebno prek elektronskih 
medijev in tako prodajati, bodo v prihodnosti v veliki prednosti pri uvajanju novih tehnologij 
brezosebne prodaje. Oglasi z neposrednim odzivom predstavljajo zametke prve generacije 
interaktivne prodaje.  Podjetja, ki oglašujejo na tak način, ne generirajo dobička na ljudeh, ki 
sedijo in gledajo program, temveč jim največji del strank predstavljajo surferji, ki se prek 
daljinskega upravljavca sprehajajo po programih. Tistega, ki prisurfa na program, morajo 
zadržati, zatem pa še prepričati, da prime za telefonsko slušalko in naroči izdelek, to pa so že 
zametki interaktivnosti. Oglasi z neposrednim odzivom predstavljajo vmesni člen k prehodu 
na on-line prodajo, saj so predstavitev, cenovna politika, storitveni servis in poziv k akciji isti.   
 
Prodaja prek interneta in interaktivne televizije je naslednja stopnja v direktni prodaji, ki se ji 
noben resen napovedovalec razvoja prodaje v bodočnosti ne izogne. Gledalci bodo gledali 
propagandne oddaje iz dveh osnovnih razlogov: 
1. Oglaševalci jim bodo kompenzirali (plačevali) njihovo pozornost prek popustov oz. drugih 

bonitet na izdelkih, ki jih bodo kupovali (to bo primerno predvsem za nezahtevne izdelke). 
2. Za izdelke, ki bodo tehnološko zahtevnejši, bodo potencialni kupci sami iskali dodatne 

informacije in bodo skušali pred nakupom dobiti čim več informacij, ki jim bodo 
pomagale pri nakupni odločitvi. 

 
Ljudje, ki sedaj gledajo informacijske oglase, jih ne gledajo zato, ker bi jih morali, ampak 
zato, ker jih želijo. To se tudi v bodočnosti ne bo spremenilo, še vedno bo treba kupce 
pritegniti k temu, da bodo čim dlje ostajali na mestih, kjer se jim bo lahko posredovalo 
informacije, ki jih oni potrebujejo, mi pa jim jih seveda želimo posredovati. Predvideva se, da 
bo razvoj šel v smeri sestavljenega oglasa, ki bo imel več delov (šest do deset) različnih dolžin 
(od dveh do osmih minut). Gledalec - kupec si bo sam izbral, kateri del in koliko časa želi 
sprejemati informacije, ki mu bodo na voljo. Cilj oglaševalcev bo še vedno isti, kot je danes – 
prodaja izdelkov ali storitev. Prihodnost bo tukaj tako hitro, da se je teh veščin treba učiti že 
danes (Hawthorne, 1997, str. 211). 
 
Kupci bodo nadzirali oglaševalce: za nadaljnjo rast panoge je zelo pomembno, kaj bodo 
ljudje kupovali, na podlagi tega se bo kreirala ponudba izdelkov. Kupci bodo morali 
prepoznati blagovno znamko, ki se reklamira, saj bo število novih izdelkov na trgu skokovito 
naraščalo in samo tisti, ki si bodo uspeli ustvariti prepoznavno ime, bodo lahko uspeli. Ključ 
za to prepoznavanje je neposredno odzivno trženje prek televizije. Victoria Jackson je samo v 
dveh letih izgradila 250 milijonsko podjetje na področju kozmetike samo z uporabo 
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informacijskih oglasov. Kupci imajo že sedaj v rokah daljinske upravljavce in odločajo, koliko 
časa bodo gledali določeno reklamno sporočilo, in podobno bo tudi v prihodnosti. Kupce se bo 
v prihodnosti še bolj dejavno kot do sedaj vključevalo v fazi pred pripravo prodajnih 
dejavnosti. 
 
Baze podatkov bodo nadzirale kupce: sporočilo, ki bo posredovano kupcem, bo za različne 
skupine različno, saj bodo baze podatkov polne lastnosti kupcev in njihovih navad, tako da 
bodo akcije usmerjene strogo individualno. Največji kupci bodo deležni posebnih ugodnosti, 
zato bodo pod posebnim pritiskom in se jih bo spodbujalo k temu, da bi bili še večji porabniki.  
 

3. 4 Odziv na sporočila, posredovana prek televizije 
 
Povprečno število telefonskih klicev na oglas z neposrednim odzivom na Nizozemskem je 350 
na milijon gledalcev, med katerimi jih 80 % pokliče v prvih 10 minutah po objavi telefonske 
številke (Paul Postma, 2001, str. 72). 
 
V letu 1997 je imelo 99 % od 95,8 milijona gospodinjstev v ZDA doma vsaj en delujoči 
televizijski sprejemnik (Hawthorne, 1997, str. 51). Raziskava v ZDA, ki je zajela več kot 
3.300.000 gospodinjstev, ki so že kupovali prek TV-prodaje, je dala naslednje rezultate: 66 % 
jih gleda oglase več kot 1 uro na dan, 17 % porabi več kot 10 ur na teden za gledanje 
nakupovalnih programov, 71 % za nakup porabi več kot 30 dolarjev, 24 % jih porabi več kot 
71 dolarjev za nakup, 48 % jih je v zadnjih 6 mesecih kupilo izdelek, 84 % so lastniki 
stanovanj, 95 % jih je opazilo dolgi format, imajo najmanj dve kreditni kartici (Thompson, 
1993, str. 16). 
 
Home shopping Network poroča, da je povprečna vrednost nakupa 45 dolarjev, povprečne 
kupce pa predstavljajo ženske stare od 35 do 55 let s srednješolsko izobrazbo (college), 54 % 
je gospodinj in 84 % je takih, ki vnovič kupujejo (Thompson, 1993, str. 16). 
 
Po raziskavi, ki jo je opravila NIMA International in objavila v septembru 1997, se bo krog 
ljudi, ki bodo kupovali direktno zaradi oglaševanja z direktnim odzivom prek televizije, v 
prihodnjih letih še povečal, saj je v odprtem anketnem vprašanju kar 53% anketiranih 
odgovorilo, da je največja prednost takšnega načina nakupovanja udobnost, ko lahko kar iz 
naslonjača v dnevni sobi naročiš želeni izdelek. Na vprašanje, ali menijo, da se bo v 
prihodnosti več kupovalo prek neposrednega odzivnega trženja ob pomoči televizije, se je kar 
60 % anketirancev strinjalo, 21 % meni, da temu ni tako, medtem ko 19 % nima mnenja 
(NIMA News, 1997, str. 10). 
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Iz študije, ki so jo delali na gledalcih kabelskega sistema, so ugotovili, da skoraj tri četrtine 
(68 %) gledalcev surfa po programih. Od tega jih več kot dve petini (43 %) spremljata en 
program, vendar med reklamnimi sporočili presurfajo še druge kanale. Povprečen surfer v pol 
ure 7.2-krat pade v vsak kanal, ki ga ima na svojem daljinskem upravljavcu, 12 % je celo 
takšnih, ki v pol ure preletijo vse kanale 11- ali večkrat (Hawthorne, 1997, str. 56). Iz tega 
sledi, da je v povprečju od 2 do 10 sekund časa, da se pritegne surferjevo (gledalčevo) 
pozornost. V mislih je treba  imeti tudi to, da surferji padajo v program naključno, zato mora 
biti scenarij zasnovan tako, da jih pritegne v vsakem trenutku. 
 
Po raziskavi, ki jo je opravljala junija in julija leta 2001 Aftermarket Company na 1071 
kupcih, katerih imena so dobili od različnih podjetji, ki se ukvarjajo z neposrednim odzivnim 
trženjem prek televizije,  pa kupcev ne predstavlja samo posebna skupina ljudi, ampak zajema 
zelo široko populacijo in tudi po demografskih podatkih ne odstopa od povprečnega 
Američana, kar prikazujem v tabeli št. 3. 
 
Tabela 3: Starostna struktura kupcev v ZDA 
 
Starost (let) Pod 25  26–35 36–45 46–55 56–65 Nad 65 

Kupci ( odstotki) 10 % 15 % 24 % 26 % 14 % 12 % 
 
Vir: The Aftermarket Company, 2001 
 
Največji kupci so ženske, saj  kar 79 % vrednosti vseh nakupov prek neposrednega odzivnega 
trženja prek televizije v ZDA opravijo ženske. V srednji in vzhodni Evropi je odstotek žensk, 
ki kupujejo, nekaj nižji, saj predstavljajo 72 % vseh kupcev. 
 
Trendi v ZDA kažejo, da se število kupcev, ki na leto kupijo več kot en izdelek, povečuje, 
število nakupov skozi leta pa je prikazano v tabeli št. 4. 
 
Tabela 4: Število nakupov 
 
 2001 2000 1999 1998 
1 nakup  34 % 36 % 24 % 36 % 
2-4 nakupa  47 % 44 % 35 % 41 % 
5-6 nakupov 8 % 8 % 11 % 7 % 
7 nakupov ali več  8 % 7 % 20 % 8 % 
 
Vir: The Aftermarket Company, 2001 (odstotki so manjši od 100, zato ker so izločeni neodgovorjeni na 
to vprašanje) 
 
Vrednosti posameznega nakupa v ZDA prek neposrednega odzivnega trženja so prikazane v 
tabeli št. 5. 
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Tabela 5: Vrednosti posameznih nakupov  
 

Cena  
2001  2000  1999  1998  1997  1996  

0–29,99 
dolarjev 

12 % 13 % 17% 37 % 11 % 21 % 

30–49,99 
dolarjev 

45 % 28 % 26 % 18 % 11 % 17 % 

50–99,99 
dolarjev 

16 % 20 % 23 % 19 % 20 % 19 % 

100–199,99 
dolarjev 

22 % 20 % 17 % 15 % 37 % 20 % 

200–299,99 
dolarjev 

4 % 8 % 3 % 4 % 15 % 13 % 

300 ali več 
dolarjev 

2 % 10 % 9 % 3 % 6 % 10 % 

 
Vir: The Aftermarket Company, 2001 (odstotki so zaradi zaokroževanja višji ali nižji od 100) 
 
Nekateri navedeni podatki so namenoma starejši, saj se tržišča, ki jih bom opisoval v 
nadaljevanju, nahajajo v situaciji, kot so se ZDA pred 5 do 10 leti, in je na njih opažati 
podobne reakcije, ki so že bile videne v ZDA. 
 

3. 5 Glavni akterji v panogi 
 
ZDA so z 255 milijonov potencialnih kupcev tradicionalno najboljše tržišče za panogo 
neposrednega odzivnega trženja prek televizije. V Evropski uniji je 355 milijonov ljudi v 15 
državah, govorijo pa 22 jezikov. EU ne predstavlja tradicionalnega trga, ampak velik žep, kjer 
se da narediti denar. Azija in v zadnjem času Kitajska predstavljata za Ameriko in Evropo 
naslednje najbolj obetavno tržišče, ki bo konzumiralo večjo količino izdelkov kot Amerika in 
Evropa skupaj in to ne v nekaj desetletjih, temveč v nekaj prihodnjih letih. Južna Amerika je 
tržišče, kjer so deleži že razdeljeni, vendar po obsegu prodaje ne predstavlja velikega trga. 
Vzhodna Evropa je naslednje tržišče, ki prihaja na dan, in Afrika je zadnja, ki bo predstavljala 
izziv za panogo (Scott, 2000). 
 
V nadaljevanju bom predstavil glavne akterje v panogi in njihove strategije razvoja (seveda v 
takšni meri, kolikor so mi bili dostopni uradno objavljeni podatki, okoristil pa sem se tudi z 
internimi podatki, ki so jih predstavniki podjetji podali na konferencah in neformalnih 
druženjih). Poudarek je predvsem na podjetjih, ki so v zadnjih letih intenzivno širila dejavnost 
in razmišljajo o teritorialni širitvi na območje vzhodne Evrope, hkrati pa so zanimiva tudi 
zaradi svojih ustanoviteljev, ki so tipični podjetniki. 
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3. 5. 1 Podjetja iz ZDA in njihova globalna ekspanzija 
 
ZDA je najrazvitejši trg za neposredno odzivno trženje prek televizije in ga še vedno v veliki 
večini obvladujejo isti ljudje, ki so kot podjetniki izumili panogo in imajo direktno ali prek 
ERE (glej poglavje 3. 1) še vedno zelo močan vpliv. Seveda so se uspešna ameriška podjetja 
usmerila v teritorialno ekspanzijo, predvsem s politiko franšizinga, kupovanjem partnerjev in 
odpiranjem lastnih podjetji. Poleg v nadaljevanju predstavljenih podjetji bi si zaslužili 
predstavitev vsaj še Northern Response, Emson, Tristar (mednarodne pravice za njihove 
izdelke ima Interglobal), Mercury Media, Smart Inventions, American Telecast, Williams 
International, ki imajo globalne ambicije, vendar njihovi ustanovitelji, niso tako prodorni kot 
tisti, ki vodijo predstavljena podjetja. 

3. 5. 1. 1 Guthy - Renker 
 
Guthy – Renker je tipično podjetje iz panoge, ki sta ga v letu 1988 odprla podjetnika Bill 
Guthy in Greg Renker, sedaj pa spada med največja podjetja v panogi z letnim prihodkom več 
kot 750 milijonov dolarjev. Podjetnika sta začela s produkcijskim studiem, potem pa sta se 
širila še na druga področja neposrednega odzivnega trženja, tako da so danes razdeljeni po 
naslednjih področjih: Guthy - Renker Fitness, GRD Guthy - Renker Distribution, GRTV 
Guthy - Renker Television, Network, Home Shopping chanal, Database Management, Direct 
Response Advertising Agency, Program Testing, Guthy - Renker International, Guthy Renker 
Internet (URL: http://www.guthy-renker.com.), 15. 02. 2003. 
 
Guthy in Renker sta dva izmed pionirjev panoge. Poleg tega sta tista, ki diktirata tempo v 
panogi s svojim razvojem informacijskih oglasov za bodočnost. Po reviji Fortune Magazine 
sta bila uvrščena na listo America`s Smartest Young Entrepreneurs in celo razglašena za 
najboljša podjetnika leta v ZDA. Greg Renker je bil tudi predsednik NIME (glej poglavje 3. 
1). Poleg tega sta proizvedla dva od treh najuspešnejših informacijskih oglasov v zgodovini 
panoge. Trenutno so dejavno prisotni na območju Azije, zahodne Evrope, Južne Amerike in 
Srednjega vzhoda. Cilj podjetja je, da prodaja v vsaki državi prilagojene izdelke za lokalno 
tržišče in ponuja izdelke, ki so primerni za vsakega. Pot si utirajo tako, da gradijo odnose z 
lokalnimi podjetji, ki so že uveljavljena na področju neposrednega odzivnega trženje prek 
televizije, ob tem da zaposlujejo strokovnjake iz posamezne države (Orton, 2001 str. 5). 
 
V prihodnjih nekaj letih lahko pričakujemo direktni prihod podjetja Guty - Renker v vzhodno 
Evropo. Trenutno dobršen del lastništva ene največjih družb za neposredno odzivno trženje 
prek televizije na svetu pripada R. Murduchu – človeku, ki si je ustvaril ime medijskega 
mogula. Do sedaj so večino dobička generirali v ZDA, prihodke iz drugega dela sveta pa so  
ustvarjali s prodajo pravic za trženje svojih izdelkov (seveda skupaj z izdelki) lokalnim 
distributerjem. Za srednjo in vzhodno Evropo sta to bila predvsem Studio Moderna in TV 
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Shop Europe. V podjetju Guthy - Renker želijo okrepiti lastno prisotnost v tujini in menjajo 
njihovo mednarodno strategijo, tako da razvijajo svojo divizijo za mednarodno distribucijo. 
Trenutno so osredotočeni na Kitajsko in preostalo Azijo, vendar je vprašanje časa, kdaj se 
bodo obrnili proti srednji in vzhodni Evropi. Glavni problem na teh trgih jim bo predstavljalo 
umeščanje cen, saj je večina izdelkov iz njihove palete v višjem in visokem cenovnem 
razredu, poleg tega pa se bodo srečali še s posebnostmi zakupovanja medijskega časa, ki so v 
vzhodni Evropi drugačne, kot so jih navajeni. 

3. 5. 1. 2 Telebrands 
 
Telebrands je naslednje podjetje iz ZDA, ki v letu 2003 praznuje 20-letnico svojega obstoja. 
Ustanovitelj in predsednik družbe Ajit (A. J.) Khubani je zanimiv podjetnik, ki ima kar nekaj 
izkušenj tako z velikimi uspehi kot velikimi težavami. Podjetje je v dvajsetih letih zraslo s 
83.000 dolarjev, kolikor je bil njihov prihodek v letu 1983, na več kot 200 milijonov dolarjev 
v letu 1995, bili so prvi iz industrije, ki so pričeli prodajati v verigi Wal Marta. Napačna 
poslovna odločitev, povezana z maloprodajo, jih je pripeljala do bankrota, tako da je v letu 
1996 njihov prihodek znašal »borih« 13 milijonov dolarjev. Prav tako je eno izmed redkih 
podjetji v panogi, ki jim je uspelo po bankrotu (Chapter 11) vnovič prej kot v dveh letih 
postati dobičkonosno. V letu 2000 je bil prihodek Telebrandsa 32 milijonov dolarjev, leta 
2002 pa je že presegel 100 milijonov dolarjev (Dunn, 2003, str. 34–54). Za 43-letnega 
Khubanija, ki je bil član upravnega odbora ERE in ga revija Response Magazine uvršča med  
40 najvplivnejših ljudi v panogi, lahko rečemo, da je tipičen predstavnik podjetnikov, ki so 
ustanovili panogo in v njej še vedno predstavljajo motor razvoja. Telebrands je trenutno 
prisoten v več kot 40 državah in zaposluje več kot 350 ljudi  (URL: www://telebrands.com), 
19. 01. 2003. 

3. 5. 1. 3 Thane Interantional 
 
Thane International je podjetje iz panoge, ki ima poleg lastnih distribucijskih kanalov razvite 
odnose s 186 partnerji s celega sveta in je z lastnim podjetjem (Kanada, Velika Britanija, 
Bližnji vzhod in Nemčija) ali posredno prisoten v več kot 80 državah po svetu. Podjetje je v 
letu 2000 prešlo na borzo, prej pa je bilo v lasti ustanovitelja Williama F. (Bill) Haya in 
njegove žene Denise DuBarry - Hay (URL: http://thanedirect.com/investor.html), 19. 02. 
2003. Podjetje je eno izmed mlajših v panogi, saj je bilo ustanovljeno šele leta 1990. Podjetje 
je od 1. januarja do 30. septembra 2002 imelo 115,249 milijona dolarjev prihodkov, kar je v 
primerjavi z istim obdobjem leta 2001 pomenilo za 35, 9 % zmanjšanje. Temu primerno je 
podjetje pridelalo tudi za 7 milijonov dolarjev izgube. Odzvala se je tudi borza, kjer so delnice 
Thana doživele velik padec, tako da so trenutno njihove delnice vredne 0,40 dolarja in ena 
izmed špekulacij, ki kroži znotraj panoge, je, da je podjetje zašlo v težave zaradi njihovega 
ponesrečenega nastopa na južnoameriškem trgu. 

http://thanedirect.com/investor.html
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3. 5. 1. 4 Home Shopping Network (HSN) 
  
HSN je tipični predstavnik nakupovalnega kanala. V letu 1982 so prvi v svetu uvedli 
nakupovalni kanal na lokalnem kabelskem sistemu. Tudi za samimi začetki HSN stojita 
podjetnika, in sicer Roy Speer in Lowell Paxson. Sami zametki njunega sodelovanja na 
področju neposrednega odzivnega trženja segajo v leto 1977, ko je Paxson, ki je bil zaposlen 
na radiu WWQT (katere lastnik je bil Speer), zaradi likvidnostih težav od stranke, ki je pri njih 
zakupila medijski čas, ni pa ga mogla plačati, prejel 112 električnih odpiračev za konzerve, ki 
jih je potem z direktnim pozivom poslušalcem prodal s popustom, in sicer tako, da so morali 
poslušalci sami priti pred radijsko postajo in prevzeti izdelek. Paxson je bil nad odzivom zelo 
zadovoljen, hkrati pa je ugotovil, da je takšen način prodaje učinkovitejši kot prodaja 
medijskega časa in tako so uvedli prvo prodajo z neposrednim odzivom prek radia, ki se je 
imenovala The Suncoast Bergaineer. Paxson in Speer sta pomislila, da bi takšen način deloval 
tudi na televiziji, in tako se je rodil Home Shopping Club na lokalnem kabelskem programu v 
juniju 1982. Podjetnika  sta 1990 prodala svoje deleže v HSN za 500 milijonov dolarjev, sama 
pa sta se umaknila iz posla (Margolis, 2000).   
 
Podjetje je preraslo v multinacionalko, ki po konsolidirani bilanci vseh podjetij v njihovi lasti 
ustvarja skoraj 2 milijardi dolarjev prihodkov, njihove delnice pa kotirajo na NASDAQ-u.  
Imajo več kot 4500 zaposlenih, sedež podjetja je v St. Petersburgu na Floridi, njihov program 
pa je viden v več kot 136 milijonih domov po svetu. Poleg matičnega podjetja v ZDA imajo v 
lasti še HSN Europe – Germany, HSN Europe – Italy, SHOP Channel Japan, TVSN Ltd. 
China (URL: http://www.hsn.com), 18. 03. 2003. 
 
Njihovi gledalci so predvsem ženske (več kot 75 %) stare nad 40 let, s povprečnimi dohodki v 
višini 63.000 dolarjev na leto. Letno prejmejo več kot 70 milijonov klicev. Njihovi centri za 
pakiranje in odpošiljanje, ki jih imajo v ZDA, Nemčiji, Japonskem in Kitajski, odpremijo več 
kot 44 milijonov paketov na leto oz. 1100 zaposlenih odpošlje med 90.000 in 130.000 paketov 
na dan (URL: http//www.hsn.com/cnt/article/default.aspx?aid=14&i=LN0202), 25. 04. 2003. 
 

3. 5. 1. 5 QVC 
 
Tudi za samimi začetki QVC stoji podjetnik Joseph Segal, ki je ob nekem obisku Floride za 
nekaj minut videl delovanje HSN-a in prišel na idejo, da bi tudi sam pričel z nakupovalnim 
kanalom. Za začetek delovanja je z razpisom delnic zbral 20 milijonov dolarjev, z delovanjem 
je pričel novembra 1986, signal so predvajali v 58 kabelskih sistemov, ki so pokrivali 20 
zveznih držav (ZDA) in bil distribuiran v 7,6 milijona gospodinjstev. Večino deležev so 
pokupili kabelski operaterji, plačevanje kabelskim operaterjem pa je temeljilo na 20 % 
dobičku, prav tako pa je zanimivo, da so se delnice na trgu pojavile po 10 dolarjev,  že prvega 

http://www.hsn.com/
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dne ob zaključku trgovanja pa so narasle na 20 dolarjev. Čeprav je podjetje že v prvem 
fiskalnem letu ustvarilo za 112 milijonov dolarjev prihodka, so bili začetki težavni in podjetje 
je po 6 mesecih skoraj bankrotiralo. Naslednji prelomni trenutek za podjetje pod vodstvom 
Segala je bilo, ko je kupil konkurenčno podjetje CVN za 380 milijonov dolarjev. CVN je bilo 
po prometu iz poslovanja dvakrat večje in na prvi pogled je bil nakup videti kot kockanje z 
nadaljnjo usodo QVC-ja, ki pa se je izplačal, saj je bilo podjetje v letu 1993, ko se je Segal 
upokojil, že največje podjetje v panogi neposrednega odzivnega trženja prek televizije. 
 
Podjetje ima po celem svetu zaposlenih približno 14.000 ljudi, prisotni pa so v več kot 84 
milijonih ameriških domov, več kot 9 milijonih domov v Veliki Britaniji,  27 milijonih 
nemških domov in več kot 5 milijonov japonskih. Pri QVC-ju imajo vsak teden več kot 40.000 
novih kupcev, nove izdelke za njihovo prodajo pa išče več kot 100 zaposlenih. Če bi sešteli 
površino njihovih 8 centrov za distribucijo, bi dobili površino 85 nogometnih igrišč. 
Korporacija ima svoje nakupovalne kanale poleg ZDA še v Nemčiji, Veliki Britaniji in na 
Japonskem. V panogi neposrednega odzivnega trženja so največji prodajalci nakita, saj kar 32 
% svojega časa namenijo reklamiranju te kategorije. V letu 2001 so prodali več kot 92 
milijonov  izdelkov po celem svetu, prejeli približno 133 milijonov telefonskih klicev, njihov 
prihodek pa je znašal več kot 3,9 milijarde dolarjev (URL:http://www.qvc.com/asp 
/frameset.asp?dd=navhqwell.html&nest=/mainhqwell.html?cp=index&cont=sn), 01. 05. 2003. 
 

3. 5. 1. 6  Interwood  
 
Interwood  je bil ustanovljen leta 1974 v Torontu v Kanadi. Ustanovitelj je Robert Woodroofe, 
(1994 je bil imenovan za najboljšega direktorja v panogi direktnega marketinga s strani 
kanadskega združenja za direktni marketing), ki v panogi prav tako velja za pionirja in eno 
izmed legend svetovnega neposrednega odzivnega trženja prek televizije. Podjetje se je najprej 
ukvarjalo z odpošiljanjem in pakiranjem za direktno prodajo, pozneje pa je bilo med prvimi, ki 
se je poizkusilo v panogi neposrednega odzivnega trženja prek televizije. V letu 1980 se je 
razširilo v ZDA, 1987 je odprlo svoje podjetje v Veliki Britaniji, največji razcvet pa je 
doživelo 1993, ko je CNN postal globalna televizijska postaja, Interwood pa z njim globalni 
oglaševalec. V Avstriji, Nemčiji in Švici ima Interwood sestrsko podjetje Vector 
Versandhandels GmbH skupaj s partnerjem Reinerjem Weihofenom. Nemško podjetje je tudi 
ustanovitelj podjetja Vector Direct  v Veliki Britaniji  (URL:http://www.interwood.com/learn-
about_interwood.htm), 18. 02. 2003. 
 
