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UVOD 
 
OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Zvestoba ter posledično vračanje porabnikov za podjetje pomeni ključ do uspeha. Večina 
raziskovalcev ugotavlja, da je absolutno zvestih porabnikov v današnjih časih vedno manj, kar 
pomeni, da se morajo podjetja za svoje kupce neprestano boriti. Odzivanje porabnika na 
programe zvestobe in preko le-teh vplivanje na dolgoročno zvestobo spada v področje 
trženjskega komuniciranja, saj gre za obliko pospeševanja prodaje, ki jo uvrščamo med načine 
komuniciranja s porabniki. 
 
Mnogi raziskovalci so se tekom razvoja trgovine in ostalih panog spraševali in se še danes 
sprašujejo, kateri so tisti dejavniki, ki kupca spodbudijo, da postane zvest oz. sodeluje v 
programu zvestobe, ter kateri so dejavniki, ki porabnika vodijo oz. spodbujajo, da ostane zvest 
na dolgi rok. Na omenjeno tematiko je bilo v preteklih letih opravljenih mnogo raziskav (npr. 
Arranz, 2006; Bowen & Chen, 2001; Ball, 2004; Gary, 2002; Kerr, 2009; Ndubisi, 2007), a 
enoznačnega odgovora na zastavljeno vprašanje ni uspel dobiti nobeden od raziskovalcev. 
Omenjenemu botruje dejstvo, da je v koncept zvestobe vpleten porabnik, ki se odziva v okviru 
svojih čustev, razumevanja, razpoloženja in dejavnikov v okolju, vse našteto pa vpliva na 
njegovo vedenje in preko vedenja zopet na njegova čustva itd. Torej gre za ponavljalen 
(iterativni) proces, preko katerega porabnik dozoreva in postaja vse bolj zahteven. Tudi v tem 
primeru smo priča zapletenim procesom odzivanja porabnika. 
 
Raznovrstni programi zvestobe pridobivajo na pomenu predvsem zaradi dejstva, da ima 
ohranitev in vračanje porabnikov neposreden učinek na dobičkonosnost podjetja. Mnogi 
raziskovalci ugotavljajo, da je veliko ceneje vlagati v obstoječe kupce kot pa pridobivati nove. 
Podjetje lahko poveča dobiček za skoraj 100 %, če poveča zadržanje strank vsaj za 5 % 
(Reicheld & Sasser v O´Malley, 1998, str. 47).  Ravno zaradi predhodno omenjenega so se 
podjetja agresivno usmerila na zadržanje obstoječih strank in eno od orodij, ki pri tem igra 
pomembno vlogo, je tudi