Interwood je prisoten v več kot 100 državah sveta, njegov promet pa presega 100 milijonov 
dolarjev. Najmočnejši so v Kanadi, kjer ustvarijo večino prometa. Za druge države je njihova 
strategija takšna, da na vsakem trgu najdejo lokalnega partnerja, ki mu prepustijo dogovore s 

http://www.qvc.com/asp /frameset.asp?dd=navhqwell.html&nest=/mainhqwell.html?cp=index&cont=sn
http://www.qvc.com/asp /frameset.asp?dd=navhqwell.html&nest=/mainhqwell.html?cp=index&cont=sn
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TV-postajami, sami pa ga oskrbujejo z izdelki in spoti. Za zdaj ne napovedujejo intenzivne 
širitve na trge srednje in vzhodne Evrope. 
 
Mogoče velja omeniti še, da je Interwood prvo podjetje, ki je v panogo vpeljalo plačevanje s 
kreditnimi karticami, in da je podjetje, ki je 1996 prodalo prve izdelke Studio Moderni, ki je 
največje podjetje za neposredno odzivno trženje prek televizije v Sloveniji oz. v celotni srednji 
in vzhodni evropski regiji. 
 

3. 5. 2 Južnoameriška podjetja 
 
Južna Amerika je tržišče, na katerega je poleg Evrope pljusknil prvi val širitve podjetij iz 
ZDA. Območje je po desetih letih še vedno zanimivo, vendar pa se je treba zavedati, da je to 
specifična regija, v kateri je dobro upoštevati nekaj nasvetov, ki jih navajajo podjetja, ki so si 
na tem trgu že nabrala določene izkušnje. Ta svetujejo, da so vodstveni kadri domačini, da je 
treba zelo močno upoštevati kulturne razlike, najprej je treba izgraditi prijateljske odnose in 
šele zatem poslovne. Prav tako je slabo razvita infrastruktura (še posebno, če gledamo z 
ameriškega zornega kota) klicnih centrov, distribucija, telefonija .… Podjetjem, ki se odločajo 
za trženje v Južni Ameriki, se priporoča predvsem potrpežljivost, saj na teh trgih reklo, da je 
čas denar, ne velja. 
 
V Južni Ameriki so pri neposrednem odzivnem trženju prek televizije zelo dejavna naslednja 
podjetja: 
Williams. Posredno se lahko ocenjuje velikost južnoameriškega trga iz podatka, da je eden 
izmed najuspešnejših izdelkov v zadnjih letih – AB Flex (izdelek za fitnes), ki ga na teh trgih 
prodaja Williams – v devetih mesecih generiral več kot  10 milijonov dolarjev (Ghan, 2003). 
Antena 3 Directo – A3D Group je podjetje v panogi neposrednega odzivnega trženja v Južni 
Ameriki, ki ima najmočnejšega ustanovitelja. Podjetje je v lasti Telefonice (Španija), ki je v 
zadnjih desetih letih vložila v regijo več kot 40 milijard dolarjev na področju telekomunikacij, 
televizijskih in radijskih postaj, mobilne telefonije in v neposredno odzivno trženje prek 
televizije. Trenutno so zelo močno prisotni v Čilu, Argentini in Venezueli, prav tako pa je 
njihov cilj pokriti še Urugvaj, Brazilijo, Mehiko, Ekvador, Peru (McCrea, 2002). 
Tventas je bil prvi nakupovalni kanal v Južni Ameriki, deluje pa v Ekvadorju (URL: 
http://www.tventas.com), 27. 04. 2003. 
Januca SA je podjetje, ki je prisotno v Paragvaju (URL: http://www.lahoradelascom 
pras.com),  27. 04. 2003. 
Polimport je podjetje, ki je prisotno v Braziliji (URL:http://www.polishop.com.br), 28. 04. 
2003). 

http://www.tventas.com/
http://www.lahoradelascompras.com/
http://www.lahoradelascompras.com/
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Shoppping TV Cable La Hora de las Copmpras pa je podjetje iz panoge neposrednega 
odzivnega trženja prek televizije, ki deluje v Boliviji (URL:http://www.shoppingtv 
cable.com),  28. 04. 2003. 
 
Na južnoameriškem trgu so precej dejavna tudi podjetja iz ZDA, ki so predstavljena v 
poglavju 3. 4. 1, od vseh pa so najbolj agilni iz Thane International, saj so po lastnih 
pripovedovanjih sklenili dogovor za svoj nakupovalni kanal, ki pa za zdaj še ne oddaja. 
 

3. 5. 3 Azijska podjetja 
 
V Aziji, kjer živi 60 odstotkov svetovnega prebivalstva (3,73 milijarde), se trenutno odvija boj 
za prevlado med velikimi igralci v panogi neposrednega odzivnega trženja prek televizije. 
Trenutno je Japonska s svojimi 130 milijoni prebivalcev in približno 20 milijardami dolarjev 
letnega prometa v direktnem marketingu največje tržišče za neposredno odzivno trženje prek 
televizije (O`Donnell, 2002). To trženje je prisotno tudi v Avstraliji, Južni Koreji, Filipinih, 
Tajski, Singapurju in Novi Zelandiji.  
 
Podjetja iz panoge so že prisotna na Kitajskem, ki bo s svojimi 1,3 milijarde prebivalcev in 
trenutno več kot 400 milijoni televizorjev postala največji posamični trg v prihodnosti. Indija 
je s svojimi 63 milijoni televizijskih sprejemnikov na 1,1 milijarde prebivalstva zanimiva 
samo selektivno (O`Donnell, 2002). Medtem ko so Indonezija, Severna Koreja, Malezija in 
Pakistan (po meni dosegljivih podatkih) še brez podjetij, ki se ukvarjajo s panogo.  
 
Eno izmed prodornejših podjetij v Aziji pri neposrednem odzivnem trženju je Pacific Media 
Group. Njene delnice kotirajo na londonski borzi. Poleg Azije imajo podjetje tudi v Evropi 
(URL: http://www.pacificmediaplc.com/who_we_are/who_we_are_index.html), 15. 01. 2003. 
Njihov konsolidiran prihodek v letu 2001 je znašal 22,835 milijona funtov oz. približno  36 
milijonov dolarjev (URL: http://www.pacificmediaplc.com/annual_report pdfs/2001_report_ 
accounts/2001_profit_loss.pdf ), 15. 01. 2003. 
 
K seznamu podjetji, ki delujejo v Aziji, navajam države, v katerih imajo sedež, in njihove 
elektronske naslove: 
Acorn International – Kitajska (URL:http://www.3ab2c.com), 28. 04. 2003. 
AHSI Inc (Asian Home Shopping Int`t) – Južna Koreja (URL :http://www.ahsigh.com), 28. 
04. 2003. 
CNI (Creative Nations Inc.) – Filipini (URL:http://creativenations.com), 28. 04. 2003.  
Dream Space Co – Južna Koreja (URL:http://www.dreamspace.com), 28. 04. 2003. 
Fujisankei Living Services Inc. – Japonska (URL:http://www.dinos.co.jp), 29. 04. 2003. 

http://www.polishop.com.br/
http://www.shoppingtv cable.com/
http://www.shoppingtv cable.com/
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Jupiter Shop Channel Co,. Ltd – Japonska (URL:http://www.shopchannel.co.jp), 29. 04. 
2003. 
Oak Lawn Marketing Inc. – Japonska (URL:http://www.shopjapan.co.jp), 29. 04. 2003. 
TV Media Pte Ltd. – Singapur (URL:http://www.tv-innovations.com), 29. 04. 2003. 
 
Tudi v jugozahodni Aziji se odpira območje za delovanje, saj v regiji živi več kot 200 
milijonov ljudi v 18 državah (Armenija, 4 milijoni; Azerbajdžan, 8 milijonov; Ciper, 0,8 
milijona; Gruzija, 6 milijonov; Izrael, 6 milijonov; Jordanija, 5 milijonov; Libanon, 4 milijone; 
Sirija, 17 milijonov; Turčija, 63 milijonov; Bahrejn, 0,7 milijona; Iran, 66 milijonov; Irak, 22 
milijonov; Kuvajt, 2,2 milijona; Oman, 2,5 milijona; Katar, 0,7 milijona; Savdska Arabija, 22 
milijonov; Združeni arabski emirati, 2,8 milijona in Jemen, 15,5 milijona). Razen v Izraelu 
nikjer ne deluje podjetje, ki bi se ukvarjalo z neposrednim odzivnim trženjem prek televizije. 
 
Prav tako na prihod pionirjev panoge neposrednega odzivnega trženja čakajo tudi nekatere 
večje severnoafriške države: Egipt, 67 milijonov; Sudan, 34 milijonov; Tunizija, 9 milijonov; 
Libija, 5 milijonov; Maroko, 22 milijonov; Alžirija, 31 milijonov; saj razen v Južnoafriški 
republiki še ni podjetij, ki bi se ukvarjala z neposrednim odzivnim trženjem prek televizije.  
Vir podatkov za število prebivalcev: CIA World Factbook, 2000, in National Geographic 
World Atlas. 
 

3. 5. 4 Zahodnoevropska podjetja in njihov pristop k teritorialni ekspanziji 
 
Evropska unija je sestavljena iz 15 ekonomij in pokriva območje s 355 milijoni prebivalcev. 
Skupaj države predstavljajo 7 % svetovnega prebivalstva, vendar te države proizvedejo 29 % 
bruto svetovnega prihodka in imajo v lasti 24 % svetovnih telefonskih linij. V nekaterih 
državah EU je penetracija kabelskih sistemov zadovoljiva, vendar jih je še veliko, kjer je 
penetracija manjša od 50 % (Orsmond, 2001). To kaže na velik potencial rasti panoge 
neposrednega odzivnega trženja prek televizije, tudi na tako zrelem tržišču, kot je zahodna 
Evropa.  
 
Prva resnična dejavnost na področju neposrednega trženje prek televizije  z informacijskimi 
oglasi zunaj Severne Amerike je bila leta 1987 na lokalni televizijski postaji v Veliki Britaniji. 
Pred 1990 na Švedskem razen nekaj skromnih televizijskih oglasov kratkega formata ni bilo 
neposrednega trženja prek televizije, sedaj pa tam obstajajo (in to zelo dejavno) vse oblike, 
vključujoč informacijske oglase in nakupovalne kanale. 
 
Charles De Gaulle je nekoč dejal, da je nemogoče vladati državi, ki ima 240 vrst sira. Podobno 
se zdi Američanom težko z neposrednim trženjem prek televizije pokriti Evropo, kjer je več 
kot 45 držav in skoraj prav toliko različnih jezikovnih skupin (Gerson, 1996). 

http://www.dinos.co.jp/
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Ocena je, da lahko več kot 25 % evropskega prebivalstva spremlja mednarodne satelitske 
postaje, približno 50 % pa lahko spremlja panevropske kanale prek kabelske televizije. 
Razlike med evropskimi državami so velike, npr. Nemčija (največja po številu prebivalcev – 
82 milijonov) ima npr. 19 milijonov kabelskih naročnikov, kar je 23 % prebivalstva v 
primerjavi z Belgijo (10 milijonov), kjer jih ima 97 % gospodinjstev, vendar to znaša »samo« 
3,7 milijona gospodinjstev. Na drugi strani je Italija (56 milijonov) kot ena izmed najmanj 
razvitih na tem območju, kjer ima samo nekaj nad 1,5 % gospodinjstev dostop do kabelskih 
sistemov (Orsmond, 2001). 
 
Glede uporabe plačilnih kartic je prav tako zelo velika razlika med evropskimi državami npr. v 
Veliki Britaniji je več kot 90 % naročil plačanih s kreditno kartico, v Franciji se ta odstotek 
giblje okrog 50 %, medtem ko je v Nemčiji samo še približno 10 % plačil izvršenih prek 
plačilne kartice, drugih 90 % naročil pa je plačanih ob dostavi z gotovino (COD cash on 
delivery) (Orsmond, 2001). 
 
Noben od evropskih klicnih centrov ne pokriva celotnega območja z enim klicnim centrom. 
Sama produkcija je zelo zahtevna, saj je treba na zaključni telop uvrstiti kar 15 različnih 
zastavic z različnimi telefonskimi številkami. Npr. Francija in Velika Britanija imata več 
klicnih centrov kot npr. Nemčija, ki je po številu prebivalstva največja v Evropi.  
 
Upravljanje s panevropsko medijsko kampanjo je zelo zahtevno, če upoštevamo samo to, da je 
v 15 državah 15 različnih regulativ, ki zakonsko uokvirjajo oglaševanje. Dosedanja praksa je 
pokazala, da tuja podjetja (predvsem iz ZDA) najprej testirajo evropsko tržišče v Veliki 
Britaniji in se šele nato usmerijo v celinski del Evrope. Čeprav je zahodnoevropsko območje 
zelo zanimivo, je tudi težavno, saj je poleg drugih problemov zelo težko meriti odzivnost 
panevropskih akcij, saj so evropski kupci po posameznih državah zelo različni in se tudi 
različno odzivajo na ponudbo. V primerjavi z ZDA so gledalci manj zaupljivi in običajno se 
na isto število gledanosti v Evropi odzove manjše število kupcev kot v ZDA. 
 
Poleg QVS-ja in HSN-a, ki sta ameriška nakupovalna kanala, prisotna tudi v Evropi, v 
nadaljevanju predstavljam še nekaj večjih podjetij, ki imajo svoja predstavništva v več kot 
petih državah v Evropi. 

3. 5. 4. 1 TV Shop Europe 
 
TV Shop Europe je podjetje s sedežem v Malmu (Švedska) in je v lasti skandinavskega 
koncerna MTG AB, (Moderen Times Group) ki ima med drugim v lasti številne radijske in 
televizijske postaje v Skandinaviji. V letu 2002 je bil njihov promet 6,023 milijarde SEK oz. 
približno 730 milijonov dolarjev, eden izmed večjih lastnikov pa je Scandinavian Telecom  
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(Nasdaq NM, 2002). TV Shop Europe je prisoten v 52 državah prek satelitskih programov 
(Eurosport, na katerem zakupuje medijski čas že od leta 1999), v 10 državah pa ima odprta tudi 
svoja predstavništva. 
 
TV Shop Europe je 1997 oblikoval tudi svoje podjetje v ZDA, kjer so bili nameščeni v New 
Yorku. Startali so TV Shop ZDA z direktorjem Davidom Brodessom, ki je  ustanovil CEO 
DRTV Marketer PMC v Singapurju. Testirali so učinkovitost neameriških informacijskih 
oglasov na ameriškem tržišču (Nima News, 1997, str. 10). Ameriška »avantura« jih je veliko 
stala, tako strateško kot materialno, in po letu 1999 samo še krčijo svoje dejavnosti v panogi 
neposrednega odzivnega trženja prek televizije.  
 
Njihov cilj je bil pokriti čim več držav, ne glede na kakovost storitev. Razlog za takšno 
strategijo je bil v tem, da je  TV Shop Europe  predstavljal sebe kot edinega resnega igralca na 
področju neposrednega odzivnega trženja prek televizije (kar je delno tudi držalo) in je v 
pogajanjih z zunajevropskimi dobavitelji blaga (v glavnem ameriškimi) pridobival na račun 
široke teritorialne pokritosti ekskluzivne distribucijske pravice za večji del Evrope za najboljše 
izdelke. S tem, ko se je pojavil s svojim podjetjem na ameriškem trgu, je izzval ameriška 
podjetja, ki so zaostrila odnose s TV Shopom, predvsem so jim prenehali dajati ekskluzivne 
pravice za izdelke, začeli so iskati nove partnerje, kar je pomenilo povečanje konkurence na 
evropskem trgu (Orsmond, 2000). 
 
V letu 1996 so poskusili z neposrednim odzivnim trženjem tudi v Moskvi z okolico, vendar so 
bili prisiljeni (zaradi neuspeha) prekiniti z oddajanjem. V vzhodni Evropi je imel v letu 1997 
TV Shop Europe podjetja v Češki, Slovaški, Poljski, Madžarski, Litvi, Latviji in Estoniji, 
vendar je bil prisiljen svoja podjetja postopoma zapirati, tako da je v letu 2003 prisoten z 
lastnimi podjetji samo še v baltskih državah, pa še v teh ima obilico težav (interni viri).  
 
V letih 1995–2000 se je pričela liberalizacija  medijskega trga v vzhodni Evropi, na kar TV 
Shop Europe ni ustrezno odreagiral, zato je v vzhodni Evropi zašel v krizo. Ni uspel priti na 
nove televizije, na katere so prišli drugi, in tako je pričel zaostajati. Novi distributerji so pričeli 
vršiti pritisk na dobavitelje za ekskluzivne pravice trženja posameznih izdelkov, ti so zaradi 
njihove »ameriške avanture« TV Shop Europe prenehali dajati pravice oz. so pričeli postavljati 
večje količinske pogoje in tako so padli v spiralni krog in vse bolj nazadovali. Posledica tega je 
bila postopna opustitev podjetij TV Shopa v vzhodni Evropi, ki so bila slabše organizirana kot 
njihova podjetja na Zahodu, ki pa se trenutno tudi nahajajo v krizi. Kljub krizi je TV Shop 
Europe še vedno eno izmed največjih evropskih podjetji za neposredno odzivno trženje prek 
televizije.  
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3. 5. 4. 2 Best Direct 
 

Best Direct je ameriško podjetje, ustanovljeno maja leta 1992 in ima več kot desetletne 
izkušnje na področju neposrednega odzivnega trženja prek televizije. Svoje filiale oz. 
partnerska podjetja ima v ZDA, Veliki Britaniji, Avstriji, Švici, Irski, Nizozemski in Rusiji. 
Če izvzamemo nakupovalne kanale, ima največji delež oglaševalskega časa v Nemčiji, 
Avstriji in Švici (URL: http://www.bestdirect.tv), 02. 05. 2003. 
 

3. 5. 4. 3 Sirius Retail Television 
 
Sirius Retail Television je podjetje, ki je eno izmed najmlajših v panogi, saj je pričelo z 
delovanjem šele julija 2001. Zanimivo je, da ga je ustanovil Ed Hall – človek, ki je prej delal 
na televiziji. V prvem fiskalnem letu je bil prihodek podjetja nekaj čez 3 milijone dolarjev. V 
januarju 2003 je Pacific Media postal 100 % lastnik podjetja z zamenjavo delnic (URL: 
http://www.siriustv.net), 02. 05. 2003. Vsekakor bo zanimivo v prihodnosti opazovati, kako se 
podjetje, ki ima sedež v Aziji, skuša prebiti na evropskem trgu, še posebej zato, ker je Pacific 
Media Group eno izmed prodornejših podjetji v panogi. 
 

3. 5. 4. 4 Druga večja zahodno evropska podjetja 
 

Canal Club – nakupovalni kanal (URL: http://www.canal-plus.com ), 04. 05. 2003. 
European Home Shopping – Španija  (URL: http://www.ehs.es), 04. 05. 2003. 
HSS (Home Shopping Services) – Francija – nakupovalni kanal (URL:http://www.m6 
boutique.com), 04. 05. 2003. 
Industex SL – Španija (URL: http://www.industex.com), 04. 05. 2003. 
Inetrglobal International Ltd. – Velika Britanija (URL: http://www.interglobal.tv), 04. 05. 
2003. 
InterMax Srl – Italija  (nimajo internet naslova). 
Passat SA – Francija (URL: http://www.passat.fr), 04. 05. 2003. 
PuntoShop s.r.l. – San Marino (Italija) (URL: http://www.puntoshop.tv), 04. 05. 2003. 
TelSell B V – Nizozemska (URL: http://www.telsell.com), 04. 05. 2003. 
Telestar Direct Marketing SA – Grčija (URL: http://www.telestarshop.gr), 04. 05. 2003. 
Time Life International – Velika Britanija (URL: http://www.timelifeeurope.com), 04. 05. 
2003. 
Vector The Global Alliance – Nemčija (URL: http://www.vector-versand.de), 04. 05. 2003. 
WS – Teleshop International – Avstrija (URL: http://www-wsteleshop.at), 04. 05. 2003. 
 

http://www.bestdirect.tv/
http://www.siriustv.net/
http://www.canal-plus.com/
http://www.ehs.es/
http://www.m6boutique.com/
http://www.m6boutique.com/
http://www.industex.com/
http://www.interglobal.tv/
http://www.passat.fr/
http://www.puntoshop.tv/
http://www.telsell.com/
http://www.telestarshop.gr/
http://www.timelifeeurope.com/
http://www.vector-versand.de/
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3. 5. 5 Srednje in vzhodnoevropska podjetja 
 
Rupert Scott je na predstavitvi v Monte Carlu junija 1996 primerjal vzhodno Evropo z 
Guliverjem v deželi Liliputancev. Dejal je, da je to ogromno območje, na katerem so ljudje 
privezani na vrvice. Ko se bodo zbudili in to se bo prav gotovo zgodilo, bodo lačni vsega, za 
čimer so hlepeli desetletja. Znanost je to napovedovati, umetnost je ugotoviti, kdaj se bo to 
zgodilo, podjetnost pa bo na tem območju narediti denar (Scott, 1996).  
 
Situacija v večini držav srednje in vzhodne Evrope se je v zadnjem desetletju temeljito 
spremenila, predvsem z liberalizacijo medijskega tržišča, kar je medijsko sliko v teh državah 
pošteno zapletlo. V večini vzhodnoevropskih držav je do 1995 obstajala samo ena nacionalna 
televizija (v glavnem ni dovoljevala neposrednega odzivnega trženja prek televizije) in veliko 
število majhnih (zasebnih), ki so bile srečne, da so sploh imele kakršen koli program – 
gledanost in kredibilnost teh televizij je bila majhna in temu primerna je bila tudi cena 
medijskega časa.  
 
Po 1995 so se v igro pričele vključevati velike zasebne komercialne TV-postaje, ki so bile 
pripravljene nameniti čas tudi za neposredno odzivno trženje prek televizije, vendar niso bile 
pripravljene tega časa dati zastonj. To se je že zgodilo na Češkem, v Sloveniji, na Slovaškem, v 
Poljski, Madžarski, Romuniji in pred kratkim tudi v Bolgariji in Hrvaški. Druga sprememba je 
bila tudi vstop novih, domačih igralcev v posel, od katerih je Studio Moderna edino podjetje 
(po meni znanih podatkih), ki je imelo že od samega začetka regionalno strategijo. 
 

3. 5. 5. 1 Studio Moderna 
 
 
Podjetje Studio Moderna je bilo ustanovljeno 1992, ko je na slovenskem trgu pričelo tržiti 
Kosmodisk – pripomoček za lajšanje oziroma odpravljanje bolečin v hrbtenici. V desetih letih 
se je razmahnilo v največje podjetje za neposredno odzivno trženje prek televizije z lastnimi 
storitvami, ki so potrebne za opravljanje dejavnosti (oddelek za zakup medijskega časa, klicni 
centri, oddelki za pakiranje in odpošiljanje), v srednji in vzhodni Evropi. Gre za družbo, ki je 
ob pomoči neposrednega odzivnega trženja prek televizije svojo dejavnost razširila na 16 
srednje in vzhodnoevropskih trgov (Rusija, Poljska, Estonija, Litva, Latvija, Slovaška, Češka, 
Madžarska, Slovenija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Romunija, Jugoslavija, Bolgarija, 
Makedonija in Italija). Studio Moderna z več kot 60 urami zakupljenega televizijskega časa na 
dan na več kot 50 televizijskih postajah v regiji (srednji in vzhodni Evropi) predstavlja največje 
podjetje v panogi, poleg tega pa so znotraj podjetja tudi usposobljeni za dopolnjevanje 
televizijske predstavitve in oglaševanja z drugimi orodji direktnega marketinga. (URL: 
http://www.stud-moderna.com), 24. 05. 2003. Ocena je, da Studio Moderna obvladuje med 50 

http://www-wsteleshop.at/
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in 60 % celotnega trga neposrednega odzivnega trženja prek televizije v srednji in vzhodni 
Evropi. 
 
Največji poudarek v Studiu Moderni dajejo tako doma kot v tujini predvsem poznavanju, 
obvladovanju in izpopolnjevanju izvedbe samega akta prodaje. Zato veliko pozornost 
namenjajo izboru izdelka, produkciji kratkega ali dolgega formata oglasa, zakupu medijskega 
prostora, sprejemu telefonskih ali pisnih naročil v klicnem centru, pripravi in odpremi pošiljk, 
spremljanju ponakupnega zadovoljstva stranke in vzdrževanju ter obdelavi podatkovnih baz. 
 

3. 5. 5. 2 Druga večja podjetja v srednji in vzhodni Evropi 
 
V regiji razen Studia Moderna ni nobenega drugega podjetja, ki bi pokrivalo celotno območje, 
edina podjetja, ki so poleg domačega tržišča omejena še na največ eno ali dve državi v regiji, 
so naslednja: 
 
Elda – Hrvaška (nima internet naslova). 
EuroVita Sp., z. o. o. – Poljska (URL: http://www.vitashop.pl), 06. 05. 2003. 
Smart Shop Yellow &Blue sro – Češka (URL: http://www.tvobchod.cz), 06. 05. 2003. 
Stallone Rockwell Group sro – Slovaška (URL: http://ww.teleshop-srg.com), 06. 05. 2003.  
WS Teleshop – Bolgarija, Slovaška (URL: http://www-wsteleshop.at), 04. 05. 2003. 
 
Podjetja, ki so prisotna v panogi neposrednega odzivnega trženja po posameznih državah v 
srednji in vzhodni Evropi, so omenjena v dodatku. 
 

3. 6 Interaktivnost s pomočjo televizije 
 
Idealen interaktivni medij je tisti, ki je v celoti večsmeren, torej multimedijski. Takšni 
predstavi idealnega supermedija se je približal osebni računalnik, povezan z internetom, ki pa 
ima to slabost, da uporabniku ni preveč prijazen. 
 
Internet je eden najhitreje razvijajočih se medijev vseh časov. Kupovanje je še vedno eden od 
redkeje omenjenih razlogov za uporabo interneta, pridobivanje informacij o komercialnih 
izdelkih in storitvah pa je povsem običajno (Postma, 2001, str. 65–67). 1995 je bilo v ZDA 
prvič prodanih več računalnikov kot televizorjev (NIMA, št. 2, 1996, str. 12). 
 
V luči zgoraj omenjenih dejstev je perspektiva neposrednega odzivnega trženja prek televizije 
črna, saj je črna tudi prihodnost televizije kot medija, ki ga poznamo sedaj. Seveda je 
napovedovanje prihodnosti dokaj nehvaležno početje. Panoga se je s takimi pesimističnimi 

http://www.vitashop.pl/
http://wwwtvobchod.cz/
http://ww.teleshop-srg.com/
http://www-wsteleshop.at/
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napovedmi že srečala. Naj za primer navedem izjavo Freemana Gosdena iz 1985 (predsednika 
Foote, Cone & Belding Direct Marketinga in eno izmed večjih avtoritet takratnega časa za 
direktni marketing), ki je napovedoval, da je prihodnost neposrednega trženja prek televizije 
stagnacija. Nadaljeval je s tem, da so nekatera podjetja vložila ogromna sredstva v 
nakupovalne TV-kanale. Po njegovem mnenju so ta podjetja izgubila izpred oči dva ključa, ki 
delata industrijo direktnega marketinga uspešno: občutek za javno komuniciranje in metode 
direktno naslovljene pošte. Dobesedno je dejal, da so to: "Težko zgrešeni projekti na vsak 
način na tem mestu ali v bodočnosti. Delničarji bodo drago plačali tako igračkanje z njihovim 
denarjem. Takšne projekte bi morali ustaviti in obdržati trg. To igračkanje je predrago" 
(Godsen, 1985, str. 171, 172). Čas je pokazal, da je bila njegova napoved popolnoma 
zgrešena. 
 
Vprašanja o verjetnem vedenju v razmerah, ki jih ljudje sploh ne poznajo, nimajo nobene 
vrednosti pri napovedovanju njihovega dejanskega vedenja. Tudi raziskave o uporabi novih 
medijev so zato nesmiselne. Očitno je, da ne moremo odgovoriti na vprašanja z razmerami, za 
katere nimamo dovolj informacij ali o njih ne vemo nič. Kot primer, kako je lahko raziskava 
zavajajoča, lahko navedem tržno raziskavo, ki so jo v 50. letih 20. stoletja tik pred odprtjem 
samopostrežnih trgovin izvedli v ZDA in je pokazala, da 90 odstotkov gospodinj nikoli ne bi 
kupovalo v takšni prodajalnah. Anketirane so navedle vrsto povsem verjetnih razlogov: želja 
po pogovoru s prodajalko, udobnost, saj ti prodajalec nabere želene izdelke, skrb, da bi 
nakupile preveč … Praksa je pokazala prav nasprotno, saj so samopostrežne trgovine doživele 
velik uspeh in za zdaj še predstavljajo najbolj uveljavljen način nakupovanja (Postma, 2001, 
str. 48). 
 
Drug takšen primer je raziskava, ki so jo več kot 30 let pozneje delale nizozemske banke pred 
začetkom uporabe bančnih avtomatov, ki so dale podobne rezultate. Sodeč po anketi, bi 
občasno uporabljali bančne avtomate kvečjemu bolje poučeni komitenti, banke pa so podatke 
ankete uporabile za načrt hitrosti nameščanja avtomatov in zaradi tega zašle v velike težave 
(Postma, 2001, str. 48). 
 
Kljub relativno velikim omejitvam pri prenosu slikovnih informacij osebni računalnik 
omogoča posamezniku veliko paleto možnosti izvajanja različnih funkcij. Na drugi strani 
televizija omogoča zelo kakovosten prenos avdio-vizualnih informacij, a ima zelo omejeno 
izbiro. Uporabniki lahko izbirajo samo med tistim, kar mu ponujajo. Obstaja pa možnost, da 
gledalec programe nadzoruje in vpliva na njih. V nadaljevanju bom predstavil tehnologije, ki 
so povezane s televizijo, in sicer od najpreprostejših do tistih, ki se šele razvijajo. 
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3. 6. 1 Teletekst 
 
Omejena, a dokaj razširjena oblika interaktivnosti. Uporabnik med ponujenimi možnostmi 
izbira numerično ob pomoči daljinskega upravljavca in tako pride do informacij, ki jih sam 
izbira (novice, prometna obvestila, vreme ...). Teletekst se ne uporablja le za pridobivanje 
informacij, ampak se ga uporablja tudi za prodajo. Na primer pri oddaji o kuhinji se lahko 
gledalcem prek teleteksta ponudijo kuharski recepti, poleg pa tudi pribor, ki se uporablja pri 
kuhanju. Ovira pri teletekstu je čakalni čas, ki je posledica krožnega prikazovanja vsebine 
(Postma, 2001, str. 72). 

3. 6. 2 Delni video na zahtevo 
 
V novejše televizorje je običajno že vgrajen poseben dekoder, ki omogoča predvajanje 
različnih filmov večkrat v enem večeru. Pri tem si filma ne moremo naročiti, kadar bi mi to 
želeli, ampak si ga lahko ogledamo, ko pride na vrsto za predvajanje. Naročniki po načelu 
plačaj na ogled plačajo toliko in tisto, kar gledajo. Pri rezerviranem plačanem ogledu naročnik 
naroči filme prek telefonskega odzivnika, pri neposredno plačanem ogledu pa naročilo 
preprosto vnese prek daljinskega upravljavca (Postma, 2001, str. 72, 73). 
 

3. 6. 3 Video na zahtevo 
 
Video na zahtevo je praktično enakovreden videoteki na domu. Gledalec si lahko kadar koli 
naroči film in si ga takoj tudi ogleda. Tehnična infrastruktura, ki to omogoča, je zelo draga in 
nekateri strokovnjaki vse bolj dvomijo o ekonomski upravičenosti tega pristopa. Ko je družba 
Time Warner sistem preskušala v Orlandu, so film stisnili v več delov, gledalci pa so imeli na 
voljo iste uporabne funkcije kot pri videorekorderju (Postma, 2001, str. 74). 
 

3. 6. 4 Interaktivna televizija (ITV) 
 
Najpreprostejša definicija interaktivne televizije je, da omogoča dvosmerno komunikacijo med 
domom in virom oddajanja. Vmesna postaja k interaktivni televiziji je digitalna televizija, ki 
že omogoča plačilo po času gledanja programa, omogoča VOD (Voice and video on the Net), 
direktno povezavo televizije z videoknjižnicami in prenos posnetega materiala na domačo 
televizijo, omogoča povezave z mrežami iger, omogoča pa tudi povezavo s knjižnicami znanja 
(McGarvey, 1996, str.57). 
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Digitalna in interaktivna televizija bosta spremenili obraz nakupovalnih kanalov, ki predvsem 
v Evropi predstavlja tržno nišo. Neodvisni raziskovalec Dresdner Kleinwort Benson ocenjuje, 
da bodo nakupovalni kanali v Veliki Britaniji ob pomoči digitalne televizije rasli in bodo s 
približno 1 milijarde funtov leta 2002 (kar predstavlja 1000 % rast glede na leto 1997) zrasli 
na 9 milijard funtov v letu 2008 (Sutherland, 1999, str. 14). 
 
Interaktivnost bo pomenila revolucijo na področju prodajnih kanalov, saj bo omogočila, da 
potencialni kupci ne bodo le nemi opazovalci dogajanja na ekranu, ampak bodo prek 
daljinskega upravljavca interaktivno sodelovali v dogajanju. Interaktivna televizija (seveda s 
predpostavko, da se bo popolnoma razvila) predstavlja veliko priložnost in izziv za podjetja v 
panogi neposrednega odzivnega trženja, da izkoristijo medij za svojo dejavnost. Interaktivna 
televizija združuje računalnik, telefon in televizijo. Iz dnevne sobe bodo lahko uporabniki 
interaktivne televizije prek ene naprave uporabljali e-mail, klepetali, delali rezervacije, se 
igrali, gledali in shranjevali filme, vnašali svoje fotografije in posnetke s kamer …  V Evropi 
je interaktivna televizija šele v povojih, vendar pa že obstajajo načrti za nakupovalne kanale 
na interaktivni televiziji (Kelly, 2001). 
 

3. 6. 5 Celovita interaktivna omrežja  
 
Celovito interaktivno omrežje sestavlja cela vrsta interaktivnih storitev, do katerih lahko 
uporabnik dostopa prek kabelskega sistema, tako da lahko prejema novice ob vsakem času, 
dostopa do knjižnic, se interaktivno uči na daljavo, spremlja športna dogajanja in rezultate, 
posluša glasbo na zahtevo, se posvetuje z zdravnikom na daljavo, nakupuje iz naslonjača, igra 
interaktivne igre z drugimi igralci, povezanimi v omrežje. Celovito interaktivno omrežje je 
zelo podobno internetu, vendar sta hitrost in kakovost prenosa informacij neprimerno boljši in 
hitrejši.   
 
British Telecom ima na seznamu interaktivnih storitev v Ipswichu tudi številne krajevne 
ponudnike, vključno z muzeji in svetovalnimi organizacijami. Pri Time Warnerju so v svojem 
celovitem storitvenem omrežju (Full Service Network) zasnovali interaktivno nakupovalno 
središče, v katerem si lahko kupec ogleda vsak izdelek v treh razsežnostih. Prav tako so 
oblikovali računalniški lik Skatekida, ki je predstavljal ponudbo videokaset. Preskus so 
ustavili, saj so bili stroški v višini 100 milijonov dolarjev previsoki za približno 4000 
uporabnikov, kolikor jih je bilo na vrhuncu preizkusa (Postma, 2001, str. 74, 75).  
 
Prihodnost interneta na televizijskih ekranih je predmet številnih raziskav, ki dajejo 
nasprotujoče si rezultate. Agencija Dataquest je ugotovila, da je interaktivna televizija za 
povprečnega uporabnika preveč zapletena, v raziskavi Yankelovich & Partners pa se je 
izkazalo, da bi uporabniki za deskanje po internetu raje kot osebni računalnik uporabljali 
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televizijo (Postma, 2001, str. 77). Le redki računalniški zanesenjaki se navdušujejo nad idejo, 
da bo interaktivna televizija prevladala nad računalniki, strokovnjaki iz sveta zabavne 
elektronike pa trdijo, da osebni računalnik nikoli ne bo doživel uspeha med uporabniki, ki 
komajda obvladajo videorekorder – in takih je večina. Dejstvo je, da se tehnologiji približujeta 
in da se bosta v prihodnosti zlili v eno, katera pa bo prevladala niti ni najpomembnejše. 
 
Poskusi z interaktivnostjo in njeno implementacijo na »klasično televizijo« še vedno tečejo in 
samo vprašanje časa je, kdaj se bo našel nekdo, ki bo uspel zadovoljiti tako tehnične kot 
komercialne zahteve in ponudil tržišču novo obliko, ki bo postala svetovni hit. Ko se bo to 
zgodilo, se bodo stvari odvile zelo hitro, v ZDA je imelo npr. leta 1950 le 10 % gospodinjstev 
televizor, 1955 pa je ta odstotek znašal že 67 % (Postma, 2001, str. 77). 
 

3. 7 Marketing podatkovnih baz 
 
Definicija trženjske baza po Kotlerju je naslednja: “Trženjska baza podatkov je urejena zbirka 
podatkov o odjemalcih ali možnih kupcih, ki je dosegljiva in uporabna za take trženjske 
namene, kot so ustvarjanje in opredelitev informacij, ki lahko pripeljejo do prodaje izdelka ali 
storitve in ohranjanje odnosov z odjemalci.” (Kotler, 1996, str. 660)  
 
Prodaja izdelka z neposrednim trženjem prek televizije je šele prvi korak h graditvi odnosa 
prodajalec – stranka (kupec). Predvsem dolgi formati (informacijski oglasi) imajo velik vpliv 
na kupce. Nemalokrat gledalci sprejemajo informacijski oglas kot dokumentarec, zato ima 
trditev, da informacijski oglasi ustvarjajo potrebo in da »delajo kupce«, osnovo. Z zbiranjem 
naročil si podjetje, ki se ukvarja z neposrednim trženjem prek televizije, ustvarja bazo kupcev. 
 
Prodajalec vedno razmišlja, kako bi skušal prilagoditi tehnologijo prodaje in ponudbo, ki bi 
bila čim zanimivejša za potencialnega kupca in si z optimizacijo zmaksimizirati dobiček. 
Najtežja stvar pri definiranju ponudbe je odgovor na vprašanje, kaj kupci sploh pričakujejo in 
kako se bodo obnašali na ponudbo. Če želite izvedeti kaj o dogajanju na trgu, ne poslušajte, 
kaj o tem pravijo kupci, raje ugotovite, kaj počno (Postma, 2001, str. 51). Pri uporabi 
podatkovnega marketinga odgovor, kaj si stranke želijo, kaj pričakujejo in kako razmišljajo, že 
imamo, če le znamo pogledati v svoje obstoječe baze podatkov.   
 
V ZDA je bila 1996 uveljavljena tarifa za najem baze podatkov, saj je en najem 1000 naslovov 
stal 20 dolarjev (Hawthorne,  str. 181), zanimivo pa je, da se cene za najem 1000 naslovov za 
enkratno uporabo niso spremenile in se še vedno gibljejo med 20 in 25 dolarjev. Podjetja, ki si 
sedaj ustvarjajo baze podatkov o svojih kupcih, si nabirajo veliko konkurenčno prednost. Z 
neposrednim trženjem prek televizije kot načinom prodaje se da ustvariti zelo kakovostne baze 
podatkov o kupcih, ki ne zajemajo le imena in naslova, ampak tudi druge parametre, ki lahko 
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pomagajo pri načrtovanju marketinških dejavnosti. Tako zbrani podatki se lahko uporabijo za 
podporo drugim oblikam direktnega marketinga (pošiljanje katalogov, testiranje novih 
izdelkov in pošiljanje vzorcev, klicanje navzven na naslove iz podatkovne baze /outbound 
telemarketing/, ustvarjanje klubov in članstvo kupcev v njih, direktna pisma uporabnikom, 
mrežni marketing) ali pa omogočajo odprodaje baz podatkov drugim za enkratne akcije (pri 
tem se je treba vse bolj ozirati na zakonsko regulativo). 
 
Pred dvajsetimi leti so prebivalci ZDA gledali NBC, CBS ali ABC, danes pa imajo skoraj 
povsod na voljo prek kabelskega sistema več kot 60 različnih TV-postaj. Trendi gredo v smeri, 
da masovno oglaševanje in obvladovanje medijev nikoli več ne bo takšno, kot je bilo, saj se 
kupne navade ljudi spreminjajo (Jakson, Wang, 1996, str. 7). Informacije so strateški resurs 
bodočnosti, marketing podatkovnih baz pa je pot do njih. Podatkovni marketing je naravnan 
na kupca, informacijsko intenziven in dolgotrajen. Podatkovni marketing predstavlja okno v 
možgane kupcev (Jeffrey Glickman – prezentacija), (Jakson, Wang, 1996 str. 14–16). 
 
Z marketingom podatkovnih baz lahko identificiramo, z marketinškimi dejavnostmi pa 
obdelujemo samo tiste ljudi, ki so za izdelek ali storitev zanimivi. Omogoča nam gradnjo 
dolgotrajnih odnosov s kupcem, različnimi skupinami kupcev lahko posredujemo različne 
informacije (npr. ljudem, ki radi preživljajo dejavne počitnice se pošlje ena ponudba, drugim, 
ki jih zanima kultura in zgodovina, drugo ...) (Jakson, Wang, 1996 str. 7). Prednost 
podatkovnega marketinga je tudi optimizacija prodajnih izdelkov, saj naenkrat obdelujemo 
toliko ljudi, kolikor imamo zalog, ali jih lahko izdelamo, hkrati pa nam na podlagi statističnih 
metod omogoča načrtovanje proizvodnje. 
 
Z marketingom podatkovnih baz poglabljamo kupčevo zvestobo (npr. Mars je kot eden od 
tržnih vodij na področju prehrane za hišne ljubljenčke zbral podatke o skoraj vsaki družini v 
Nemčiji, ki ima mačko. Prek veterinarjev so ponudili brezplačno knjižico Kako skrbiš za svojo 
mačko. Tisti, ki so naročili knjižico, so morali izpolniti vprašalnik, tako da pri Marsu sedaj 
vedo za imena mačk, njihovo starost, rojstne dneve ... Mars pošlje vsaki mački v Nemčiji 
voščilnico za rojstni dan, priložijo pa tudi vzorce hrane za mačke ali kupon za popuste pri 
naslednjem nakupu Marsovih blagovnih znamk. Tudi zato je Mars vodja na področju prehrane 
za domače živali) (Kotler, 1996, str. 774). 
 
S podatkovnimi bazami identificiramo naše najboljše stranke (vemo, koliko porabijo, vemo, 
katere izdelke kupujejo, vemo, kako pogosto kupujejo), prepoznavamo nove kupce  in na bazi 
obstoječih pripravljamo marketinške dejavnosti zanje in delamo analize pričakovanih 
rezultatov, delamo na lastni predstavitvi; običajno se lastna predstavitev oglašuje na masovnih 
medijih, v primeru kakovostnih baz podatkov pa se lahko lastno predstavitev vrši na točno 
določeni ciljni skupini (Jakson, Wang, 1996 str. 40, 41, 45). 
 



 65

Podatkovne baze lahko povečajo učinkovitost prodajnih kanalov, npr. če se podjetje ukvarja 
poleg neposrednega odzivnega trženja prek televizije tudi z maloprodajo v lastnih trgovinah 
ali se za maloprodajo poslužuje distribucijskih hiš, mu podatkovne baze pomagajo 
prepoznavati uspešnejše regije, uspešnejše izdelke in ciljne skupine kupcev. Z dobrimi bazami 
podatkov se kontrolira sporočila, namenjena končnemu kupcu, in se tako ohranja svojo 
blagovno znamko (Godin, 1999, str. 99-102). 
 
Podatkovne baze pomagajo pri odločitvi, kakšen menedžment se potrebuje. Če poznamo 
nakupne navade odjemalcev in hkrati poznamo tudi izdelke, se da ugotoviti, kakšne ljudi 
potrebujemo, da upravljajo s posameznimi oddelki (Jakson, Wang, 1996 str. 48). Prednost 
marketinga podatkovnih baz je tudi, da prihaja samo do medsebojnega komuniciranja med 
dvema vpletenima stranema, prodajalcem in kupcem. Ohranja se prednost pred konkurenco, ki 
se mora bolj potruditi, če želi izvedeti, kaj želi podjetje posredovati svojim odjemalcem. Z 
marketingom podatkovnih baz se kupcev vodi, posreduje se jim tisto, kar se oblikuje na 
podlagi poznavanja izdelkov in zahtev, ki so jih v preteklosti dali kupci prek povratnih 
informacij in so se zbrali v podatkovnih bazah podjetja. 
 

3. 7. 1 Dodatna ponudba izdelka 
 
Nemalokrat se že z zelo enostavnimi prijemi dodatne ponudbe lahko poveča prodaja za 20 do 
30 %. Če nekdo naroči en primerek izdelka (običajno je to pri izdelkih, ki so obnovljivi, npr. 
kozmetika), se mu naslednji ponudi po dosti nižji ceni (tudi do 50 %), kljub temu pa se 
profitna stopnja poveča, saj se za izdelke, ki so prodani prek dodatne ponudba v obračunih 
dobičkonosnosti ne kalkulirajo stroški medijev. V panogi se je za takšen način prodaje 
uveljavil izraz »up sell«.  
 
Drug primer dodatne ponudbe izdelka je, ko se stranki ponudi soroden izdelek, za kar se je v 
panogi uveljavil izraz »cross sell«. Pri dodatni ponudbi sorodnega izdelka ima velik pomen 
kakovostna in močna, programsko podprta podatkovna baza. Veliko podjetij v panogi 
neposrednega odzivnega trženja prek televizije že temeljito izkorišča podatkovne baze, in sicer 
je najobičajnejši način v dodatni ponudbi. Dodatna ponudba sorodnega izdelka (cross sell) se 
izvrši ob klicu stranke, glede na njegovo zgodovino nakupov računalniški program, ki podpira 
CRM, predvidi, katere izdelke je treba ponuditi stranki, da ga bo ta najverjetneje kupila 
(Greenberg, 2001, str. 247). Za takšne prijeme se uporabljajo vsa dognanja na področju 
podatkovnih baz od korelacijskih, regresijskih, faktorskih, klasterskih analiz, do rudarjenja po 
podatkovnih bazah. Jeff Glickman pravi, da smo pri dodatni ponudbi lahko zadovoljni, ko 
dosežemo 60 % uspešnost, vse, kar je pod tem nivojem, pa je še možno izboljšati. 
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3. 7. 2 Klicanje navzven 
 
Klicanje navzven in ponujanje izdelkov (outbound marketing) na podlagi podatkovnih baz je 
naslednja zvrst, ki dopolnjuje neposredno odzivno trženje prek televizije. Podobno kot ljudje 
imajo tudi izdelki svoje značilnosti. S kakovostnimi podatkovnimi bazami in orodji, s katerimi 
iščemo skupne točke med izdelki in uporabniki, se prodaja lahko tudi podvoji. Čar 
neposrednega odzivnega trženja prek televizije je v tem, da omogoča izgradnjo baz podatkov 
tako o ljudeh in njihovih nakupnih navadah kot o izdelkih. Iz takšnih baz je možno izbrati 
ciljne skupine, drugo pa je stvar marketinške strategije, na kakšne načine in prek katerega 
marketinškega kanala se bo peljalo dejavnosti in komuniciralo s ciljno skupino.  
 
Za klicanje navzven in ponudbo izdelkov je  treba najprej zagotoviti klicni center, iz katerega 
se bodo vršili klici z vso potrebno infrastrukturo, temeljito dodatno izšolati operaterje za 
klicanje navzven, prav tako pa je treba pripraviti predlogo pogovora (skripte), po katerih 
operaterji opravljajo razgovore – pametno je testirati različne vrste skript. Stalno je treba 
spremljati rezultate in po potrebi menjati predloge za razgovore, baze podatkov, izdelke ali 
celo operaterje.  

3. 7. 3 Gradnja vzajemnih odnosov s kupci (lojalnost) 
 
Programi, s katerimi se gradijo stalni odnosi s kupci, kot so npr. razni klubi kupcev s 
posebnimi ugodnostmi, vabljenje referenčnih strank na fokusne skupine, uporabljanje kupcev 
za pričevalce (testimonialse), pošiljanje brezplačnih vzorcev ..., gradi dolgoročni odnos med 
prodajalcem in stranko. 
 
Preden se v podjetju odločijo za program (npr. kluba stalnih kupcev, ki enkrat na trimesečje 
kupijo en izdelek iz ponujenega glasbenega programa po občutno nižjih cenah) gradnje 
lojalnosti je treba temeljito pregledati podatkovne baze, ki so na voljo (nakupne navade, višina 
dosedanjih nakupov, velikost baze) in se šele zatem odločiti, na katero populacijo se »starta« 
in kakšne bodo prednosti članstva, tako z vidika podjetja kot potencialnega člana (Seybold, 
2001, str. 97,114). 
 
Direktni marketing je marketing številk. Tradicionalno se za izgradnjo lojalnosti, predvsem pa 
za povečanje prodaje, uporabljajo katalogi. Običajno se izdelki, ki se najprej prodajajo z 
neposrednim trženjem prek televizije, vključijo v druge kataloge, doda pa se jim videno na TV 
(As seen On TV). Vlaganje v gradnjo vzajemnih odnosov s kupci je na kratek rok trdo delo in 
veliko stane, na dolgi rok pa se vsekakor obrestuje.  
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4 NEPOSREDNO ODZIVNO TRŽENJE PREK TELEVIZIJE V 
SREDNJI IN VZHODNI EVROPI 

 
Kulturni imperializem ZDA (Coca Cola in hamburger v povezavi z njihovo televizijsko 
produkcijo) čedalje bolj amerikanizira svet. Ta val je temeljito zajel tudi vzhodnoevropske 
države, kjer je postal način posnemanja ameriškega načina življenja pri tistih, ki si ga lahko 
privoščijo, statusni simbol, pri drugih pa cilj, ki si ga želijo doseči (Zyman, 1999, str. 101). 
Zato v nadaljevanju izhajam iz predpostavke, da bodo tudi tržišča v vzhodni Evropi na 
neposredno odzivno trženje prek televizije reagirala podobno, kot je v začetkih reagiralo 
tržišče ZDA (to teorijo podpirajo izkušnje iz zahodne Evrope, Južne Amerike, Azije, pa tudi 
prvi rezultati v vzhodni Evropi potrjujejo to tezo). Seveda bo treba kar nekaj let, da se bo 
tržišče konsolidiralo in razvilo pravila igre, če poenostavim, vzhodna Evropa se nahaja na 
področju neposrednega trženje prek televizije tam, kjer so se ZDA na koncu 80. oz. v začetku 
90 (Trappel et al., 1998, str.16-23). Proces rasti bo po moji oceni hitrejši, kot je bil v ZDA, saj 
ga bodo pospeševali tisti, ki imajo na področju neposrednega odzivnega trženje prek televizije 
že izkušnje. 
 
Neposredno odzivno trženje prek televizije ali TV-prodaja, kot jo nekateri poenostavljeno 
definirajo v Sloveniji, je v srednji in vzhodni Evropi še v svoji začetni fazi. V celoti je 
osredotočena na prodajo različnih izdelkov (za gospodinjstvo, rekreacijo, kozmetiko ipd.). 
Podobno je bilo v začetkih neposrednega odzivnega trženja prek televizije tudi v ZDA, sedaj 
pa se neposredno odzivno trženje prek televizije v prav tolikšni meri kot z izdelki ukvarja s 
storitvami in uveljavljanjem blagovnih znamk in prvi informacijski oglasi na tem področju se 
že pojavljajo v Evropi. 
 
Zaradi številnih specifičnih (predvsem neprijetnih) okoliščin in posebnosti se bo omenjena 
zgodovina ponavljala v vzhodni Evropi v nekoliko drugačnih okoliščinah in odnosih, to pa 
predstavlja priložnost in izziv za tiste, ki bodo priložnost prepoznali in bili sposobni izziv tudi 
izkoristiti. 
 
Nekaterim podjetjem iz panoge je težko razumeti, da ne moremo govoriti o enem 
vzhodnoevropskem tržišču, ampak da je to razdeljeno na veliko število držav, ki si med seboj 
niso podobne. Tržišče zahteva veliko število prevodov in prilagoditev na lokalni jezik. 
Cenovno je treba ponudbo prilagoditi kupni moči prebivalstva v posamezni državi. Izvozne 
procedure in pridobivanja dovoljenj za trženje izdelkov so zapletene in  vzamejo veliko časa, 
to je posebno izrazito pri kozmetiki in izdelkih za zdravje. V ZDA se več kot 90 % transakcij 
pri kataloški prodaji opravi s plačilnimi karticami, medtem ko so v vzhodni Evropi plačilne 
kartice slabo razvite in se praktično ne uporabljajo za plačilo izdelkov, ki se kupujejo prek 
povzetja. Kabelska penetracija v vzhodni Evropi je slaba in tako je slabša možnost izbire med 
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televizijskimi postajami. Ameriška podjetja so navajena, da najamejo zunanje servise, medtem 
ko so klicni centri in distribucijske službe v vzhodni Evropi slabo razviti. Podjetja, ki običajno 
ponujajo takšne storitve, nimajo profesionalnih izkušenj in so nezanesljiva. Posebej težko jim 
je razumeti, da tisto, kar je uspešno v ZDA, ni nujno, da je uspešno tudi v vzhodnoevropskih 
državah. Cene, po katerih se lahko kupuje medijski čas v srednji in vzhodni Evropi, so 
velikokrat zelo odvisne od tega, kdo povprašuje po njem, in ni nujno, da imajo vsi, ki kupujejo 
podobne čase, tudi podobne cene. Vsa ameriška podjetja, ki so do sedaj poskušala direktno 
vstopiti na srednji in vzhodnoevropski trg, so doživela neuspeh. 
 

4. 1 GEOGRAFSKA OPREDELITEV REGIJE 
 

Geografsko opredeljujem srednje in vzhodnoevropsko tržišče v tabeli št. 6: 
 
Tabela 6: Geografska opredelitev regije 
 

Srednjeevropske države Balkanske države Evropsko območje nekdanje 
SZ 

 
Češka Albanija Belorusija 
Madžarska Bolgarija Estonija 
Poljska Bosna in Hercegovina Latvija 
Slovaška Hrvaška Litva 
Slovenija Makedonija Moldavija 
 Romunija Rusija 
 Srbija in Črna gora Ukrajina 

 
Vir: lasten 
 
Na tem območju je v začetku 1996 imelo več kot 100 milijonov gospodinjstev TV-priključke, 
v letu 2000 je bilo število gospodinjstev v regiji z lastnim TV-sprejemnikom več kot 125 
milijonov. V teh državah so bile tradicionalno prisotne samo državne TV-postaje, ki so bile 
pod kontrolo oblasti. Prve zasebne licence so se začele dodeljevati po letu 1992, večinoma 
majhnim lokalnim TV-postajam. Prva večja nacionalna televizijska postaja v regiji je bila TV 
Nova, ki je pričela oddajati na Češkem februarja 1994 in je zelo hitro postala največja, saj je 
prevzela 70 % češkega tržnega deleža (Trappel et al., 1998, str.73,74). Mnoge države se na 
medijskem področju šele sedaj liberalizirajo (npr. Hrvaška in Bolgarija sta šele lani pod zelo 
rigoroznimi pogoji dodelili zasebnim televizijskim postajam frekvenco, ki jim omogoča 
celotno pokrivanje nacionalnega teritorija). 
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V regiji so od večjih zasebnih podjetij, ki predvajajo TV-program, prisotni: 
 
1. CME ima v lasti naslednje TV-postaje:  

• TV Nova – Češka 
• POP TV, A-Kanal – Slovenija 
• TVN – Poljska 
• TV Markiza – Slovaška 
• PRO TV, Acasa TV – Romunija 
• Studio 1+1 – Ukrajina  

CME (Central European Media Enterprises je pod kontrolo Ronalda Lauderja, dediča 
kozmetičnega imperija Ester Lauder) in se je pred leti povezal z SBS-om. 

 
2.   Moderen Times Group ima v lasti naslednje TV-postaje: 

• DTV, STS – Rusija 
• TV 3 – Latvija 
• TV 3 – Estonija 
• TV3 – Litva 
 

3. Time Warner, ki je pričel s kodiranimi kanali že v poznih 90-ih in jih morajo gledalci 
plačevati (Bunting, 1996, str. 27,28). 

 
Tržišča vzhodne Evrope predstavljajo na področju neposrednega odzivnega trženja 
nezapolnjen prostor, ki se ponuja podjetnim, ki v njem vidijo svojo tržno nišo in prihodnost. V 
srednji in vzhodni Evropi vidijo svojo priložnost tudi veliki igralci v panogi, vendar pa na tako 
specifičnem območju, kot je srednja in vzhodna Evropa, veliki, ki so resda zrasli okrog 
podjetniškega jedra, niso sposobni obvladovati posla prav zato, ker so postali preveliki. V 
ZDA in tudi že v zahodni Evropi je šla panoga v strogo specializacijo, tako da večino velikih 
pokriva samo del posla, drugo pa najemajo zunaj lastnega podjetja, kar pa na območju 
vzhodne Evrope, kjer tržišče izpolnjuje samo elementarne pogoje (obstoj novih TV-postaj, ki 
so pripravljene svoj čas prodajati za neposredno trženje prek televizije), vsi drugi potrebni 
resursi (centri za sprejem naročil, distribucija ...) pa še niso razviti. Podjetja, ki so vodilna v 
panogi (leaderji), so v svojih začetkih dejansko opravljala vso dejavnost sama znotraj enega 
podjetja, vendar so zaradi stroge specializacije pozabila tisto, kar so že znala, hkrati pa so se 
že navadila, da se trgi prilagodijo njim. Zaradi tega in dejstva, da so veliki osredotočeni na 
Azijo, se sedaj odpira priložnost majhnim. 
 
 



 70

4. 1. 1 Srednjeevropske države 
 
Države srednje Evrope predstavljajo najzanimivejši sklop držav, ki so primerne za neposredno 
odzivno trženje prek televizije. V teh državah je politična situacija relativno umirjena, pa tudi 
kupna moč prebivalstva je večja, zato so prvi poizkusi neposrednega odzivnega trženje prek 
televizije bili izvršeni prav v teh državah.   
 
Seveda ima vsaka država svoje specifičnosti, tako da bi težko govorili o generalnih 
zakonitostih v panogi neposrednega odzivnega trženja prek televizije v srednjeevropskih 
državah. V dodatku k magistrskem delu zato predstavljam nekaj najosnovnejših demografskih 
podatkov, značilnosti medijskega trga in omenim podjetja, ki so prisotna v panogi 
neposrednega odzivnega trženja prek televizije, v samem delu pa iz dodatka povzemam samo 
najvažnejše ugotovitve.  
 
Češka: Češki medijski prostor je zelo zaprt in ga obvladuje skupina lokalnih medijskih 

mogulov, pod vodstvom Železny-ja. Češka je ena izmed držav v regiji, kjer je močnejša 
kabelska penetracija, pa tudi v neposrednem odzivnem trženju prek televizije se na 
Češkem srečujejo tri podjetja, dve lokalni in Studio Moderna. 

Madžarska: Madžarski medijski prostor sta osvojili dve komercialni televizijski postaji, 
kabelska penetracija je v velikem porastu in ena izmed močnejših v regiji. Na področju 
neposrednega odzivnega trženja prek televizije je prisotna samo Studio Moderna. 

Poljska: Na Poljskem proces konsolidacije medijskega prostora še vedno teče, penetracija 
kabelskih priključkov je slaba. S panogo neposrednega odzivnega trženja se poleg 
poljskega podjetja Mango ukvarja še Studio Moderna. Poljska je zaradi števila prebivalcev 
najzanimivejše območje v srednji Evropi in pričakovati je, da se bo na njem v kratkem 
pojavilo večje število podjetij iz panoge neposrednega odzivnega trženja prek televizije. 

Slovaška:  Na slovaškem medijskem prizorišču je pravzaprav samo ena močna komercialna 
televizija, število kabelskih priključkov je primerljivo z Češko, od podjetij, ki se ukvarjajo 
z neposrednim odzivnim trženjem, pa je poleg lokalnega podjetja prisotna še Studio 
Moderna. Slovaška zaradi televizijskega monopola predstavlja enega izmed težjih trgov za 
panogo. 

Slovenija: V Sloveniji je praktično medijsko področje razdeljeno med dve komercialni 
televizijski postaji in nacionalno televizijo. Od podjetij, ki se resneje ukvarjajo s panogo, 
je prisotna samo Studio Moderna. 
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4. 1. 2 Balkanske države 
 
Države na Balkanu predstavljajo naslednji sklop držav, v katerih se že zaznavajo prvi zametki 
neposrednega odzivnega trženja prek televizije. Do nedavnega so bile te države politično 
nestabilne in tudi finančno zelo tvegane. Sedaj pa se vsaj v nekaterih situacija umirja, tako da 
so že oblikovana podjetja, ki se ukvarjajo z neposrednim odzivnim trženjem prek televizije. 
Problem, ki ga predstavlja balkanska regija za podjetja, ki nameravajo vstopiti na to območje, 
je predvsem veliko število držav z relativno majhnim številom prebivalcev in slabo kupno 
močjo (različni predpisi, različni jeziki, nezaposlenost ...). 
 
Albanija: V Albaniji se medijski prostor še ni liberaliziral in je zato praktično edina televizija, 

ki pokriva nacionalno območje, albanska nacionalna televizija, prav tako pa v Albaniji še 
ni podjetja, ki bi se ukvarjalo z neposrednim odzivnim trženjem prek televizije. 

Bolgarija: V Bolgariji je medijska situacija spremenjena od lani, ko je začela delovati prva 
komercialna televizijska postaja z nacionalno frekvenco, trenutno pa poteka boj za drugo 
frekvenco, ki bo omogočala naslednji komercialni televiziji pokrivati celotno nacionalno 
območje. V Bolgariji je glede na število prebivalcev sorazmerno veliko število kabelskih 
priključkov, z neposrednim odzivnim trženjem prek televizije pa se poleg Studia Moderne 
ukvarja še eno tujo podjetje, prav tako pa naj bi v Bolgariji v kratkem pričelo delovati še 
eno mednarodno podjetje. 

Bosna in Hercegovina: V BIH so mediji še vedno razdeljeni glede na nacionalno območje in 
kot takšni bi lahko govorili o treh entitetah in treh medijskih situacijah, vendar glede na 
kupno moč prebivalstva Bosna in Hercegovina še kar nekaj časa ne bo pravo tržišče za 
neposredno odzivno trženje prek televizije. Poleg Studia Moderne na tem območju ne 
deluje nobeno drugo podjetje. 

Hrvaška: Medijska liberalizacija še ni izvršena, zato težko govorimo o odprtem tržišču. Poleg 
manjšega domačega podjetja je na tržišču prisotna še Studio Moderna. 

Makedonija: Medijski trg je liberaliziran, zaradi prisotnosti velikega števila lokalnih 
televizijskih postaj celo preveč razdrobljen. V boju za gledalce manjše televizijske postaje 
redno kršijo avtorske pravice. Studio Moderna je edino podjetje, ki deluje na tem območju. 

Romunija:  Medijski trg je liberaliziran. Romunija v opisani regiji zaradi števila prebivalcev 
predstavlja največjo priložnost. Z neposrednim odzivnim trženje prek televizije se je do 
nedavnega ukvarjalo samo Ideja Studio, v začetku letu 2003 pa se mu je pridružila tudi 
Studio Moderna.  

Srbija in Črna gora: V državi so močno prisotne lokalne televizijske postaje, vsak dan se 
pojavi kakšno novo podjetje, ki se poizkuša v panogi neposrednega odzivnega trženja, 
vendar vse skupaj precej spominja na muhe enodnevnice, saj je od podjetij, ki na tem 
prostoru vztajajo dlje kot leto, samo Studio Moderna. 
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4. 1. 3 Države nekdanje Sovjetske zveze 
 
Države, ki sem jih uvrstil v ta sklop, so zanimive predvsem zaradi njihove velikosti in 
velikega števila prebivalcev (samo Rusija in Ukrajina imata skupaj blizu 200 milijonov 
prebivalcev), za panogo neposrednega odzivnega trženja prek televizije pa so zelo zahtevne, 
predvsem zaradi nerazvitosti distribucijskih kanalov in slabe kupne moči prebivalstva. Tudi na 
tem območju so že ustanovljene oz. se intenzivno ustanavljajo komercialne TV-postaje, tako 
da je samo vprašanje časa, kdaj bo oz. je napočil pravi trenutek za vstop podjetij, ki se 
ukvarjajo z neposrednim odzivnim trženjem prek televizije. 
 
Belorusija: Medijski trg je zelo zaprt, kupna moč prebivalstva je majhna, po meni dosegljivih 

podatkih v tej državi še ne obstaja neposredno odzivno trženje prek televizije. 
Estonija: V Estoniji (podobno kot v Litvi in Latviji) televizije ne predstavljajo 

najpomembnejšega oglaševalskega kanala, tržišče pokrivajo tri televizijske postaje, od 
katerih je nacionalni prepovedano predvajanje komercialnih reklam. Estonija je po številu 
prebivalcev najmanjša država v regiji, od podjetij, ki se ukvarjajo z neposrednim odzivnim 
trženjem prek televizije, pa sta prisotna samo Studio Moderna in TV Shop. 

Latvija: Latvijski medijski trg je že konsolidiran, delijo pa si ga dve komercialni in dve 
nacionalni televizijski postaji. Od podjetij, ki se ukvarjajo z neposrednim odzivnim 
trženjem, sta prisotna samo Studio Moderna in TV Shop. 

Litva: Medijsko tržišče je dokaj zaprto, saj nacionalna televizijska postaja ne sme predvajati 
nobenih propagandnih sporočil, konkurenčni komercialni televizijski postaji pa se zaradi 
slabih izkušenj iz preteklosti ne želita ukvarjati z neposrednim odzivnim trženjem prek 
televizije. Na manjši televizijski postaji je kot edini predstavnik neposrednega odzivnega 
trženja prek televizije prisotna Studio Moderna. 

Moldavija: V Moldaviji je za zdaj zaradi pokritosti s signalom zanimiva samo nacionalna 
televizijska postaja, poleg tega je kupna moč prebivalstva zelo nizka, tako da za zdaj niso 
izpolnjeni osnovni pogoji za neposredno odzivno trženje prek televizije. 

Rusija: Od vseh vzhodnoevropskih držav je Rusija zaradi svoje velikosti najzanimivejše 
tržišče za vsa podjetja iz panoge, ki imajo namen priti v regijo. Na ruskem trgu obstaja več 
kot 100 televizijskih postaj, ki vsaka pokrivajo več kot milijon prebivalcev, poleg tega 
obstaja vsaj še 5000 manjših lokalnih postaj, ki reemitirajo program večjih, delno pa imajo 
lokalno produkcijo. Rusko medijsko tržišče je zelo nehomogeno, zato bi ga z vidika 
neposrednega odzivnega trženja prek televizije najlaže razdelil na tri segmente: 

• nacionalne televizijske postaje, ki ne vrtijo oglasov z neposrednim odzivom, če so 
ti daljši od 30 sekund,   

• komercialne televizijske postaje z nacionalnim dosegom, ki dajejo neposrednemu 
odzivnemu trženju na razpolago omejeno količino časa, ne želijo pa sklepati 
dolgoročnih pogodb, kar je splošna značilnost ruskega medijskega trga,  
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• komercialne televizijske postaje regionalnega značaja (pokrivajo območja od 2 do 
30 milijonov gledalcev), ki dajejo neposrednemu odzivnemu trženju prek televizije 
na razpolago veliko medijskega časa, vendar je odzivnost na oglaševanje prek njih 
v primerjavi s ceno slaba. 

Na ruskem trgu se je poizkusilo že kar precejšnje število velikih podjetij iz panoge, vendar 
so se do sedaj vsa tuja podjetja, ki so poizkusila tržiti v Rusiji, s tega tržišča umaknila ali 
pa so svoj obseg poslovanja občutno omejila. Problemi, s katerimi so se srečevali 
(neobstoj distribucijskih kanalov (Šelinkov, Gromova, 2002, str. 90), zakonodaja, mafija 
...), so jih prisilili, da so se omejili samo na manjša območja, ki so skoncentrirana okoli 
večjih mest.  Rusija je še vedno vroč kostanj v žerjavici, vprašanje je, kdo in na kakšen 
način ga bo sposoben izvleči. Poleg lokalnih podjetij sta trenutno na ruskem trgu prisotna 
samo še Studio Moderna in Best Direct. 

Ukrajina: Na ukrajinskem trgu sta prisotni dve komercialni televizijski postaji, ki imata skupaj 
več kot polovico medijskega tržnega dela. Država je varnostno in politično dokaj 
nestabilna. V Ukrajini se z neposrednim odzivnim trženjem prek televizije ukvarja samo 
manjše lokalno podjetje, za razliko od Rusije pa v Ukrajini do sedaj niti ni bilo resnih 
poskusov vstopa tujih podjetji.  

  

4. 2 Strategija nastopa na trgu 
 
Neposredno odzivno trženje prek televizije danes v svetu uporabljajo tako velika podjetja, ki 
so svetovno razraščena (multinacionalke), kot tudi manjša (podjetniško naravnana), ki 
obvladujejo izdelek ali obvladujejo določen del lokalnega trga. 
 
Podjetniško naravnana podjetja imajo prednost, da so lahko zelo prilagodljiva, kar panoga od 
njih vsekakor zahteva, poleg tega pa so običajno v direktnem stiku z izumiteljem, velikokrat 
tudi s proizvajalcem izdelka, ki je primeren za neposredno odzivno trženje prek televizije. Na 
drugi strani so podjetniško naravnana podjetja običajno omejena s količino denarja, ki so ga v 
večini primerov porabila za razvoj izdelka. Prav tako takšna podjetja nimajo »prepoznavnega 
imena«, ki bi zagotavljalo, da bo izdelek, ki ga tržijo, prodajno uspešen. 
 
Velika podjetja z uveljavljenimi imeni imajo veliko kredibilnost, proizvodne zmogljivosti oz. 
možnost njihovega obvladovanja, velike izkušnje z izbiro izdelkov in sredstva, ki jih lahko 
namenijo v raziskavo tržišča. Na drugi strani so ta podjetja ujeta v svoja birokratska pravila, 
procedure, izbiro, cenovne kalkulacije, kar zahteva veliko preveč časa za tako dinamično 
panogo, kot je neposredno odzivno trženje prek televizije. 
 
Glavni subjekti v panogi so ameriška podjetja, ki obvladujejo skoraj celotno panogo in so 
prisotna povsod po svetu, še najmanj pa v srednji in vzhodni Evropi. Njihove strategije so 
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trenutno usmerjene k osvajanju azijskega tržišča, tako da je pred podjetnimi priložnost, da ne 
le vstopijo v prazen prostor, temveč postanejo dominanten akter v srednji in vzhodni Evropi. 
Strategije trženja je na tako specifičnih trgih, kot so trgi srednje in vzhodne Evrope, treba 
prilagajati vsaki državi in specifičnim okoliščinam, ki tam vladajo, zato bi težko govoril o 
generalni strategiji za vsa tržišča. Prav tako je treba prilagajati strategije trženja konkurentom, 
ki so prisotni na določenem trgu. Zato bi se na tem mestu omejil samo na generalne 
zakonitosti, ki veljajo za vsa tržišča in podpirajo globalno strategijo podjetja, ki želi uspeti na 
srednje in vzhodnoevropskem tržišču.  
 
Podjetje, ki se odloči, da bo vstopilo na srednje in vzhodnoevropsko tržišče, mora imeti 
definirano poslanstvo in mora jasno izražati svoje dolgoročne cilje. Prav tako mora podjetje, ki 
se želi ukvarjati s panogo neposrednega odzivnega trženja v srednji in vzhodni Evropi, 
temeljito poznati dejavnike okolja (kot npr. ekonomske trende /inflacijske stopnje in njene 
napovedi, obrestne mere, trende BDP .../, zakonske regulative /omejevanje časa namenjenega 
oglaševanju, carinska zakonodaja, zakonodaja o zaposlovanju .../, tehnološki razvoj /razvitost 
infrastrukture, ki jo podjetje potrebuje za svoje delovanje, vpliv novih tehnologij, nevarnosti 
substitutov .../, reakcije konkurentov /lokalna konkurenca, mednarodna konkurenca, 
potencialni konkurenti .../, razpoložljivost človeških virov / možnost dobiti ustrezen profil 
ljudi, ki jih podjetje potrebuje ali takšni ljudje že delajo v podjetju/…). Na podlagi zgoraj 
omenjenih dejavnikov lahko podjetje načrtuje strategije trženja, ki so ene izmed ključnih 
strategij v panogi neposrednega odzivnega trženja prek televizije, seveda pa je treba načrtovati 
še druge spremljajoče strategije, pa ne samo načrtovati, ampak jih je treba tudi izvajati in 
analizirati njihove rezultate (Dimovski, 1996, str. 10–13). 
 
Podjetja v panogi neposrednega odzivnega trženja prek televizije so vseskozi podvržena 
procesu hitro se spreminjajočih okoliščin znotraj relativno mlade panoge (starost panoge je po 
različnih avtorjih različna in jo ocenjujejo med 15 in 20 let), ki pa zelo hitro raste. Poleg tega 
so v panogi še vedno glavni akterji tisti, ki so jo razvili iz podjetnih idej, in takšnim običajno 
novih idej nikoli ne zmanjka. Ko k vsemu temu dodamo še velike spremembe v okolju, ki so 
na območjih srednje in vzhodne Evrope dosti izrazitejše kot na že razvitih trgih, je jasno 
izražena potreba po tem, da si podjetje poleg dolgoročnih strategij pripravi tudi več 
kratkoročnih, ki mu omogočajo prilagajanje in amortiziranje dogodkov, ki se zvrstijo dokaj 
nepričakovano in običajno zelo hitro. 
 
Za katero od strategij nastopa na trgu se bo podjetje odločilo, je seveda v veliki meri odvisno 
od obstoječih strategij podjetja, njegovega poslanstva in temeljnih ciljev (Pučko, 1999, str. 
174). V nadaljevanju bi se zato pri opisovanju dotaknil samo najpomembnejših poslovnih 
področij okolja, ki lahko pomagajo podjetju pri pravilnem oblikovanju predvsem funkcijskih 
tržnih strategij. 
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4. 2. 1 Konkurenca 
 
Podjetje, ki bo vstopilo na tržišče srednje in vzhodne Evrope, se bo srečalo z dvema 
vrstama konkurence: 
 
Lokalna podjetja, ki prodajajo izdelke le na domačih trgih. 

     Tipični predstavniki so manjša podjetja lokalnega značaja, ki na legalen ali drugačen 
način pridejo do posameznih izdelkov in jih želijo zatem prodajati z neposrednim 
odzivnim trženjem prek televizije. Ta podjetja v principu ne predstavljajo resne 
konkurence velikim, saj v veliki večini primerov kupujejo izdelke prav od njih, tako 
da jih lahko ti kontrolirajo, največkrat pa jih v določeni fazi kupijo oz. vzpostavijo 
dolgoročnejše poslovne odnose. Nekatera lokalna podjetja mečejo slabo luč na 
celotno panogo s tem, da ne spoštujejo elementarnih pravil posla, ne nudijo 
kakovostnega servisa kupcu (vračila denarja, garancij ...), prodajajo zelo 
nekakovostne izdelke … S takšnim pristopom naredijo več posredne škode kot pa 
direktne, s tem, da prepričajo svoje kupce, da ne bodo nikoli več kupovali izdelkov, 
ki se oglašujejo z neposrednim odzivnim trženjem prek televizije. Takšna lokalna 
podjetja v večini primerov tudi zelo hitro propadajo, vendar se vedno znova 
pojavljajo nova, tako da se je takšni vrsti konkurence nemogoče izogniti. Na dolgi rok 
se z uveljavitvijo lastne blagovne znamke seveda vzpostavi prepoznavnost med 
resnimi igralci v panogi in lokalnimi posebneži, vendar je za izgradnjo lastne 
blagovne znamke treba kar nekaj časa in sredstev. 

 
Podjetja, ki so naravnana regionalno ali globalno in se ukvarjajo z neposrednim 
odzivnim trženjem prek televizije v več državah. 

Trenutno je le eno podjetje, ki je regionalno naravnano na tržišče srednje in vzhodne 
Evrope in pokriva več kot tri države, in to je slovensko podjetje Studio Moderna. 

 
V prihodnjih nekaj letih je treba pričakovati direkten prihod na to območje tudi firm Guty – 
Renker in Best Direct, ki to namero najavljata v neuradnih razgovorih, hkrati pa je na trgu  
zaznati nekaj pripravljalnih dejavnosti. 
 

4. 2. 2 Kupci      
 
Miselnost ljudi v srednji in vzhodni Evropi je podobna kot na Zahodu, tako da si kljub temu, 
da v vzhodnoevropskih državah niso bile narejene temeljite raziskave kot na razvitih trgih, 
lahko pomagamo z izsledki raziskav, delanih v ZDA in zahodni Evropi. To teorijo potrjujejo 
tudi izkušnje trženja v vzhodni Evropi, ki so pokazale, da ljudje na oglase reagirajo podobno 
kot povsod po svetu. 
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Glavne kupce predstavljajo fizične osebe, ki naročajo blago direktno prek telefona, tako da se 
z njimi vzpostavi neposreden odnos (to so končni kupci, ki blago plačajo ob prevzemu in z 
neplačili, ki so dokaj običajna praksa med podjetji v srednje in vzhodnoevropski regiji, v 
panogi neposrednega odzivnega trženja prek televizije ni težav). Krog kupcev prek televizije 
se nenehno širi, tudi na območju srednje in vzhodne Evrope (v tistih državah, kjer že poteka 
neposredno odzivno trženje prek televizije), saj postaja način nakupa iz naslonjača tako kot na  
zahodu že dokaj običajna praksa. 
 
Pri vzhodnoevropskih kupcih (podobno kot pri zahodnoevropskih in ameriških) igrata zelo 
pomembno vlogo (poleg kakovosti izdelka) čas dobave blaga in servis, ki spremlja nakupno in 
ponakupno storitev. Treba je težiti k temu, da kupci dobijo blago že nekaj dni zatem, ko ga 
naročijo, se pravi, da se oglašujejo izdelki, ki jih ima podjetje na zalogi oz. niso problematični 
z vidika dobave. To, kar je iz marketinškega vidika zelo ugodno in daje podjetju veliko 
konkurenčno prednost, je iz vidika financiranja zalog neugodno, saj takšna strategija veže 
znatna sredstva v obratni kapital, hkrati pa predstavlja nevarnost »zaplaniranja« z zalogami. 
Odločitev, da kupec prejme blago samo nekaj dni zatem, ko ga je naročil, je zelo pomembna 
predvsem na vzhodnih trgih in na začetku prodaje, saj se tako vzpostavi večje zaupanje s strani 
kupcev, ki so se med prehodnim obdobjem  (tranziciji iz socializma v kapitalizem) predvsem 
naučili, da ne smejo zaupati prodajalcem, ki jim obljubljajo marsikaj, po prejemu plačila pa 
svojih obljub ne izpolnijo.  
   
Pri vzpostavljanju odnosov s kupci je pomembna tudi politika vračila denarja za izdelek, s 
katerim kupec ni zadovoljen. Nekatere države v srednji in vzhodni Evropi imajo takšen člen za 
zaščito porabnikov že vgrajen v zakonodajo, vendar se priporoča, da četudi ni takšne zakonske 
obveze, podjetje dosledno izvaja vračila denarja za izdelke, s katerimi kupci niso zadovoljni 
(seveda v določenem roku od prodaje in pod določenimi pogoji).  
 

4. 2. 3 Mediji 
 
Izbor TV-postaje je eden izmed najpomembnejših dejavnikov za panogo neposrednega 
odzivnega trženja prek televizije. Priporočljivo je s televizijsko kampanjo pokriti celotno 
območje posamezne države. Izhajajoč iz prakse, lahko rečem, da se znotraj držav ločijo 
območja, ki so močnejša po kupni moči (običajno je najmočnejše območje, v katerem je 
glavno mesto države), vendar sem osebno bolj zagovornik strategije, da se s TV-postajo 
pokrije celoten teritorij države, kot da bi skušali z lokalnimi TV-postajami pokriti najboljša 
območja v državi (odzivnost je v povezavi s kakovostjo programa TV-postaj, ki je običajno v 
korist postaje, ki pokriva celoten nacionalen teritorij). Smiselno je izbirati televizijske postaje, 
ki pokrivajo nacionalna območja celotnih držav, kljub temu, da je to iz finančnega vidika po 
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pravilu v začetku zahtevnejša operacija, vendar pa takšna politika na drugi strani omogoča, da 
oglaševalska kampanja relativno hitro pridobi visok odstotek gledanosti in s tem posredno tudi 
prodaje.  
 
Podjetju, ki kupuje čas na območju srednje in vzhodne Evrope, se priporoča, da v odnosu do 
televizijske postaje ne nastopa ultimativno, kot to običajno počno velike korporacije predvsem 
na majhnih trgih, ampak se rajši usmerijo na dolgotrajnejša pogajanja z vmesnimi testiranji. 
Tako podjetje, ki kupuje medijski čas, tudi dejansko izmeri moč posamezne televizijske 
postaje in na podlagi rezultatov testov sklepa dolgoročnejše pogodbe.  
 

4. 2. 4 Izbor izdelkov 
 
Kupci v vzhodnoevropski regiji so praviloma še občutljivejši na ceno in kakovost, kot je to 
običaj v zahodni Evropi. Zato je ključnega pomena izbrati izdelke s sprejemljivo ceno in 
dobro kakovostjo. Ta problem je rešljiv tako, da se oblikujejo različne ponudbe z izdelki iz 
različnih kategorij, različnih cenovnih razredov, poleg tega pa je priporočljivo izdelke zelo 
pogosto menjavati, saj je zaradi slabše kupne moči v primerjavi z Zahodom potencialnih 
kupcev manj in je zato tudi življenjski cikel izdelkov krajši. 
 
Podjetja, ki nameravajo tržiti v srednje- in vzhodnoevropski regiji, so v prednosti glede izbora 
izdelkov, saj se na teh tržiščih v veliki večini primerov še niso prodajali izdelki, značilni za 
panogo neposrednega odzivnega trženja prek televizije, tako da lahko izbirajo izdelke, ki so se 
na drugih trgih (ZDA in zahodne Evrope) pokazali za tržno uspešne. Prednost takšnih izdelkov 
je tudi v tem, da so cenejši od tistih, ki so trenutno vroči, in tudi dobavljivi so običajno prej kot 
tisti, s katerimi se trenutno vrši kampanja v drugih delih sveta in na katere je treba čakati tudi 
po več mesecev.  
 
Seveda je pomembno, da podjetje v svoj izbor izdelkov uvrsti tudi nekaj takšnih, katere 
gledalci vidijo na satelitskih postajah in se prodajajo v drugih delih sveta. Poleg tega je 
smiselno, kjer koli je to mogoče, ponuditi možnost plačila na več obrokov. Eno izmed ključnih 
konkurenčnih prednosti predstavlja tudi hitra dostava blaga po naročilu, zaradi česar je 
priporočljivo prodajati izdelke, ki so že v skladišču.  
 

4. 3 Priložnosti srednje- in vzhodnoevropskega tržišča 
 
Situacija v regiji je takšna, da je sedaj pravi trenutek za  podjetniško naravnano podjetje, ki 
pozna panogo in si upa prodreti v čim večje število držav srednje in vzhodne Evrope. Ta 
priložnost se trenutno ponuja manjšim (ne samo zaradi tega, ker nekateri potencialni 
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konkurenti še niso pripravljeni za vstop), saj se medijska situacija v  državah vzhodne Evrope 
dramatično spreminja. Samo v zadnjem letu je nekaj nacionalnih komercialnih TV-postaj 
pričelo predvajati in pridobivati znatne tržne deleže, kar je v celoti spremenilo medijsko 
situacijo (npr. v Rusiji, Romuniji, Poljski, Madžarski …) in s tem ustvarilo nove možnosti za 
neposredno odzivno trženje prek televizije. 
 
Ko se bo situacija na medijskem področju umirila in konsolidirala, bo nastal pravi teren za boj 
na področju back-end marketinga (od izkoriščanja podatkovnih baz do maloprodaje) oz. se bo 
pokazalo, kdo bo uspešnejši v izkoriščanju ogromnega potenciala, ki bo in je skrit v 
podatkovnih bazah. Zato v podjetjih, ki so dolgoročno naravnana, že sedaj razvijajo, testirajo 
in pripravljajo strategije za prihodnost. 
 
Nemogoče je poenotiti tržišča srednje in vzhodne Evrope in govoriti kot o enem tržišču, zato 
sem se v nadaljevanju omejil samo na generalne značilnosti, prisotne v večini držav srednje in 
vzhodne Evrope, ob tem, da so posamezne značilnosti držav že omenjene pri geografski 
opredelitvi regije oz. so predstavljene v dodatku k nalogi. V sliki  št. 6 so v obliki SWOT 
analize predstavljene samo tiste značilnosti, ki veljajo za celotno regijo, seveda pa je treba 
upoštevati, da so v nekaterih državah bolj izrazite, v drugih manj. 
 
Slika 6: SWOT analiza srednje in vzhodnoevropskega tržišča  
 

PREDNOSTI 
• izkušnje lahko črpa iz drugih trgov 
• ni prave konkurence 
• velikost tržišča 
• potencialni kupci nimajo velikega 

izbora televizijskih postaj 
• ni tveganja pri plačilih 
 

SLABOSTI 
• nestruktuiranost panoge in neobstoj 

spremljajočih služb 
• nerazvitost trga in nepoznavanje 

direktnega marketinga 
• majhno število televizijskih postaj in 

slaba pokritost s kabelskimi priključki 
• kupna moč prebivalstva 

PRILOŽNOSTI 
• neobstoj spremljajočih dejavnosti 
• transfer znanja in prilagoditev 

trženjskih strategij  
• kopije originalnih izdelkov 
 
 

NEVARNOSTI 
• plačilni mehanizmi in stabilnost valut 
• birokracija in podkupljivost 
• nerazvitost distribucijskih služb in 

telekomunikacijskih storitev 
• organizirani kriminal 

 
Vir: lasten 
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Glede na to, da so prednosti in slabosti regije prepletajo skozi celotno delo, se bom v 
nadaljevanju osredotočil predvsem na poglavitne priložnosti in nevarnosti srednje in 
vzhodnoevropskega tržišča z vidika podjetja, ki namerava vstopiti na ta trg z neposrednim 
odzivnim trženjem prek televizije. 
 

4. 3. 1 Neobstoj spremljajočih dejavnosti 
 
Neobstoj oziroma slaba razvitost spremljajočih dejavnosti, kot so klicni centri, podjetja 
specializirana za pakiranje in odpošiljanje, na eni strani predstavljajo slabosti, na drugi pa 
priložnosti, da se te službe najprej razvijejo za lastne potrebe, v naslednji fazi pa se ponudijo 
tudi na trgu. Glede na poglavje 1, v katerem utemeljujem svetovne trende v trgovini, ki teži 
direktno h kupcu, in glede na rast panoge klicnih centrov predvsem v zahodni Evropi,  bi si 
upal napovedovati, da bodo dejavnosti klicnih centrov v regiji čez deset let pomenile eno 
izmed močnejših dejavnosti na področju direktnega marketinga. Naj za primer navedem samo 
dva klicna centra iz ZDA in količino klicev, ki jih sprejmeta, ob tem, da klicna centra nista 
prodajno naravnana: 
Merill Lynch ima tri klicne centre (v New Yorku od 1982, v Denverju od 1986 in v 
Jackonsvillu od 1996), ki so specializirani za področje bančništva in financ, v njih pa agentje 
odgovorijo na več kot 50 milijonov klicev na leto (Call Center Magazine, 2001). 
The Perrier Group of America v svojih dveh klicnih centrih zaposluje 265 agentov, ki 
odgovarjajo na klice, povezane z blagovno znamko vode (Call Center Magazine, 2001). 
 
Na območju srednje in vzhodne Evrope trenutno deluje samo nekaj klicnih centrov (na 
Poljskem, Češkem, Madžarskem in v Rusiji), ki delujejo po standardih, uveljavljenih v panogi 
in prodajajo svoje storitve zunanjim klientom. V srednji in vzhodni Evropi se za velik klicni 
center šteje tistega, ki ima več kot 100 delovnih mest, medtem ko se v svetovnem merilu 
takšni centri običajno ustanavljajo za lastne potrebe. Podjetja iz panoge neposrednega 
odzivnega trženja prek televizije, ki so in bodo prisiljena ustanoviti klicni center za lastne 
potrebe, bodo v prednosti tedaj, ko bo tržišče zrelo in bo začutilo potrebo po tovrstni 
dejavnosti, saj bodo imele tako znanja kot infrastrukutro, ki jo bodo lahko tržila. 
 
Podobno kot za klicne centre velja tudi za centre za pakiranje in distribucijo, ki jih na območju 
srednje in vzhodne Evrope praktično ni, vsaj ne v smislu, da ponujajo svojo specializirano 
storitev na trgu. Slovenska pošta sicer napoveduje ustanovitev takšnega oddelka, vendar za 
zdaj še ni zaslediti kakšnih posebnih dejavnosti v tej smeri. Podjetja iz panoge neposrednega 
odzivnega trženja so bila takšne oddelke ali podjetja prisiljena ustanavljati sama, v prihodnosti 
pa bodo z rastjo trga in razvojem potreb svojo storitev lahko ponudila tudi drugim. 
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4. 3. 2 Transfer znanja in kopije originalnih izdelkov 
 
Tehnološki razvoj in organizacijske izboljšave poslovanja podjetja so v današnjem času vir 
konkurenčne prednosti in obstoja podjetja. Za dosego tega cilja je treba imeti visoko 
izobražene in motivirane zaposlene, ki morajo vseskozi imeti dostop do vira informacij oz. 
znanj, ki predstavljajo prednost, kar zahteva od podjetja  vpetost v svetovna dogajanja. V 3. 
poglavju sem omenjal ERA kot organizacijo, ki združuje podjetja v panogi. V organizaciji in 
njenih članicah je veliko znanja, tako teoretičnega kot praktičnega, ki se ga lahko črpa za 
relativno malo denarja, seveda pa je treba ta znanja potem prilagoditi lokalnim potrebam, 
razvitosti trga in resursom, ki jih ima podjetje na razpolago. 
      
Majhna podjetja se praktično ne morejo kosati z velikimi glede razvojne dejavnosti, 
posledično zaradi tega tudi zelo težko dobivajo pravice za trženje inovativnih izdelkov. 
Majhna podjetja lahko učinkovito prenesejo znanja, ki se nahajajo v skupini prostih dobrin, 
predvsem so znanja iz področja trženja v primerjavi s tehnološkimi znanji dosti lažje dostopna 
in tudi bolj pregledna. To je še posebej pomembno za slovenska podjetja, ki želijo prodreti na 
tuje trge, saj običajno pri njih ni sporna tehnologija (kakovost izdelka), problemi se pojavljajo 
pri izbiri tržnih strategij in tržnih poti. Tržna znanja se lahko z modifikacijami, ki jih zahteva 
lokalno tržišče, zelo učinkovito uporabijo in praktično pomenijo horizontalni prenos 
tehnologije (znanj), ob tem, da zanje ni treba odvajati sredstev v smislu nakupa licenc. Seveda 
se je treba zavedati, da je treba tudi za takšen prenos vlagati v smislu spremljanja in testiranja 
sodobnih dognanj na lokalnih trgih. Tako se lahko delno nadomesti pomanjkanje lastnih 
izkušenj, hkrati pa se lahko izkoristi večja prilagodljivost majhnih podjetij. 
      
Glede na to, da je trženje po mojem mnenju še vedno eden izmed šibkejših členov v 
slovenskih podjetjih, je smiselno intenzivno posnemati najrazvitejše prav na segmentu trženja, 
njihove izkušnje malo modificirati in prilagoditi lokalnim posebnostim, predvsem na trgih 
srednje in vzhodne Evrope, ki so nam bližji (po načinu razmišljanja in delovanja) kot 
zahodnjakom. 
 
Ko se na tržišču pojavi uspešen izdelek v panogi, mine le nekaj tednov ali največ mesecev, da 
se pojavi kopija izdelka. Nemalokrat se zgodi, da se tudi v oglasu, ki predstavlja kopijo 
izdelka, uporabljajo podobne trditve in scene, kot so bile uporabljene v originalnem spotu. To 
se v dejavnosti neposrednega odzivnega trženja prek televizije dogaja že od samega začetka, 
tako da je nekaj podjetij v panogi poznanih (npr. Emson) po tem, da so praktično sposobni 
izdelati kopijo skoraj istočasno s pričetkom oglaševanja originalnega izdelka. Uspešne kopije 
(knock-offs) nemalokrat zasenčijo uspeh originalnega izdelka, saj prinašajo zmedo na tržišče s 
svojo podobnostjo, pa tudi cenovno so običajno ugodnejše, velikokrat pa so tudi enostavnejše 
z nabavno logističnega vidika. To kaže na potrebo pametne zaščite že preden se prične 
določeni izdelek reklamirati z neposrednim odzivnim trženjem prek televizije.  
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Podjetja, ki plasirajo originalne izdelke, se skušajo ščititi z avtorskimi pravicami na oglasih, 
redkeje pa s patentnimi in zaščitami oblike izdelkov. Podjetja se redko odločajo za patentno 
zaščito zaradi dinamičnosti panoge, ki zahteva nove in nove izdelke vse hitreje. Poleg tega je 
le redko kateri izdelek svetovna uspešnica (eden od petdesetih), zaščite pa zahtevajo čas in 
seveda znatna finančna sredstva (Rose,1993, str. 76,77). Tudi če se kakšno od večjih podjetji 
odloči za kakšno vrsto patentne zaščite, za zdaj tega ne počno v vzhodni Evropi. To območje 
je zato zanimivo za kopije originalnih izdelkov, ki so bili na drugih tržiščih že uspešni. 
 

4. 4 Nevarnosti srednje- in vzhodnoevropskega tržišča 
 
Poleg velikih priložnosti, ki jih predstavlja 350-milijonsko tržišče srednje in vzhodne Evrope, 
za podjetje, ki želi v ta prostor vstopiti s panogo neposrednega odzivnega trženja prek 
televizije, nanj preži kar nekaj nevarnosti. Vsekakor je pred pričetkom dejavnosti v kateri koli 
srednje- ali vzhodnoevropski državi smiselno razmisliti o: številu prebivalstva, dohodku na 
prebivalca, valuti in njeni stabilnosti, jeziku in kulturno-religiozni stopnji razvitosti naroda, 
številu televizijskih postaj, številu kabelskih in satelitskih priključkov, razvitosti klicnih 
centrov in centrov za odpošiljanje in kontrolo plačil, poštnem sistemu, distribuciji in 
transportu, razvitosti trga pri procesu poslovanja s kreditnimi karticami, proceduri pri 
plačevanju s čeki, plačilih po povzetju in bančnih procedurah, številu telefonskih priključkov, 
številu računalnikov, zakonskih omejitvah na področju oglaševanja in nenazadnje tudi o 
obstoječi in potencialni konkurenci. 
 

4. 4. 1 Plačilni mehanizmi in stabilnost valut 
 
Regija je na različni stopnji razvitosti bančnega sektorja, ki podpira in ustvarja plačilne 
mehanizme, tako da bi lahko rekli za srednjeevropske države (še posebno za države, ki se 
prihodnje leto vključujejo v EU), da so pri vprašanjih tveganja glede stabilnosti njihovih valut 
zelo neproblematične.   
 
Drug sklop predstavljajo balkanske države, ki so v predhodnih letih doživele od hiperinflacije 
do nekajkratnih zamenjav plačilnih sredstev, ki so neprestano pod nadzorom in kontrolo 
MMF-a (Mednarodnega monetarnega fonda) in njihova (ne)stabilnost predstavlja potencialno 
nevarnost poslovanja v panogi neposrednega odzivnega trženja prek televizije. V času 
hiperinflacije se s panogo neposrednega odzivnega trženja praktično ni mogoče ukvarjati. 
 
Države nekdanje Sovjetske zveze bi morali obravnavati posamezno, saj se npr. bodoče članice 
EU (Litva, Latvija in Estonija) po razvitosti bančnega sistema lahko kosajo z 
zahodnoevropskimi državami. Rusija je po gospodarski krizi iz leta 1997/98 previdnejša, kar 
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se tiče kontrole bančnega sistema, ki pa je še vedno zelo slabo razvit in ni dorasel velikosti in 
potrebam trga, na katerem deluje. S prihodom tujih bank se stvari izboljšujejo, vendar je 
stabilnost rublja še vedno vprašljiva in v domeni vladajočih struktur, ki jim za zdaj zaradi 
razmer na naftnem trgu kaže dobro, vprašanje pa je, kakšne poteze bodo vlekli v prihodnje. 
Moldavija, Belorusija in Ukrajina so, kar se tiče razvitosti bančnega sistema, še na slabšem kot  
Rusija. 

4. 4. 2 Birokracija in podkupljivost 
 
Birokracija in podkupljivost sta naslednji težavi, s katero se na omenjenih trgih sreča vsako 
podjetje. Bolj ko se gre proti vzhodu in jugu regije, težave s birokratskim obravnavanjem 
naraščajo, posredno s tem se povečujejo pritiski, da se takšne težave odpravljajo s 
podkupovanjem. 
 
Enostavnega odgovora, na kakšen način razrešiti omenjeni problem, ni, saj si mora vsako 
podjetje potegniti mejo, do katere se bo prilagajalo lokalnim posebnostim, dejstvo pa je, da se 
temu v regiji ni možno izogniti. 
 

4. 4. 3 Nerazvitost distribucijskih služb in telekomunikacij 
 
Pri telekomunikacijah je srednje- in vzhodnoevropska regija v zadnjih petih letih na področjih 
fiksne telefonije močno zmanjšala svoj zaostanek v primerjavi z zahodno Evropo, na področju 
mobilne telefonije pa je na istem nivoju kot razviti Zahod. Zelo pa je regija zaostala na 
področju brezplačnih telefonskih številk in to ne v smislu tehničnih omejitev, saj je praktično 
v vsaki državi mogoče najeti brezplačno telefonsko številko, ampak na strani uporabe. V regiji 
se t. i. zelene oz. brezplačne telefonske številke zelo sramežljivo začenjajo pojavljati v 
posameznih državah šele v nekaj zadnjih letih. Praktičen nasvet za podjetja, ki razmišljajo o 
uvedbi brezplačne telefonske številke, je, da je v regiji bolje še nekaj časa počakati, saj je treba 
uporabnike najprej navaditi, kaj so sploh brezplačne telefonske številke, saj poznam kar nekaj 
primerov, ko je podjetje za tem, ko je že uvedlo brezplačno telefonsko številko, moralo to 
menjati, ker si je namesto, da bi z uvedbo brezplačne telefonske številke promet povečalo, 
tega prepolovilo. 
 
Dosti večji problem kot telekomunikacije za panogo neposrednega odzivnega trženja prek 
televizije predstavlja slaba razvitost distribucijskih služb. V vseh državah obstaja Pošta, 
vendar je v nekaterih državah (Romunija, Rusija, Ukrajina, Belorusija) v tako katastrofalno 
slabem stanju, da ni možno delati prek nje in je treba iskati alternativne rešitve. Ruska pošta je 
npr. sestavljena iz 86 samostojnih pravnih subjektov, ki medsebojno sodelujejo na osnovi 
pogodbenih obveznosti, vsaka pa ima pristojnost lastnega oblikovanja cen in tudi 
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medsebojnega konkuriranja na trgu. Ob mizernih plačah in nestimulativnem sistemu 
nagrajevanja, ki ga imajo zaposleni na pošti (povprečna neto plača je 100 dolarjev), jim 
celoten sistem še kar nekaj časa ne bo deloval, saj npr. zaposleni v določenih poštnih enotah 
niti ne želijo prevzeti pošiljke od večje stranke, saj to pomeni dodatno delo, za katerega ne 
prejmejo nobene nagrade, po drugi strani pa tudi nimajo nobenih sankcij, če pošiljko odbijejo. 
 

4. 4. 4 Organizirani kriminal 
 

Po padcu komunizma in z razvojem podjetništva se je v vzhodni Evropi najhitreje razvil in 
razmahnil kriminal. Bolj ko je »eksotična« vzhodnoevropska država, večja sredstva so 
potrebna za fizično zavarovanje poslovnih prostorov. Podjetje v panogi neposrednega 
odzivnega trženja prek televizije ima to prednost, da v zelo kratkem času seznani zelo velik 
krog ljudi s svojo dejavnostjo, kar pomeni, da se lahko pojavi interes, da bi podjetje ščitili in 
varovali. 
 
Nekaj osnovnih nasvetov, ki pomagajo pred prehitrim soočenjem z organiziranim kriminalom, 
bi lahko povzel v naslednjih zapovedih: izogibajte se poslovanja z ljudmi, ki prihajajo na 
poslovna srečanja z osebnimi stražarji; ne objavljajte svojih poslovnih rezultatov in se skušajte 
vesti čim manj vpadljivo; če je možno, ne imejte sedeža podjetja v glavnih mestih držav; 
poslovni prostori naj bodo v najvarnejšem predelu mesta; pazljivo izberite banko, prek katere 
boste poslovali (preverite, če je vpletena v kakšne finančne škandale ...); zaposlujte domačine. 
 
Pravega odgovora na vprašanje, kako odstraniti to nevarnost, do sedaj še ni nihče odkril, zato 
se je najbolje s problemom ukvarjati, ko nanj naletite. Če je podjetje uspešno, vas prav gotovo 
najdejo in v takšnem slučaju je najbolje najeti dobrega odvetnika, ki bo zastopal vaše interese 
do nasprotne strani, če pa ocenite, da je stvar prenevarna, se pravočasno umaknite s čim manj 
škode. 
 
V vzhodni Evropi je dejavnih kar nekaj organiziranih kriminalnih združb, izmed katerih je 
najbolj znana ruska mafija, ki je obstajala že v času SZ in je pričela z dejavnimi operacijami 
na celotnem območju vzhodnega bloka še pred njegovim razpadom. V vzhodno Evropo je 
veliko vložila tudi italijanska mafija. Češki šef policije, Miroslav Opril, je dejal: »Po odprtju 
meje so k nam prišli vsi. Sedaj so prisotni sicilijanska Commora, kolumbijska Yakuza, 
jugoslovanska, ruska, poljska, ukrajinska, uzbekistanska, turkmenska, afganistanska in 
verjetno najnevarnejša čečenska mafija.« (Sterling, 1994, str. 96–117) Podobna situacija je 
tudi v vseh drugih vzhodnoevropskih trgih, kjer se trg tudi na področju organiziranega 
kriminala še vedno nahaja v fazi konsolidacije. 
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Neposredno odzivno trženje prek televizije je dejavnost, ki v očeh kriminala ne prinaša velikih 
dobičkov in zato pri njih obstaja tudi manjši interes, da vas bodo ščitili. Poleg tega je nadaljnja 
prednost podjetij v panogi neposrednega odzivnega trženja prek televizije ta, da organizirane 
združbe običajno še preden podjetje prične s trženjem, že vzamejo pod svoje okrilje 
televizijsko postajo in tako jim ni treba stopiti v stik direktno s podjetjem iz panoge, ampak 
svoje obračunajo kar pri medijskem času, ki ga to tako ali tako kupuje pri njihovih. 
  

 SKLEP 
 
V zadnjih 60 letih je televizija spremenila življenje na Zemlji bolj kot kateri koli drug izum. 
Mi smo šele na začetku izkoriščanja tega potenciala, da pa bi ga lahko v polni meri izkoristili, 
moramo biti inventivni in težiti k novemu. Ta naloga ni odgovor na vsa vprašanja, ki se 
pojavljajo v panogi neposrednega odzivnega trženja prek televizije, je pa poskus zajeti 
bistvene sestavne dele in pravila v panogi, kakršna veljajo danes. Na koncu bi rad izpostavil, 
da je panoga neposrednega odzivnega trženja prek televizije mlada panoga (približno 20 let), 
da je zelo dinamična in v velikem porastu. V panogi je še vedno dejavnih veliko podjetnikov, 
ki so panogo izumili in v njej še vedno veje podjetniški duh, ki skuša najti vedno nove poti in 
rešitve za izboljšanje obstoječega stanja.  
 
Zaradi razvoja novih informacijskih tehnologij se bodo pojavili novi prodajni kanali, ki bodo 
zahtevali interaktivni odnos med prodajalcem in kupcem. Panoga neposrednega odzivnega 
trženja prek televizije gradi na odnosu s posameznikom; na njej temelji in ima zaradi tega 
izredno priložnost (ki jo bo zaradi podjetniškega potenciala in načina razmišljanja po vsej 
verjetnosti izkoristila), da se v ekonomskem smislu med prvimi prilagodi novim izzivom, ki 
jih prinaša informacijska družba. Zaradi razvojnih trendov in znanja, ki je akumulirano v 
panogi neposrednega odzivnega trženja prek televizije, ima panoga v prihodnjih desetletjih 
svetlo prihodnost. 
 
Države srednje in vzhodne Evrope predstavljajo v panogi neposrednega odzivnega trženja prek 
televizije prostor, ki omogoča vstop podjetij, sposobnih prepoznati svojo priložnost in se 
prilagoditi zahtevam trga in panoge. Proces direktne prodaje je v ZDA in zahodni Evropi 
dosegel že zelo visoko stopnjo specializacije, zato je razdeljen v več osnovnih faz. Na 
vzhodnoevropskih tržiščih je za zdaj nemogoča delitev na faze oz. ni možna specializacija po 
dejavnostih, saj v večini držav ni razvite infrastrukture, ki bi omogočala direktno trženje. 
Podjetja, ki imajo namen vstopiti na območje srednje in vzhodne Evrope, morajo razviti servise 
znotraj istega podjetja. 
 
Podjetja, ki delujejo v panogi neposrednega odzivnega trženja prek televizije v srednje in 
vzhodnoevropski regiji, si morajo zagotoviti nadzor nad izborom izdelkov, primernih za 
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neposredno odzivno trženje prek televizije. Tu se je smiselno nasloniti na rezultate že izdelanih 
in predvajanih spotov kratkega ali dolgega formata iz drugih delov sveta. Zakup časa na TV-
postajah morajo opraviti direktno s TV-postajo, saj za prodajo časa, namenjenega 
neposrednemu trženju prek televizije na območju srednje in vzhodne Evrope, ni podjetij, 
specializiranih za to dejavnost, zakup časa prek klasičnih agencij pa je zaradi njihovega 
nepoznavanja panoge težak in običajno predrag.  
 
Klicni center je treba organizirati v lastnem podjetju ali ustanoviti ločeno podjetje, ki se 
ukvarja samo s to dejavnostjo, v vsakem primeru pa je treba nad njim imeti popoln nadzor. V 
vzhodni Evropi razen redkih izjem ni klicnih centrov, tisti, ki obstajajo, pa se od 
organiziranosti in načina poslovanja  podobnih podjetji v ZDA in zahodni Evropi močno 
razlikujejo.  
 
Odpošiljanje, pakiranje in kontrolo plačevanja je najbolje prevzeti sam. Sicer je na tem 
področju večja ponudba in se kakovost storitev izboljšuje, vendar je še vedno zelo daleč od 
standardov, ki za to dejavnost veljajo v razvitem svetu. Podjetja, ki so v vzhodni Evropi za 
opravljanje te storitve najela zunanja podjetja, so zaradi nestrokovnosti zelo kmalu pričela 
iskati druge rešitve. 
 
Podjetja, ki bodo sposobna vse dejavnosti organizirati in izvajati v lastnem podjetju, bodo na 
trgih srednje in vzhodne Evrope vsaj v začetku imela konkurenčno prednost, saj so ti trgi, če 
izvzamemo Rusijo, Poljsko in Ukrajino, relativno majhni, poleg tega pa na področju direktne 
prodaje slabo razviti, saj infrastruktura za področje neposrednega odzivnega trženja prek 
televizije še ni razvita. Vzpostavljanje profesionalnih klicnih centrov in podjetij za odpošiljanje 
in pakiranje bi zahtevalo velike naložbe, ki bi se morale zapirati tako, da bi se usluge ponudile 
tudi drugim uporabnikom, kar je težko, saj na teh trgih ni razvitih drugih oblik trženja, ki bi 
potencialno lahko uporabljale usluge klicnih centrov. Tako se kaže kot najboljša možnost 
improvizacija obeh oddelkov znotraj lastnega podjetja, ki pa jo lahko manjša podjetja lažje 
izvedejo. Sposobnost improvizacij in hitrejšega odzivnega časa v primeru potrebe po 
spremembah načrtovanega, kar na vzhodnoevropskih trgih predstavlja vsaj 30 % poslovnih 
odločitev, je nadaljnja prednost majhnih podjetji, ki kontrolirajo vse spremljajoče dejavnosti. 
Poznavanje in sposobnost poslovanja v specifičnih ekonomskih pogojih, kjer lahko preživiš le, 
če si se sposoben mesečno prilagajati različnim zakonskim spremembam, je naslednja prednost 
manjših podjetij. 
 
Podjetja, ki obvladujejo celotno tehnologijo, lahko privarčujejo na fiksnih stroških (uporaba 
skupnih prostorov na isti lokaciji, samo en menedžment, lažja koordinacija z dobavitelji in 
kontrola prodajnih rezultatov), prav tako pa direktni kontakti s kurirskimi (distribucijskimi) 
službami in njihova neprestana kontrola onemogočajo neprijetna presenečenja, kar je zelo 
pomembno ob slabo razvitih mrežah distribucije (npr. v Ukrajini državna pošta obstaja, vendar 
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pa je možnost, da bo naročnik dobil paket prek pošte, zelo majhna, poleg tega nimajo razvitega 
sistema odkupnin). 
 
Velika podjetja iz panoge zaradi visoke stopnje avtomatizacije, specializacije in unifikacije  
celotnega procesa dela niso sposobna razmišljati drugače oz. se prilagajati pogojem dela  v 
srednji in vzhodni Evropi, če pa bi se za to odločili, bi za njih pomenilo delati na dveh tirih. 
Poleg tega jim ni v interesu ukvarjanje z malimi državami, ker to povleče za seboj ogromno 
dela, ki ni odvisno od količine prodaje (adaptacije spotov, uvozi, prevodi navodil, atestiranje 
izdelkov, veliko lokalnega menedžmenta ...). Podjetja v panogi iz razvitega sveta so že v veliki 
meri izgubila spomin, predvsem pa sposobnost izvajanja vseh faz dela znotraj enega podjetja, 
kar je trenutno pogoj za poslovanje na vzhodu. Na tržiščih srednje in vzhodne Evrope je treba 
včasih improvizirati in sprejeti določene inovacije, ki so normalnemu poslovnemu svetu tuje, 
prav tako pa je tudi način poslovnega komuniciranja drugačen kot na zahodu. 
 
Panoga neposrednega odzivnega trženja prek televizije ima prihodnost, medijska situacija v 
regiji je dozorela, konkurenčna prednost je na strani majhnih in prilagodljivih, torej je nastopil 
čas za tiste, ki so prepoznali priložnost in si upajo, nastopil je čas za podjetne podjetnike. 
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SLOVARČEK 
slovenskih prevodov tujih izrazov 

 
Advertising Budget – sredstva, namenjena za oglaševanje 
Back-end marketing – trženje, temelječe na podatkovnih bazah 
Back orders – nerealizirana naročila, blago, ki je naročeno, vendar še ni poslano kupcem 
Before-After – pred uporabo in po njej 
Brand name – blagovna znamka 
Brandmercial – informacijski oglas, namenjen izgradnji blagovne znamke 
Budget – sredstva, namenjena oglaševanju 
Call Center – klicni center  
Celebrities – znane osebe 
CIT (Computer Integrated telephony) – integracija telefona in računalnika 
COD (cash on delivery) – plačilo ob dostavi z gotovino  
Copywriter – tekstopisec 
CPO (cost per order) – strošek medija na prodano enoto 
CRM (customer relationship management) – h kupcu naravnano podjetje  
Cross sell – dodatna prodaja sorodnega izdelka 
CTA - Call to Action – poziv k akciji, poziv k naročilu 
Customer service – oddelek za pomoč kupcem  
Database marketing – trženje podatkovnih baz 
Direct mail – neposredna pošta 
DRTV - Direct Response TV – neposredno odzivno trženje prek televizije  
Direct Selling – neposredna prodaja 
ERA  (Electronic Retailing Association) – združenje podjetij, ki se ukvarjajo s panogo DRTV 
Fitness equipment – športni pripomočki 
Full Service Network – celovito storitveno omrežje 
Fullfilment – proces od sprejema naročil iz klicnega centra, prek pošiljanja paketov do  
preverjanja plačil in pomoči kupcem 
Home shopping channels – nakupovalni kanali  
Home shopping TV – nakupovalni kanali 
Inbound Telemarketing – klicni center 
Inbound – sprejem klicev 
Inbound marketing – klicanje navznoter 
Infomercial – infooglas – informacijski oglas 
In store video promotions – predvajanje spotov DRTV v trgovinah ob pomoči televizorja z 
vgrajenim videorekorderjem 
Integrated Marketing – integrirano trženje  
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IVRU - Interactive Voice Response Unit (včasih tudi IVR ali VRU) – standardizirana 
programska aplikacija, ki omogoča nadzor delovanja klicnega centra 
Knock off – kopija izdelka  
Leader – vodja, vodilni v panogi 
Live home shopping – nakupovalni kanali 
Long form - infomercials – oglasi dolgega formata,  informacijski oglasi  
Mailing – pisemsko trženje  
Mail order – naročila prek pošte, direktna prodaja 
Media buying – zakup časa na TV-postajah 
Media buying agencies – agencije za zakup medijskega časa 
Media buyer – zakupnik medijskega časa, oglaševalec 
NIMA (National Infomercial Marketing Association) – Nacionalno združenje podjetij, ki se 
ukvarjajo z informacijskimi oglasi 
On-line – neprestana povezava 
Order – naročilo 
Outbound marketing – klicanje navzven 
Outbound telemarketing – klicanje navzven 
Packaging & fullfillment – pakiranje in odpošiljanje 
P. I. deal – profit share deal – po ključu deljeni prihodki od prodaje 
Power of the half hour – informacijski oglas 
Prime time – najbolj gledani termini 
Product – izdelek  
Retail – maloprodaja 
ROS (run of station) – zakupovanje časa na čakanje 
Sequential Marketing – sledilno trženje 
SFDRTV – oglasi kratkega formata 
Short form – oglasi kratkega formata 
Short form spots – oglasi kratkega formata 
Storyboard – v obliki stripa narisan scenarij za snemanje spota 
Support – podpora  
Talk Show – govorna oddaja z gosti 
Teleordering – telefonsko naročilo 
Testimonials – pričevalec, uporabnik, ki poda izjavo za javnost 
Up sell – dodatna hkratna prodaja istega izdelka 
VOD (Voice and Video on the Net) – prenos zvokovnega in slikovnega materiala proti plačilu 
Voice mail – glasovni odzivnik 
Voiceover – povezovalec teksta 
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1 Srednjeevropske države 
 
Države, ki sem jih umestil med srednjeevropske, se bodo v prihodnjem letu priključile Evropski 
uniji in predstavljajo najzanimivejši sklop držav, ki so primerne za neposredno odzivno trženje 
prek televizije. V petih državah (Češki, Madžarski, Poljski, Slovaški in Sloveniji) živi več kot 
66 milijonov ljudi, poleg tega imajo več kot 22,5 milijona televizijskih sprejemnikov. Politična 
situacija je relativno umirjena, pa tudi kupna moč prebivalstva je v teh državah največja, zato so 
bili prvi poizkusi neposrednega odzivnega trženja prek televizije izvršeni prav na tem območju.   
 
V nadaljevanju bom poleg nekaterih osnovnih podatkov, ki označujejo srednjeevropske države, 
temeljiteje predstavil medijsko situacijo v posamezni državi, predvsem z vidika liberalizacije in 
konkurence na področju televizijskih postaj. 

 

1. 1 Češka 
 
Tabela D1: Osnovni podatki - Češka 
 

ČEŠKA REPUBLIKA  
Prebivalstvo (ocena) 10.270.000 
Glavno mesto Praga 
Valuta Češka krona 
BDP (rast 2000/2001) 2,5 % 
BDP na prebivalca v dolarjih 12.900 
Št. gospodinjstev s TV-sprejemnikom 3.810.000 
Št. gospodinjstev z digitalnim  kabelskim TV-
sprejemnikom 47.000 
Št. gospodinjstev z digitalnim satelitskim TV-
sprejemnikom 25.000 
Skupno oglaševanje v milijonih dolarjev 783 
Oglaševanje na TV-postajah v milijonih dolarjev 394 
TV-oglaševanje v % od skupnega oglaševanja 50,3% 
Število fiksnih telefonskih linij (2000) 3.869.000 
Število mobilnih telefonov  (2002) 7.700.000 
Število radijskih postaj (2001) 352 
Število televizijskih postaj (2001) 150 
Število uporabnikov interneta (2001) 2.690.000 

 
Viri: (URL: http://www.czech.cz/infosrc/czinv/11-AN.htm), 25. 01. 2002;  TBI Yearbook, 2003; 
       CIA, (URL: http:// www.cia.gov/cia/publications/factbook2003), 12. 02. 2003; ATRP, 2002 
 

http://www.czech.cz/infosrc/czinv/11-AN.htm
http://www.cia.gov/cia/publications/factboo/fields/2003
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Češki televizijski medijski prostor je zaprt in ga obvladuje skupina lokalnih medijskih mogulov 
pod vodstvom Železny-ja, ki je omogočil prihod prve zasebne televizijske postaje s tujim 
kapitalom (TV Nova) s tem, da je prek fiktivnih lastniških deležev izigral tedaj veljavno 
zakonodajo. Že od samih začetkov Češko na področju televizij pretresajo škandali in problemi, 
povezani z lastniškimi deleži, CME toži Železny-ja za 28,5 milijona dolarjev, češko vlado pa za 
več kot 700 milijonov dolarjev zaradi škode, ki so jo povzročili zaradi po njihovem mnenju 
pristranske odločitve pri opredeljevanju lastniških deležev. Dogodki so v letu 2001/02 
kulminirali in še vedno se ne ve, kdo bo zmagovalec v vojni med Železny-im in CME (njihov 
oglaševalski prihodek je padel s 156 milijonov na 38 milijonov dolarjev). V letu 2002 je prav 
tako zaradi odvzema frekvence prenehal delovati TV 3, ki je bila v lasti Martina Kindernaya in 
EMV (luksemburško podjetje). Na nacionalni televiziji, ki jo posredno obvladuje ista skupina 
ljudi, neprestano vre in po stavki novinarjev je Jiri Balvin kot novi generalni direktor poizkušal 
narediti red, vendar je bil v decembru 2002 odstavljen. Kabelsko je najmočnejši na češkem 
prostoru UPS, ki je imel v prvem četrtletju 2002 305.000 naročnikov, poleg tega pa še 42.800 
digitalnih kabelskih naročnikov na platformi DTH. Delež gledanosti na češkem televizijskem  
prostoru je razdeljen tako, kot prikazuje slika D1. 
 
Slika D1: Deleži gledanosti televizijskih postaj v Češki republiki 
 

 
 
Vir: GFK, Taylor Nelson, 2003 
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ČT Česka Televizie: Češka nacionalna televizija oddaja 24 ur na dan, od tega 30 % uvoženega 
programa, drugo je plod lastne produkcije. ČT je v lasti države in s signalom svojega prvega 
kanala (ČT 1) pokriva 99,9 % nacionalnega območja, z drugim kanalom (ČT 2) pa 97,8 % 
nacionalnega območja (URL: http://www.czech-tv.cz). 
Prima TV: Z delovanjem je pričela leta 1993 in je uradno v lasti FTV Premiera, Češka 
Pojistovna, Investični a Postovni Bank, Stratton, Kiss, v bistvu pa jo obvladuje ekipa okrog 
Železny-ja (URL: http://www.prima-televizie.cz). 
TV Nova:  Z delovanjem je pričela leta 1994, ima 100 % nacionalno pokritost, oddaja 19 ur na 
dan, predvaja 56 % tujega programa (uvoz predvsem iz ZDA, Francije, Nemčije in Velike 
Britanije), uradni lastnik je CET 21, generalni direktor pa Vladimir Železny (URL: 
http://www.nova-tv.cz). 
 
Podjetja, ki se ukvarjajo z neposrednim odzivnim trženjem prek televizije, so naslednja: 
Tena, a. s., (ustanovljen leta 1992) je prvo podjetje, ki je na Češkem pričelo z neposrednim 
odzivnim trženjem, oglašuje se na TV Nova in TV Prima in je pod vplivom skupine, ki je pod 
kontrolo Železny-ja. 
TV Shop Česka republika, spol. s. r. o., (ustanovljen leta 1995) s 100 % lastniškim deležem 
TV Shop Europe AB in se oglašuje na TV Prima. 
Studio Moderna (ustanovljena 1999), njihova blagovna znamka je Top Shop. 
WS International, a.s., (ustanovljen leta 2000) je predvsem specilaliziran za In store video 
prodajo in žive predstavitve, tako da jim neposredno odzivno trženje prek televizije služi 
predvsem kot podpora za njihovo dejavnost. 
Yellow & Blue, s. r. o., (ustanovljen 1997), njihova blagovna znamka je Smart Shop. 
 

 

http://www.czech-tv.cz/
http://www.prima-televizie.cz/
http://www.nova-tv.cz/
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1. 2 Madžarska 
 
Tabela D2: Osnovni podatki - Madžarska  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: TBI Yearbook, 2003; CIA (URL: http:// www.cia.gov/cia/publications/factboo/fields/2003),  
       12. 02. 2003;  ATRP, 2002 
 
Madžarska medijska slika se je v letu 2003 spremenila, saj sta komercialni televizijski postaji 
TV 2 in RTL Klub prevzela blizu 70 % tržnega deleža, hkrati pa prejemata med 90 in 95 % 
vseh prihodkov televizijskega oglaševanja. Nacionalna madžarska televizija (M 1) je na tretjem 
mestu s samo 11 % tržnim deležem in v velikih finančnih težavah, tako da se pričakuje vladni 
zakon, ki naj bi obstoječo težko situacijo nacionalne televizije izboljšal. Na kabelskem področju 
je dominanten igralec UPS, ki je v prvem četrtletju 2002 imel 665.000 naročnikov, kar je skoraj 
polovico celotnega tržišča, poleg tega pa še 58.200 naročnikov na digitalni platformi DTH. 
Delež gledanosti na madžarskem televizijskem prostoru je razdeljen tako, kot prikazuje slika 
D2. 
 

MADŽARSKA   
Prebivalstvo (ocena julij 2002) 10.075.000 
Glavno mesto Budimpešta 
Valuta Forint 
BDP (rast 2000/2001) 3,5% 
BDP na prebivalca v dolarjih 11.200 
Št. gospodinjstev s TV-sprejemnikom 3.807.000 
Št. gospodinjstev s TV-kabelskim sprejemnikom 1.420.000 
Št. gospodinjstev s TV-satelitskim sprejemnikom 65.000 
Skupno oglaševanje v milijonih dolarjih 1.122 
Oglaševanje na TV-postajah v milijonih dolarjih 686 
TV-oglaševanje v % od skupnega oglaševanja 61,1% 
Število fiksnih telefonskih linij (1997) 3.095.000 
Število mobilnih telefonov  (2002) 5.700.000 
Število radijskih postaj (1997) 77 
Število televizijskih postaj (1995) 35 
Število uporabnikov interneta (2001) 1.200.000 

http://www.cia.gov/cia/publications/factboo/fields/2003
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Slika D2: Deleži gledanosti televizijskih postaj na Madžarskem 

 
Vir: AGB, 2003 
 
RTL Klub: Delovati je začel leta 1997, program predvajajo 18  ur na dan, nacionalno pokritost 
imajo 94 %, lastniki pa so CLT-Ufa (49 %), Matav (25 %), Pearson Netherlands (20 %), 
Raiffeisen Ostinvest (6 %), imajo več kot 50 % tujega programa predvsem iz ZDA, Nemčije, 
Italije, Francije in Kanade (URL: http://www.rtlklub.com). 
TV 2: Delovati je začel 1997 (URL: http://www.tv2.hu).  
MTV – Magyar Televizio (M 1): Delovati je začela 1957, program predvajajo 18 ur na dan, 
nacionalna pokritost je 50 %, oddajajo tudi prek satelita Hotbird, 100 % lastnik je država, 25 % 
programa uvažajo predvsem iz Velike Britanije, Brazilije, Italije, Španije, Češke, Slovaške, 
Poljske, Avstrije, ZDA (URL: http://www.mtv.hu).  
Na Madžarskem se je šele po odobritvi treh frekvenc, ki pokrivajo celotno Madžarsko, pričela 
prava konkurenca na področju neposrednega trženje prek televizije.  
 
Z neposrednim odzivnim trženjem prek televizije, se ukvarjata naslednji podjetji: 
WSN (World Shopping Network), ki je pričel s prodajo v  letu 1997. 
Studio Moderna, ki je pričela s prodajo v letu 1998. 
 

http://www.rtlklub.com/
http://www.tv2.hu/
http://www.mtv.hu/
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1. 3 Poljska 

 
Tabela D3: Osnovni podatki - Poljska 
 

POLJSKA   
Prebivalstvo (ocena julij 2002) 38.625.000 
Glavno mesto Varšava 
Valuta Zlot 
BDP (rast 2000/2001) 4,8% 
BDP na prebivalca v dolarjih 8.500 
Št. gospodinjstev s TV-sprejemnikom 12.369.000 
Št. gospodinjstev s TV-kabelskim sprejemnikom Ni podatka 
Št. gospodinjstev s TV-satelitskim sprejemnikom 895.000 
Skupno oglaševanje v milijonih dolarjih 2.240 
Oglaševanje na TV-postajah v milijonih dolarjih 1.389 
TV-oglaševanje v % od skupnega oglaševanja 62% 
Število fiksnih telefonskih linij (1998) 8.070.000 
Število mobilnih telefonov  (2002) 10.430.000 
Število radijskih postaj (1998) 792 
Število televizijskih postaj (1995) 179 
Število uporabnikov interneta (2001) 1.200.000 

 
Vir: TBI Yearbook, 2003, CIA (URL: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2003),    
       12.02. 200;  ATRP, 2002 
 
Na Poljskem se nadaljuje proces konsolidacije televizijskih postaj. Glavnino oglaševalskega 
kolača si razdelijo nacionalna televizijska postaja TV P in nacionalni komercialni televizijski 
postaji TV N in Polsat. Na področju kabelskih priključkov je UPS kupil MSO in ustanovil UPS 
Telewizja Kablowa, za katero nisem uspel izbrskati podatkov o številu naročnikov. V 
parlamentu potekajo burne razprave okrog sprejema novega zakona, ki naj bi urejal dodelitev 
frekvenc in pogoje predvajanja ter oglaševanja. Delež gledanosti na Poljskem televizijskem 
prostoru je razdeljen tako, kot prikazuje slika D3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cia.gov/cia/publications/factboo/fields/2003
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Slika D3: Deleži gledanosti televizijskih postaj v Poljski 

 
Vir: AGB, 2003 
 
TVP Telewizja Polska: Delovati je začela 1952, ima tri kanale TVP 1, TVP 2 in TV Polonia 
(regionalna), program predvajajo 20 ur na dan, nacionalno pokritost imajo od  97 % do 99 %, 
lastnik je država, imajo 10 podružničnih pisarn (TVP Poznan, TVP Katowice, TVP Lodz, TVP 
Szczecin, TVP Bydgoszcz, TVP Lublin, TVP Krakow, TVP Gdansk, TVP Rzeszow, TVP 
Wroclaw), 31,5 % imajo tujega programa (uvoz predvsem iz ZDA, Nemčije, Italije, Francije, 
Kanade, Avstralije) (URL: http://www.tvp.com.pl). 
Polsat: Delovati so začeli 1992, program predvajajo 23 ur na dan, imajo 80 % nacionalno 
pokritost, postaja je 100 % v lasti Solorz-Zaka, 54 % imajo tujega programa (uvoz predvsem iz 
Velike Britanije, Brazilije, Argentine, Španije, Francije, Avstrije, Avstralije, ZDA, Hongkonga, 
Japonske, Kanade, Belgije) (URL: http://www.polsat.com.pl).  
TV N: Delovati so začeli 1997, program predvajajo 24 ur na dan, nacionalna pokritost je 60 %, 
100 % lastnik je ITI Holdings (URL: http://www.tvn.pl). 
 
Poljska po številu prebivalcev predstavlja eno največjih tržišč na območju, ki ga opisujem, zato 
je zanj opaziti veliko zanimanje podjetij, ki delujejo na območju, trenutno pa so na tem tržišču 
prisotni: 
Euro Vita: delovati je začela v letu 2002, omejena je na manjše televizijske postaje. 
Mango: prvo podjetje, ki je na Poljskem testno pričelo s 24-urnim nakupovalnim kanalom.  
Studio Moderna: delovati je začela leta 1997. 
TV Promotion Group: je podjetje, katerega ustanovitelj je televizijska postaja Polsat. 
 

http://www.tvp.com.pl/
http://www.polsat.com.pl/
http://www.tvn.pl/
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1. 4 Slovaška 
 
Tabela D4: Osnovni podatki - Slovaška 
 

SLOVAŠKA   
Prebivalstvo (ocena julij 2002) 5.422.000 
Glavno mesto Bratislava 
Valuta Slovaška krona 
BDP (rast 2000/2001) 2,2 % 
BDP na prebivalca v dolarjih 10.200 
Št. gospodinjstev s TV-sprejemnikom 1.832.000 
Št. gospodinjstev s TV-kabelskim sprejemnikom 5.000 
Št. gospodinjstev s TV-satelitskim sprejemnikom 16.000 
Skupno oglaševanje v milijonih dolarjih Ni podatka 
Oglaševanje na TV-postajah v milijonih dolarjih Ni podatka 
TV-oglaševanje v % od skupnega oglaševanja Ni podatka 
Število fiksnih telefonskih linij (1998) 1.934.000 
Število mobilnih telefonov  (2002) 2.603.000 
Število radijskih postaj (1997) 95 
Število televizijskih postaj (1995) 38 
Število uporabnikov interneta (2000) 700.000 

 
Vir: TBI Yearbook, 200; CIA (URL: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2003),  
       12.  02.  2003;  ATRP,  2002 
 
O slovaškem medijskem trgu bi lahko govorili skoraj kot o monopolnem tržišču, saj ima skoraj 
60 % gledanosti TV Markiza (vse druge domače slovaške postaje skupaj komaj 16 %), ki se 
tudi iz leta v leto obnaša bolj monopolno. Posledica tega je, da se povečuje delež gledanja tujih 
televizijskih postaj. Edina novost na slovaškem trgu je, da je pričela delovati nova televizijska 
postaja JOJ TV, ki jo kontrolira ekipa, zbrana okrog Železny-ja. Na področju kabelskih 
priključkov je UPS v prvem četrtletju 2002 imel 302.400 naročnikov, kar je približno polovica 
vseh kabelskih priključkov na Slovaškem, imeli pa so tudi 10.600 naročnikov na digitalni 
platformi DTH.  Delež gledanosti na slovaškem televizijskem prostoru je razdeljen tako, kot 
prikazuje slika D4. 
 
 
 
 
 
 

http://www.cia.gov/cia/publications/factboo/fields/2003
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Slika D4: Deleži gledanosti televizijskih postaj na Slovaškem 
 

 
Vir: IP Bratislava, Top 2002 – slovensky televizny trh v čislach, 2002 
 
TV Markiza: Delovati je začela 1996, program predvaja 20 ur na dan, nacionalno pokritost 
ima 80 %, postaja je 100 % v lasti CME Markiza Slovakia, 60 % ima tujega programa (uvoz 
predvsem iz Velike Britanije, Francije, ZDA, Hrvaške) (URL: http://www.markiza.sk).  
Slovak TV: Delovati je začela 1991, ima dva kanala STV 1, STV 2, program predvaja 21 ur na 
dan, nacionalno pokritost ima od  98 % do 99 %, lastnik je država, ima 2 podružnični pisarni 
(Košice in Bansko Bistrico), 30 % ima tujega programa (uvoz predvsem iz ZDA, Velike 
Britanije, Nemčije,  Italije, Španije, Češke, Francije) (URL: http://www.stv.sk). 
TV JOJ: Pričela z delovanjem leta 2002 (URL: http://www.joj.sk). 
 
Podjetja, ki se ukvarjata z neposrednim odzivnim trženjem prek televizije, sta naslednja: 
TV Products, s. r. o., je pričel s prodajo v letu 2002, pa še ta bolj temelji na tiskanih medijih 
kot na neposrednem odzivnem trženju prek televizije. 
Studio Moderna, s. r. o., ki je pričela s prodajo v letu 1998. 

http://www.markiza.sk/
http://www.stv.sk/
http://www.joj.sk/
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1. 5 Slovenija 
 
Tabela D5: Osnovni podatki - Slovenija  
 

SLOVENIJA  
Prebivalstvo (popis 2002) 1.964.036 
Glavno mesto Ljubljana 
Valuta Tolar 
BDP (rast 2000/2001) 4,5% 
BDP na prebivalca v dolarjih 12.000 
Št. TV sprejemnikov 1997 710.000 
Št. gospodinjstev s TV-kabelskim sprejemnikom Ni podatka 
Št. gospodinjstev s TV-satelitskim sprejemnikom Ni podatka 
Skupno oglaševanje v milijonih dolarjih (2002) 130.661.000 
Oglaševanje na TV-postajah v milijonih dolarjih (2002) 44.218.000 
TV-oglaševanje v % od skupnega oglaševanja 33,8 % 
Število fiksnih telefonskih linij (1997) 700.000 
Število mobilnih telefonov  (junij 2002) 1.540.000 
Število radijskih postaj (1998) 78 
Število televizijskih postaj (2001) 24 
Število uporabnikov interneta (2001) 600.000 

 
Vir: TBI Yearbook, 2003;  (URL: http://www.mportal.delo.si) 10.06. 2003; Zavod za statistiko 
(URL:http://www.stat.si/popis 2002), 10. 05. 2003; CIA (URL:http://www.cia.gov/cia  
/publications/factbook/fields/2016.html), 15. 02. 2003;  ATRP, 2002 
  
V Sloveniji je hitrejši razvoj neposrednega trženja prek televizije šel z roko v roki s pojavom 
novih TV-postaj, predvsem POP TV in Kanala A, ki sta bili prvi komercialni televizijski 
postaji, ki sta namenjali del časa za neposredno odzivno trženje prek televizije. Po kapitalski 
združitvi SBS in CME (ki imata v lasti Kanal A in POP TV in sedaj enotno nastopata na 
tržišču) se je praktično naredil pol dveh zasebnih televizijskih postaj z istim lastnikom proti 
nacionalni televiziji. Vse druge zasebne televizijske postaje imajo zanemarljivo majhne tržne 
deleže. Delež gledanosti na slovenskem televizijskem prostoru je razdeljen tako, kot prikazuje 
slika  D5. 
 
 
 
 
 

http://www.mportal.delo.si/
http://www.stat.si/popis 2002
http://www.cia.gov/cia  /publications/factbook/fields/2016.html
http://www.cia.gov/cia  /publications/factbook/fields/2016.html
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Slika D5: Deleži gledanosti televizijskih postaj v Sloveniji 

 
Vir: Media Services, AGB, 2003 
 
POP TV: Delovati je začel 1995, program predvaja 15 ur na dan, nacionalno pokritost ima 86,5 
%, postaja je 100 % v lasti Pro Plusa (ki je nastal 1995 kot skupna družba MMTV, Tele 59 in 
CME – Central European Media Enterprises), tuj programa uvaža predvsem iz Velike Britanije, 
ZDA, Brazilije, Španije, Francije. V letu 2002 so prihodki Pro Plusa (Pop TV in A–kanal) od 
oglaševanja znašali blizu 25 milijonov dolarjev (URL: http://www.pop-tv.si). 
A-kanal: Prva komercialna televizijska postaja, ki je pričela oddajati v Sloveniji v letu 1991, v 
letu 1997 ga je prevzel SBS, v oktobru 2000 pa je večinski del Kanala A pridobila družba Pro 
Plus, imajo 81,3 % pokritost nacionalnega območja (URL: http://www.kanal-a.si). 
RTV Slovenija: Slovenska nacionalna televizija oddaja na dveh kanalih RTV 1, RTV 2, 
program predvaja 16 ur na dan, nacionalno pokritost ima 100 %, lastnik je država, imajo 3 
podružnične pisarne (RTV Center Maribor, RTV enota za madžarski program, RTV Center 
Koper-Capodistria), imajo 49%  tujega programa (URL: http://www.rtvslo.si). 
 
Z neposrednim trženjem prek televizije v Sloveniji je začelo več podjetij, resneje pa se je začela 
s panogo ukvarjati Studio Moderna v letu 1996, ki je od tedaj vodilno podjetje v panogi na 
slovenskem trgu. V zadnjih letih se je na slovenskem trgu v panogi poskusilo še kar nekaj 
podjetij, TV Shop (podružnica Quantumove filiale TV Shop, London), Marinet, AMS, vendar 
so vsa prenehala poslovati oz. vsaj občutno omejila svoje dejavnosti na marginalne televizijske 
postaje. Ocenjuje se, da ima Studio Moderna več kot 90 % slovenskega tržnega deleža v panogi 
neposrednega odzivnega trženja prek televizije. 
 

http://www.rtvslo.si/
http://www.kanal-a.si/
http://www.rtvslo.si/
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2 Balkanske države 
 
Države na območju Balkana predstavljajo naslednji sklop držav, v katerih se že zaznavajo prvi 
zametki neposrednega odzivnega trženja prek televizije. V teh državah (Albanija, Bolgarija, 
Bosna in Hercegovina, Srbija in Črna gora, Makedonija, Romunija) živi več kot 55 milijonov 
prebivalcev in imajo več kot 16 milijonov televizijskih sprejemnikov. Liberalizacija medijskega 
prostora je v večini držav že končana oz. se z izjemo Albanije in Bosne in Hercegovine že 
nahaja v sklepni fazi. Balkanske države so za panogo neposrednega odzivnega trženja prek 
televizije manj privlačne predvsem zaradi držav z relativno malo prebivalci in slabo kupno 
močjo.  

2. 1 Albanija 
 
Tabela D6: Osnovni podatki - Albanija 
 

ALBANIJA   
Prebivalstvo (ocena julij 2002) 3.540.000 
Glavno mesto Tirana 
Valuta Lek 
BDP (rast 2000/2001) 2,2 % 
BDP na prebivalca v dolarjih (2001) 3.000 
Št. TV sprejemnikov 700.000 
Št. gospodinjstev s TV-kabelskim sprejemnikom Ni podatka 
Št. gospodinjstev s TV-satelitskim sprejemnikom Ni podatka 
Skupno oglaševanje v milijonih dolarjih Ni podatka 
Oglaševanje na TV-postajah v milijonih dolarjih Ni podatka 
TV-oglaševanje v % od skupnega oglaševanja Ni podatka 
Število fiksnih telefonskih linij (2001) 1.200.000 
Število mobilnih telefonov  (2001) 250.000 
Število radijskih postaj (2001) 17 
Število televizijskih postaj (2001) 3 
Število uporabnikov interneta (2001) 12.000 

 
Vir: TBI Yearbook, 2003; CIA (URL: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook), 15. 02.  
       2003 
 
V Albaniji se medijski prostor še ni liberaliziral in je zato praktično edina televizija, ki pokriva 
nacionalno območje, RTVSH. 
 
RTVSH – Radio Televizioni Shqiptar: Delovati je začel 1967, nacionalno pokritost imajo več 
kot 90 %, lastnik je država, program uvaža predvsem iz Velike Britanije, Nemčije,  Italije in 
Francije (URL: http://www.alb-net.com/rtpsat).  

http://www.alb-net.com/rtpsat
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Po dosegljivih podatkih za zdaj v Albaniji še ni podjetij, ki bi se ukvarjala z neposrednim 
trženjem prek televizije.  
 

2. 2 Bolgarija 
 
Tabela D7: Osnovni podatki - Bolgarija 
 

BOLGARIJA   
Prebivalstvo (ocena julij 2002) 7.900.000 
Glavno mesto Sofia 
Valuta Lev 
BDP (rast 2000/2001) 5,0 % 
BDP na prebivalca v dolarjih (2002) 6.200 
Št. TV sprejemnikov (1997) 3.310.000 
Št. gospodinjstev s TV-kabelskim sprejemnikom Ni podatka 
Št. gospodinjstev s TV-satelitskim sprejemnikom Ni podatka 
Skupno oglaševanje v milijonih dolarjih (2002) 100,2 
Oglaševanje na TV-postajah v milijonih dolarjih (2002) 57,2 
TV-oglaševanje v % od skupnega oglaševanja 57,1 % 
Število fiksnih telefonskih linij (2001) 3.187.000 
Število mobilnih telefonov  (2001) 1.054.000 
Število radijskih postaj (1998) 96 
Število televizijskih postaj (2001) 39 
Število uporabnikov interneta (2001) 585.000 

 
Vir: TBI Yearbook, 2003;  (URL:http://www.magazineworld.org/Members/WMT/PDFs/  
        BulgariaWMT01.pdf), 10. 06. 2003; CIA  (URL:http://www.cia.gov/cia/publications/      
        factbook/fields/2016.html), 15. 02. 2003;  ATRP,  2002 
 
V Bolgariji se je medijska situacija spremenila, ko je v letu 2000 pričela delovati prva 
nacionalna komercialna televizijska postaja bTV (v lasti Balkan News Corporation BCN, katere 
lastnik je Rupert Murdoch). bTV je v začetku leta 2002 že imela več kot 30-% tržni delež, kar 
se tiče gledanosti, in več kot 40 % televizijskega oglaševalskega proračuna. V juniju 2002 je 
pričela oddajati prek satelita, tako da sedaj pokriva Evropo, Bližnji vzhod in celo del Severne 
Amerike. Trenutno se odvija veliki boj za drugo nacionalno frekvenco. V Bolgariji imajo okrog 
500.000 kabelskih priključkov, ki so v lasti Cable Bolgaria, Evrotour Sat TV and Sofia Cable in 
Erocoma v Plodivu (drugem največjem bolgarskem mestu).  
 

http://www.magazineworld.org/Members/WMT/PDFs/
http://www.cia.gov/cia/publications/             factbook/fields/2016.html
http://www.cia.gov/cia/publications/             factbook/fields/2016.html


 14

Bulgarian National Television: Delovati je začela 1959, nacionalno pokritost ima 93 %, 
lastnik je država, več kot 40 % programa je tuje produkcije, ki jo kupuje povsod po svetu 
(URL: http://www.bnt.bg).  
bTV: Delovati je začela v letu 2000 in je v 100-% lasti BNC. 
NTV – New Television: Oddajati je začela leta 1994, in je v 99-% lasti Antena Group. 
 
Z neposrednim odzivnim trženjem prek televizije, se ukvarjata: 
Studio Moderna (ustanovljena 1996), njihova blagovna znamka je Top Shop. 
WS International, a. s., (ustanovljen leta 2000), je predvsem specializiran za prodajo In store 
video.  
 

2. 3 Bosna in Hercegovina 
 
Tabela D8: Osnovni podatki – Bosna in Hercegovina 
 

BOSNA IN HERCEGOVINA   
Prebivalstvo (ocena julij 2002) 3.965.000  
Glavno mesto Sarajevo 
Valuta Bosanska marka 
BDP (rast 2000/2001) 6 % 
BDP na prebivalca v dolarjih (2001) 1800 
Št. gospodinjstev s TV-sprejemnikom Ni podatka 
Št. gospodinjstev s TV-kabelskim sprejemnikom Ni podatka 
Št. gospodinjstev s TV-satelitskim sprejemnikom Ni podatka 
Skupno oglaševanje v milijonih dolarjih Ni podatka 
Oglaševanje na TV-postajah v milijonih dolarjih Ni podatka 
TV-oglaševanje v % od skupnega oglaševanja Ni podatka 
Število fiksnih telefonskih linij (1997) 303.000 
Število mobilnih telefonov  (1997) 9.000 
Število radijskih postaj (1998) 25 
Število televizijskih postaj (1995) 33 
Število uporabnikov interneta Ni podatka 

 
Vir: TBI Yearbook,  2003; CIA (URL:http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/     
       2016.html), 16.  02.  2003 
 
V Bosni in Hercegovini so mediji še vedno razdeljeni glede na nacionalno območje in kot 
takšni bi lahko govorili o treh entitetah in treh medijskih situacijah, vendar glede na kupno moč 
prebivalstva Bosna in Hercegovina še kar nekaj časa ne bo pravo tržišče za neposredno odzivno 
trženje prek televizije.  
 

http://www.bnt.bg/
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/           2016.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/           2016.html
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JSHB – Javna RTV služba: Delovati je začela 1946, nacionalno pokritost ima 70 %, lastnik je 
država, imajo pa naslednje kanale RTV 1, RTV 2, RS, RTV Srebrenica, RTV Tomislavgrad, 
RTV Vikom, RTV Vogošča. Na dan predvajajo 16 ur programa, 38 % programa je tujega, ki ga 
kupujejo predvsem iz Velike Britanije, Nemčije, ZDA, Francije in skandinavskih držav (URL: 
http://www.rtvbih.ba). 
 
V Bosni in Hercegovini že obstajajo prvi poskusi trženja prek lokalnih televizijskih postaj, 
vendar je vse skupaj še zelo daleč od pravil in postopkov dela, ki so se razvili v panogi 
neposrednega odzivnega trženja prek televizije; od podjetij, ki se resno ukvarjajo s panogo, je 
prisotna samo Studio Moderna. 
 

2. 4 Hrvaška 
 
Tabela D9: Osnovni podatki - Hrvaška  
 

HRVAŠKA   
Prebivalstvo (ocena) 4.300.000 
Glavno mesto Zagreb 
Valuta Kuna 
BDP (rast 2000/2001) 3,2 % 
BDP na prebivalca v dolarjih 5.800 
Št. TV-sprejemnikov (1997) 1.220.000 
Št. gospodinjstev s TV-kabelskim sprejemnikom Ni podatka 
Št. gospodinjstev s TV-satelitskim sprejemnikom Ni podatka 
Skupno oglaševanje v milijonih dolarjih Ni podatka 
Oglaševanje na TV-postajah v milijonih dolarjih Ni podatka 
TV-oglaševanje v % od skupnega oglaševanja Ni podatka 
Število fiksnih telefonskih linij (2000) 1.721.000 
Število mobilnih telefonov  (2001) 1.300.000 
Število radijskih postaj (1999) 119 
Število televizijskih postaj (1995) 36 
Število internet uporabnikov (2001) 480.000 

 
Vir: TBI Yearbook, 2003; CIA  (URL:http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/     
       2016.html), 16.  02.  2003 
 
HRT – Hrvatska Radio Televizija: Delovati je začela 1956, ima štiri kanale HRT 1, HRT 2, 
HRT 3 in HRT TV USA, program oddaja 24 ur na dan, nacionalno pokritost ima 100 %, 
postaja je 100 % v lasti države, ima tri podružnične pisarne (HRT TV Bjelovar, HRT TV Split, 
HRT TV Rijeka), 40 % imajo tujega programa uvoženega predvsem iz Velike Britanije, 
Francije, ZDA (URL: http://www.hrt.hr). 

http://www.rtvbih.ba/
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/           2016.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/           2016.html
http://www.hrt.hr/


 16

Nova TV: je prva večja komercialna televizijska postaja, ki je pričela oddajati šele v letu 2002 
in jo od same ustanovitve pretresajo notranji škandali glede lastništva in upravljanja, vendar je 
kljub velikim notranjim problemom začela resneje ogrožati vodstvo nacionalne televizijske 
postaje (URL: http://tvnova.hr). 
 
Hrvaška zakonodaja do pred kratkim realno ni dopuščala vstopa velikih komercialnih TV-
postaj, ki bi pokrivala celotno hrvaško območje, zato se tudi ni moglo razviti neposredno 
odzivno trženje prek televizije. Obstaja domače podjetje Elda, ki deluje v panogi, vendar v 
omejenem obsegu, predvsem na manjših lokalnih TV-postajah, od tujih podjetij iz panoge pa je 
na hrvaškem trgu od leta 1993 prisotna samo Studio Moderna. 
 

2. 5 Srbija in Črna gora 
 
Tabela D10: Osnovni podatki – Srbija in Črna gora  
 

Srbija in Črna Gora   
Prebivalstvo (ocena julij 2002) 10.600.000  
Glavno mesto Beograd 
Valuta Novi dinar 
BDP (rast 2000/2001) 15 % 
BDP na prebivalca v dolarjih 2.300 
Št. TV-sprejemnikov 2.750.000 
Št. gospodinjstev s TV-kabelskim sprejemnikom Ni podatka 
Št. gospodinjstev s TV-satelitskim sprejemnikom Ni podatka 
Skupno oglaševanje v milijonih dolarjih Ni podatka 
Oglaševanje na TV-postajah v milijonih dolarjih Ni podatka 
TV-oglaševanje v % od skupnega oglaševanja Ni podatka 
Število fiksnih telefonskih linij (1995) 2.017.000 
Število mobilnih telefonov  (1997) 87.000 
Število radijskih postaj (1997) 309 
Število televizijskih postaj (1997) 771 
Število internet uporabnikov (2001) 400.000 

 
Vir: TBI Yearbook, 2003; CIA  (URL:http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/     
       2016.html), 16. 02. 2003 
 
V Srbiji in Črni gori lahko govorimo o liberaliziranem trgu na področju televizijskih medijev, 
saj je država rekorder v regiji po številu televizijskih postaj na prebivalca. Huda konkurenca 
med televizijskimi postajami in pomanjkanje pravnega reda sta povzročala popolno ne-
spoštovanje avtorskih pravic in njihovo vsesplošno kršenje. V zadnjem času se na tem področju 
kažejo izboljšave, pa tudi konkurenca je opravila svoje in se je število televizijskih postaj 

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/           2016.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/           2016.html
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pričelo zmanjševati. Poleg nacionalne televizije obstaja kar nekaj močnih komercialnih 
televizijskih postaj, kot so npr. BK TT, ki je v lasti bratov Karić, RTV Pink, Studio B …. 
 
RTS – Radio Televizija Srbije: Nacionalno pokritost ima 100 %, lastnik je država (URL: 
http://www.rts.co.yu).  
BK TV: Delovati je začela 1994 kot prva večja komercialna televizijska postaja. Program 
oddaja 24 ur, med drugim tudi prek 6 satelitov in jo je možno praktično spremljati povsod po 
svetu (URL: http://www.bktv.com). 
RTV Pink  (URL: http://www.rtvpink.com).  
 
Zaradi velikega števila komercialnih TV-postaj in posledično velike ponudbe medijskega časa 
se je oblikovalo kar nekaj podjetij, ki so se želela ukvarjati s panogo neposrednega odzivnega 
trženja prek televizije. Od tujih podjetij je od 1996 prisotna samo Studio Moderna, obstaja pa 
tudi večje število lokalnih podjetij (kot so npr. Bioklinika,  Božen Cosmetics, Blic Shop …), ki 
oglašujejo predvsem na manjših televizijskih postajah. Specifika lokalnih podjetij v panogi 
neposrednega odzivnega trženja prek televizije v Srbiji in Črni gori je, da zelo hitro propadajo, 
prav tako pa je značilno, da se vedno znova in znova pojavljajo nova. 
 

2. 6 Makedonija 
 
Tabela D11: Osnovni podatki - Makedonija 
 

MAKEDONIJA   
Prebivalstvo (ocena julij 2002) 2.050.000  
Glavno mesto Skopje 
Valuta Denar 
BDP (rast 2000/2001) 5 % 
BDP na prebivalca v dolarjih 4.400 
Št. TV-sprejemnikov (1997) 510.000 
Št. gospodinjstev s TV-kabelskim sprejemnikom Ni podatka 
Št. gospodinjstev s TV-satelitskim sprejemnikom Ni podatka 
Skupno oglaševanje v milijonih dolarjih Ni podatka 
Oglaševanje na TV-postajah v milijonih dolarjih Ni podatka 
TV-oglaševanje v % od skupnega oglaševanja Ni podatka 
Število fiksnih telefonskih linij (1997) 408.000 
Število mobilnih telefonov  (1997) 13.000 
Število radijskih postaj (1998) 49 
Število televizijskih postaj (1995) 31 
Število internet uporabnikov (2001) 100.000 

 
Vir: TBI Yearbook, 2003; CIA (URL:http://www.cia.gov/cia/publications/factbook), 16. 02.  
       2003 

http://www.rts.co.yu/
http://www.bktv.com/
http://www.rtvpink.com/
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/           2016.html
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V Makedoniji poleg nacionalne televizije obstajata dve nacionalni komercialni televizijski  
postaji (TV–A1 in TV Sitel), ki bosta postali zanimivi za panogo neposrednega odzivnega 
trženja prek televizije, ko se jima bo povečalo število gledalcev.  
 
MKRTV - Makedonska RTV: Delovati je pričela 1964, nacionalno pokritost ima 100 %, 
lastnik je država, dnevno predvaja 21 ur programa, od tega ga okrog 40 % uvaža predvsem iz 
zahodne Evrope in Severne Amerike (URL: http://www.mkrtv.com.mk).   
A1 – Nezavisna Televizija: Delovati je začela 1992 in je v lasti Velija Ramkovskega, pokriva 
predvsem Skopje, program predvajajo 24 ur na dan, od tega več kot 50 % tuje produkcije 
(URL: http://www.a1.com.mk).  
TV Sitel: Televizija v zasebni lasti, ki ima 90 % pokritost nacionalnega teritorija, program 
predvaja 20 ur na dan, več kot 60 % programa pa uvaža (URL: http://www.sitel.com.mk). 
 
Poleg Studia Moderna, ki je v Makedoniji prisotna od leta 1995, se s panogo neposrednega 
odzivnega trženja prek televizije v Makedoniji praktično ne ukvarja nihče drug. 
 

2. 7 Romunija 
 
Tabela D12: Osnovni podatki - Romunija 
 

ROMUNIJA   
Prebivalstvo (ocena julij 2002) 22.400.000  
Glavno mesto Bukarešta 
Valuta Lev 
BDP (rast 2000/2001) 2,2 % 
BDP na prebivalca v dolarjih 5.900 
Št. gospodinjstev s TV-sprejemnikom 7.070.000 
Št. gospodinjstev s TV-kabelskim sprejemnikom Ni podatka 
Št. gospodinjstev s TV-satelitskim sprejemnikom Ni podatka 
Skupno oglaševanje v milijonih dolarjih 168 
Oglaševanje na TV-postajah v milijonih dolarjih 134 
TV-oglaševanje v % od skupnega oglaševanja 79,8 % 
Število fiksnih telefonskih linij (1997) 3.777.000 
Število mobilnih telefonov  (2002) 4.704.000 
Število radijskih postaj (1998) 267 
Število televizijskih postaj (2001) 48 
Število internet uporabnikov (2002) 1.000.000 

 
Vir: TBI Yearbook, 2003; CIA (URL:http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/     
       2016.html), 16. 02. 2003;  ATRP, 2002 

http://www.mkrtv.com.mk/
http://www.a1.com.mk/
http://www.sitel.com.mk/
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/           2016.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/           2016.html
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Romunija je od balkanskih držav največja (v njej živi kar 40 % vseh prebivalcev od držav, ki 
sem jih umestil v to regijo) in kot takšna predstavlja največjo priložnost za razvoj panoge, zato 
tudi prikazujem tržne deleže posameznih televizijskih postaj. Medijski prostor se je v Romuniji 
po začetnih uspehih Pro TV-ja, ki je v letih 1995–2000 imel več kot polovico tržnega deleža, 
konsolidiral, tako da so sedaj na romunskem trgu s približno enakim tržnim deležem zastopane 
Romunska nacionalna televizija, Antena 1, Pro TV, poleg tega imata okrog 10 % tržni delež še 
Prima TV in Acasa. Medijska situacija v Romuniji je zrela za neposredno odzivno trženje prek 
televizije. Delež gledanosti na romunskem televizijskem prostoru je razdeljen tako, kot 
prikazuje slika  D6. 
 
Slika D6: Deleži gledanosti televizijskih postaj v Romuniji 

 
Vir:  AGB, 2003 
 
TVR Television Romania: Delovati je začela 1956, imajo pet kanalov TVR, TVR 2, Romania 
1, TVRM, TVRi, program oddaja 19 ur na dan, nacionalno pokritost ima s TVR 100 % , z 
drugimi približno 35 %, lastnik je država, ima 2 podružnični pisarni (TVR Cluj-Napoca in TVR 
Timisioara), 24,3 % ima tujega programa uvoženega predvsem iz ZDA in Evrope (URL: 
http://www.tvr.ro). 
Pro TV: Delovati je začela 1995, program oddaja 24 ur na dan, nacionalno pokritost ima 70 %, 
postaja je v lasti Mediaseta, 60 % imajo tujega programa predvsem iz Velike Britanije, 
Francije, Avstrije, Avstralije in ZDA (URL: http://www.protv.ro). 
Antena 1: Delovati je začela 1993, program predvaja 24 ur na dan, nacionalna pokritost je 60 
% ( URL: http://www.antena1.roknet.ro). 
 
Z neposrednim odzivnim trženje prek televizije se ukvarjata dve mednarodni podjetji – Ideja 
Studio (ki je v lasti italijanskega podjetja Punto Shop) in  Studio Moderna. 

http://www.tvr.ro/
http://www.protv.ro/
http://www.tvn.pl/
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3 Države nekdanje Sovjetske zveze 
 
Države, ki sem jih uvrstil v ta sklop (Belorusija, Estonija, Latvija, Litva, Moldovija, Rusija in 
Ukrajina), so zanimive predvsem zaradi velikosti in števila prebivalcev (na tem območju živi 
več kot 215 milijonov prebivalcev, ki imajo več kot 85 milijonov televizijskih sprejemnikov). 
Predvsem sta zaradi svojega velikega potenciala, ki se skriva v številu prebivalcev, zanimivi 
Rusija in Ukrajina in jima bom zato v nadaljevanju namenil malo več prostora. Države na tem 
območju ne predstavljajo samo velike priložnosti, ampak tudi veliko tveganje, predvsem zaradi 
nerazvitosti distribucijskih kanalov in slabe kupne moči prebivalstva. Medijsko je trg v 
glavnem že konsolidiran, saj že dlje časa deluje večje število komercialnih postaj, oz. se te 
intenzivno ustanavljajo, prav tako pa tudi že nastajajo podjetja, ki se ukvarjajo z neposrednim 
odzivnim trženjem prek televizije. 
 

3. 1 Belorusija 
 
Tabela D13: Osnovni podatki - Belorusija 
 

BELORUSIJA   
Prebivalstvo (ocena julij 2002) 10.335.000 
Glavno mesto Minsk 
Valuta Beloruski rubelj 
BDP (rast 2000/2001) 4,0 % 
BDP na prebivalca v dolarjih (2001) 7.500 
Št. TV-sprejemnikov 2.520.000 
Št. gospodinjstev s TV-kabelskim sprejemnikom Ni podatka 
Št. gospodinjstev s TV-satellitskim sprejemnikom Ni podatka 
Skupno oglaševanje v milijonih dolarjih Ni podatka 
Oglaševanje na TV-postajah v milijonih dolarjih Ni podatka 
TV-oglaševanje v % od skupnega oglaševanja Ni podatka 
Število fiksnih telefonskih linij (1997) 2.313.000 
Število mobilnih telefonov  (1997) 8.000 
Število radijskih postaj (1998) 66 
Število televizijskih postaj (2001) 47 
Število uporabnikov interneta (2002) 422.000 

 
Vir: TBI Yearbook, 2003; CIA (URL:http://www.cia.gov/cia/publications/factbook), 17. 02.  
       2003  
        
BTRC – Beloruskaja Tele-Radio Kompanija: Delovati je začela 1956, ima dva kanala, 
nacionalno pokritost ima 100 %, lastnik je država (URL: http://www.tvr.by). 

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/           2016.html
http://www.tvp.com.pl/
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TBN Television Broadcasting Network: Delovati je začela 1995 in združuje 16 neodvisnih 
televizijskih postaj, predvaja 24 ur programa na dan na naslednjih kanalih: Intex TV, Vesta, 
12th Channel, Bug TV, Delta TV, Nireya, Mozyr TV, Trianda, Skif, Varyag, Televid, Soitec, 
Ranak, Nuance. Pokriva približno 3,5 milijona potencialnih gledalcev, več kot 90 % programa 
je uvoženega (URL: http://www.data.minsk.by/tbn).  
Channel 8: Po prekinitvi delovanja  januarja leta 2001 je kanal vnovič začel oddajati junija 
2001, lastnik je Stalichanya Telebachanne (URL: http://declef.minsk.by/channel8). 
 
Po meni dosegljivih podatkih v tej državi ni neposrednega odzivnega trženja prek televizije.  
 

3. 2 Estonija 
 
Tabela D14: Osnovni podatki - Estonija 
 

ESTONIJA   
Prebivalstvo (ocena julij 2002) 1.400.000 
Glavno mesto Talin 
Valuta Estonska krona 
BDP (rast 2000/2001) 6,4 % 
BDP na prebivalca v dolarjih 10.000 
Št. TV-sprejemnikov 605.000 
Št. gospodinjstev s TV-kabelskim sprejemnikom Ni podatka 
Št. gospodinjstev s TV-satelitskim sprejemnikom Ni podatka 
Skupno oglaševanje v milijonih dolarjih 41 
Oglaševanje na TV-postajah v milijonih dolarjih 9 
TV-oglaševanje v % od skupnega oglaševanja 22 % 
Število fiksnih telefonskih linij (2000) 502.000 
Število mobilnih telefonov  (2001) 711.000 
Število radijskih postaj (1998) 98 
Število televizijskih postaj (2001) 3 
Število internet uporabnikov (2002) 430.000 

 
Vir: TBI Yearbook, 2003; CIA (URL:http://www.cia.gov/cia/publications/factbook), 17. 02. 
2003;  ATRP;  2002 
 
Estonija se razlikuje od drugih srednje in vzhodnoevropskih držav, kjer je običajni delež 
televizij v skupnem oglaševalskem kolaču običajno nad 50 %, v Estoniji, pa je ta le 22 % (dosti 
bliže skandinavskim državam kot srednjeevropskim). Na estonski nacionalni televiziji ni 
dovoljeno oglaševanje z neposrednim odzivom. 

http://www.polsat.com.pl/
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/           2016.html
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ETV Estonian Television: Delovati je začela 1955, program oddaja 12 ur na dan, nacionalno 
pokritost ima 99,43 %, lastnik je država, program predvsem uvažajo iz ZDA, Velike Britanije, 
Kanade, Nemčije, Danske, Finske in Rusije (URL: http://www.etv.ee). 
Kanal 2: Delovati je začel 1993, program predvaja 8 ur na dan, postaja je v 100-% lasti 
Schibsteda, 80 % ima tujega programa predvsem iz Velike Britanije, ZDA, Francije, Kanade, 
Švice, Švedske, Nemčije, Avstralije, Rusije, Nizozemske (URL: http://www.kanal2.ee).   
TV 3: Delovati je začel 1996, nacionalna pokritost je 100 %, 100 % lastnik je Modern Time 
Group, več kot 65 % programa uvaža, predvsem iz Francije (URL: http://www.tv3.ee).  
 
V Estoniji se poleg TV Shop Europe s panogo neposrednega odzivnega trženja prek televizije 
ukvarja le še Studio Moderna.  

3. 3 Latvija 
 
Tabela D15: Osnovni podatki – Latvija 
 

LATVIJA   
Prebivalstvo (ocena julij 2002) 2.370.000  
Glavno mesto Riga 
Valuta Latvijski lat  
BDP (rast 2001/2002) 4,5  
BDP na prebivalca v dolarjih 8.300 
Število TV-sprejemnikov 1.220.000  
Št. gospodinjstev s TV-kabelskim sprejemnikom Ni podatka 
Št. gospodinjstev s TV-satelitskim sprejemnikom Ni podatka  
Skupno oglaševanje v milijonih dolarjih Ni podatka  
Oglaševanje na TV-postajah v milijonih dolarjih Ni podatka  
TV-oglaševanje v % od skupnega oglaševanja Ni podatka  
Število fiksnih telefonskih linij (2000) 750.000 
Število mobilnih telefonov  (2002) 735.000 
Število radijskih postaj (1998) 65 
Število televizijskih postaj (1995) 44 
Število internet uporabnikov (2001) 312.000 

 
Vir: TBI Yearbook, 2003; CIA (URL:http://www.cia.gov/cia/publications/factbook), 17. 02.  
       2003;  ATRP,  2002 
 
LTV – Latvijas Televizija: Oddaja prek dveh kanalov LTV 1 in LTV 7. Na dan ima več kot 
17 ur programa (URL: http://www.ltv.lv). 
LNT – Telekompanija: Delovati je začela 1996, program predvaja 18 ur na dan, nacionalno 
pokritost ima 97 %, postaja je v lasti Polsata, tuje programe uvažajo predvsem iz ZDA, Velike 
Britanije, Nemčije, Francije, Avstralije, Kanade (URL: http://www.lnt.lv).  

http://www.etv.ee/
http://www.kanal2.ee/
http://www.tvn.pl/
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/           2016.html
http://www.polsat.com.pl/
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TV 3 Latvija: Program predvaja 18 ur na dan, 100 % lastnik je MTG - Moderen Times Group 
(URL: http://www.tv3.lv). 
 
V Latviji se poleg TV Shop Europe s panogo neposrednega odzivnega trženja prek televizije 
ukvarja le še Studio Moderna.  
 

3. 4 Litva 
Tabela D16: Osnovni podatki - Litva 
 

LITVA   
Prebivalstvo (ocena julij 2002) 3.600.000 
Glavno mesto Vilna 
Valuta Liti 
BDP (rast 2000/2001) 2,9 % 
BDP na prebivalca v dolarjih 7.300 
Št. gospodinjstev s TV-sprejemnikom (1977) 1.700.000 
Št. gospodinjstev s TV-kabelskim sprejemnikom Ni podatka 
Št. gospodinjstev s TV-satelitskim sprejemnikom Ni podatka 
Skupno oglaševanje v milijonih dolarjih 50 
Oglaševanje na TV-postajah v milijonih dolarjih 19 
TV-oglaševanje v % od skupnega oglaševanja 38 % 
Število fiksnih telefonskih linij (2001) 1.142.000 
Število mobilnih telefonov  (2002) 500.000 
Število radijskih postaj (2001) 162 
Število televizijskih postaj (1995) 27 
Število internet uporabnikov (2001) 341.000 

 
Vir: TBI Yearbook, 2003; CIA (URL:http://www.cia.gov/cia/publications/factbook), 17. 02.  
       2003;  ATRP, 2002 
 
V Litvi se od vseh treh baltskih držav proporcionalno največji delež od oglaševalskega 
proračuna porabi za oglaševanje na televiziji, vendar je ta delež še vedno dosti manjši, kot je 
povprečje v srednji Evropi. Na litvanski nacionalni televiziji ni dovoljeno oglaševanje z 
neposrednim odzivom, prav tako takšnega oglaševanja zaradi slabih izkušenj ne želijo na LNK, 
ki je en izmed dveh najmočnejših komercialnih televizijskih postaj. 
 
LTV – Lietuvos TV: Delovati je začela 1957, nacionalno pokritost ima 98 %, lastnik je država, 
25 % programa ni domače produkcije in ga predvsem uvažajo iz ZDA, Velike Britanije, 
Francije, Kanade, Nemčije, Danske, Finske, skandinavskih držav, Španije, Italije, Rusije, 
Estonije (URL: http://www.lrtv.lt). 

http://www.tvn.pl/
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/           2016.html
http://www.etv.ee/
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LNK TV: – Delovati je začela 1995, program predvaja 18 ur na dan, nacionalna pokritost je 98 
%  (URL: http://www.lnk.lt).   
TV 3 Lithuania: Delovati je začela 1992, nacionalna pokritost je 94 %, oddaja 18 ur programa 
na dan, 100 % lastnik je MTG (Modern Time Group), programa uvaža predvsem iz ZDA, 
Velike Britanije, Nemčije, Italije, Mehike, Francije, Kanade (URL: http://www.tv3.lt).  
 
V Litvi se poleg TV Shopa z neposrednim odzivnim trženjem prek televizije ukvarja še Studio 
Moderna, ki je prisotna na enem izmed manjših televizijskih kanalov. 
 

3. 5 Moldavija 
 
Tabela D17: Osnovni podatki - Moldavija 
 

Moldavija    
Prebivalstvo (ocena julij 2002) 4.435.000 
Glavno mesto Kisinau  
Valuta Moldavski lev 
BDP (rast 2000/2001) 1,5 % 
BDP na prebivalca v dolarjih 2.500 
Št. gospodinjstev s TV-sprejemnikom (1997) 1.260.000 
Št. gospodinjstev s TV-kabelskim sprejemnikom Ni podatka 
Št. gospodinjstev s TV-satelitskim sprejemnikom Ni podatka 
Skupno oglaševanje v milijonih dolarjih Ni podatka 
Oglaševanje na TV-postajah v milijonih dolarjih Ni podatka 
TV-oglaševanje v % od skupnega oglaševanja Ni podatka 
Število fiksnih telefonskih linij (2000) 735.000 
Število mobilnih telefonov  (2000) 402.000 
Število radijskih postaj (1998) 60 
Število televizijskih postaj (1995) 1 
Število internet uporabnikov (2000) 15.000 

 
Vir: TBI Yearbook, 2003; CIA (URL:http://www.cia.gov/cia/publications/factbook), 17. 02.  
       2003.  
 
Teleradio Moldova: Delovati je pričel 1958, program oddaja 15 ur na dan, nacionalno 
pokritost ima 100 %, poleg tega pokriva s signalom še del Romunije in Ukrajine, lastnik je 
država, 25 % ima tujega programa uvoženega predvsem iz ZDA, Nemčije,  Francije, Romunije, 
in Kitajske (URL: http://www.trm.md).  
 
V Moldaviji je močna samo nacionalna televizijska postaja, poleg tega je kupna moč 
prebivalstva zelo nizka, tako da za zdaj niso izpolnjeni osnovni pogoji za neposredno trženje 

http://www.lnk.lt/
http://www.tvn.pl/
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/           2016.html
http://www.trm.md/
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prek televizije. Po meni dosegljivih podatkih v tej državi ni neposrednega odzivnega trženja 
prek televizije. 
 

3. 6 Rusija 
 
Tabela D18: Osnovni podatki - Rusija 
 

RUSIJA   
Prebivalstvo (ocena julij 2002) 144.990.000 
Glavno mesto Moskva 
Valuta Rubelj 
BDP (rast 2000/2001) 6.0 % 
BDP na prebivalca v dolarjih 7.700 
Št. gospodinjstev s TV-sprejemnikom (1998) 60.500.000 
Št. gospodinjstev s TV-kabelskim sprejemnikom 170.000 
Št. gospodinjstev s TV-satelitskim sprejemnikom 200.000 
Skupno oglaševanje v milijonih dolarjih 1.284 
Oglaševanje na TV-postajah v milijonih dolarjih 480 
TV-oglaševanje v % od skupnega oglaševanja 37,4 % 
Število fiksnih telefonskih linij (1998) 30.000.000 
Število mobilnih telefonov  (2000) 2.000.000 
Število radijskih postaj (1998) 923 
Število televizijskih postaj (1998) 7.306 
Število internet uporabnikov (2002) 18.000.000 

 
Vir: TBI Yearbook, 2003; CIA (URL:http://www.cia.gov/cia/publications/factbook), 18. 02.  
       2003 
 
Na ruskem trgu je več kot 100 televizijskih postaj, ki pokrivajo več kot milijon prebivalcev, 
poleg tega obstaja še več kot 5000 manjših lokalnih postaj, ki re-emitirajo program večjih, 
delno pa imajo lokalno produkcijo. Rusko medijsko tržišče je zelo nehomogeno, zato bi ga z 
vidika neposrednega odzivnega trženja prek televizije najlaže razdelil na tri segmente: 
 
1. Nacionalne televizijske postaje, ki ne vrtijo oglasov z neposrednim odzivom, če so le ti daljši 
od 30 sekund. V to skupino spadajo: 

ORT – prvi nacionalni program, 
RTR – drugi nacionalni program, 
NTV – komercialna televizijska postaja v lasti Gazproma (kontrolira jo država). 

Vse te tri televizije celoten čas, namenjen oglaševanju, prodajo  Videointernationalu, 
specializirani agenciji za prodajo medijskega časa (v njej dela več kot 2000 oseb), ki je pod 
nadzorom oblasti, prek nje pa se obrne približno 80 % vsega zakupa medijev v Rusiji. 

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/           2016.html
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2. Komercialne televizijske postaje z nacionalnim dosegom: 

STS – zabavna televizija, namenjena predvsem mladim, 
TV Center – televizijska postaja, katere lastnik je mestna oblast v Moskvi, 
TNT – razvedrilni program, 
REN TV – razvedrilni program, 
TV 3 – predvajajo samo filme (predvsem iz obdobja 1970–1990) in reklame. 

Vseh pet televizijskih postaj namenja določen čas neposrednemu odzivnemu trženju prek 
televizije, skupna značilnost vseh postaj je, da ne želijo sklepati dolgoročnih pogodb, kar je 
ruska specifika glede na druge države. 

 
3.  Komercialne televizijske postaje, ki so regionalnega značaja (pokrivajo območja od 2 do 30 
milijonov gledalcev), takšnih televizijskih postaj je preveč, da bi naštel vse, zato naštevam 
samo nekaj tistih največjih: 

    M1 – moskovska televizija (več kot 15 milijonov), 
    Kultura – (ne dovoljuje oglaševanja – doseg več kot 30 milijonov), 
    MTV – glasbeni program v ruskem jeziku (več kot 50 milijonov), 
    7 TV – športni kanal (več kot 20 milijonov), 
    Darial TV – zabavni kanal (več kot 30 milijonov), 
    TV S – zabavni program (več kot 10 milijonov), 
    6 Piterski kanal (doseg več kot 10 milijonov), 
    11 Kanal (St. Petersburg – več kot 10 milijonov), 
    Desna TV – (Smolenskaya oblast – več kot 5 milijonov), 
    Dialog TV – (Nižnonovogradska oblast – preko 3 milijone), 
    Skat – (Samarska oblast – več kot 3 milijone), 
    Efir 12 – (Tatarstanska oblast – več kot 2 milijona), 
    Guberniya – (Jekaterinburg – več kot 2 milijona), 
    Ladya – (Tumenski okraj – več kot 2 milijona), 
   Gagarin – (Smolenskaya oblast – več kot 2 milijona), 
    Yekaterinodar – ( Krasnodarska oblast – več kot 2 milijona). 

     
V Rusiji ima vsako mesto, ki ima več kot milijon prebivalcev, vsaj nekaj lokalnih televizijskih 
postaj, ki večino časa predvajajo eno od komercialnih televizijskih postaj z nacionalnim 
dosegom, znotraj nje pa imajo običajno med 16. in 18. uro lasten program. V dogovoru s 
postajo, katere program re-emitirajo, imajo pogodbeno opredeljeno, koliko časa smejo znotraj 
posameznih blokov vrteti lastne oglaševalce, vendar se teh dogovorov običajno nobena stran ne 
drži, tako da se velikokrat oglasi, ki so bili plačani za določen teritorij (npr. za Tumen na TNT-
ju, ob tem, da so na lokalni postaji Ladya v Tumenu v tem času emitirali lokalne oglase) 
prekrivajo. Kakršna koli kontrola je zaradi ogromnih razdalj nemogoča, vsaj, kar se tiče 
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klasičnih oglaševalcev, pri neposrednem odzivnem trženju prek televizije pa se to takoj zazna, 
saj v primeru ne-emitiranja, ni klicev iz tega območja. 
 
V dumi še razpravljajo, koliko libelarizirati medijsko zakonodajo, vendar se je tok dogodkov po 
terorističnem dejanju v teatru Dubravka zasukal v smer, da bo država še intenzivneje nadzirala 
medije. Komkor TV (skupno vlaganje moskovske telekomunikacijske korporacije in 
posameznikov iz ZDA) je vložil 66 milijonov dolarjev v izgradnjo optičnega kabla, prek 
katerega bodo ponudili več kot milijon digitalnih kabelskih priključkov. Delež gledanosti na 
ruskem televizijskem prostoru je razdeljen tako, kot prikazuje slika  D7. 
 
Slika D7: Deleži gledanosti televizijskih postaj v Rusiji 

Vir: Itogi – oktober 2002 
 
ORT – Obschestvennoe Rossiyskoye Televidenie: Delovati je začela 1995, program oddaja 
18 ur na dan, nacionalno pokritost ima do 100 %, 51 % lastnik je država, 49 % pa zasebna 
podjetja, 35 % ima tujega programa uvoženega predvsem iz ZDA, Velike Britanije in Francije 
(URL: http://www.otrv.ru ). 
RTR – Russian State Television and Radio Broadcasting Company: Delovati je začela 
1990, program predvaja 24 ur na dan, nacionalno pokritost ima 98 %, postaja je 100 % v lasti 
države, 20 % ima tujega programa (uvoz predvsem iz Severne Amerike in Evrope). 
NTV: Delovati je začela 1994, program oddaja 18 ur na dan, nacionalna pokritost je 62 %, 100 
% lastnik je Gazprom, uvažajo 30 %  tujega programa (URL: http://www.ntv.ru).  
 

http://www.tvp.com.pl/
http://www.ntv.ru/
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S svojimi skoraj 150 milijoni prebivalcev predstavlja Rusija največje tržišče v Evropi in je kot 
takšna zanimiva za vse, ki se ukvarjajo z neposrednim odzivnim trženjem prek televizije. Na 
ruskem trgu se je poizkusilo že kar precejšnje število velikih podjetji iz panoge, vendar so se do 
sedaj vsa tuja podjetja, ki so poizkusila tržiti v Rusiji, s tega tržišča umaknila ali pa so svoj 
obseg poslovanja občutno omejila. Problemi, s katerimi so se srečevali (neobstoj distribucijskih 
kanalov, zakonodaja, mafija ...), so jih prisilili, da so se omejili samo na manjša območja, ki so 
skoncentrirana okoli večjih mest. Rusija je še vedno vroč kostanj v žerjavici, vprašanje pa je, 
kdo in na kakšen način ga bo sposoben potegniti ven.  Poleg večjega števila domačih podjetji, 
ki se ukvarjajo z neposrednim odzivnim trženjem preko televizije sta na ruskem trgu od 
mednarodnih podjetji prisotni še TV Direct in Studio Moderna. 
 

3. 7 Ukrajina 
 
Tabela D19: Osnovni podatki - Ukrajina 
 

UKRAJINA   
Prebivalstvo (ocena julij 2002) 48.400.000 
Glavno mesto Kijev 
Valuta Hryvnya 
BDP (rast 2000/2001) 6,0 % 
BDP na prebivalca v dolarjih 3.850 
Št. gospodinjstev s TV-sprejemnikom 18.050.000 
Št. gospodinjstev s TV-kabelskim sprejemnikom Ni podatka 
Št. gospodinjstev s TV-satelitskim sprejemnikom Ni podatka 
Skupno oglaševanje v milijonih dolarjih Ni podatka 
Oglaševanje na TV-postajah v milijonih dolarjih Ni podatka 
TV-oglaševanje v % od skupnega oglaševanja Ni podatka 
Število fiksnih telefonskih linij (1999) 9.450.000 
Število mobilnih telefonov  (1998) 236.000 
Število radijskih postaj (1998) 427 
Število televizijskih postaj (1997) 33 
Število internet uporabnikov (2001) 750.000 

 
Vir: TBI Yearbook,  2003; CIA (URL:http://www.cia.gov/cia/publications/factbook), 17. 02.  
       2003.  
 
Na ukrajinskem trgu sta dominantni dve komercialni televizijski postaji, in sicer Inter in Studia 
1+1, ki imata skupaj več kot polovico tržnega deleža. Razmere na ukrajinskem trgu na področju 
medijev so podobne, kot so bile pred petimi leti v Rusiji – kar pomeni, da trg še vedno ni 
konsolidiran in da se odvijajo čudne zakulisne igre, predvsem na področju zakonodaje, pa tudi 
na področju normalnega poslovnega komuniciranja bodo morali narediti kar nekaj korakov 

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/           2016.html
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naprej, če bodo želeli privabiti podjetja, ki se ukvarjajo z neposrednim odzivnim trženjem. 
Delež gledanosti na ukrajinskem televizijskem prostoru je razdeljen tako, kot prikazuje slika  
D8. 
 
Slika D8: Deleži gledanosti televizijskih postaj v Ukrajini  
 

 
Vir: AGB, 2003 
 
Inter TV: Delovati je začela 1995, program oddajajo 20  ur na dan, nacionalno pokritost imajo  
98 %, lastniška struktura je naslednja: 51 % Business World, 29 % Public Russian TV, 20 % 
Pegasus TV, 30 % imajo tujega programa (URL: http://www.intertv.com.ua). 
Studio 1+1: Program oddaja 24 ur na dan, postaja je v 100 % lasti CME (URL: 
http://www.1plus1.net).  
UTV: Nacionalna televizijska postaja z dvema kanaloma UTV 1 in UTV 2, nacionalna 
pokritost je 98 %, 100 % lastnik je država (URL: http://www.ntu.com.ua).  
 
V Ukrajini ni neposrednega odzivnega trženja prek televizije, za razliko od Rusije na tem 
področju do sedaj niti ni bilo resnih poskusov, drugače pa za to tržišče veljajo vsi isti pomisleki, 
kot so za Rusijo veljali pred petimi leti, s tem, da jih za Ukrajino lahko še potenciramo. 
  

 
 
 
 
 

http://www.tvp.com.pl/
http://www.1plus1.net/
http://www.tvn.pl/

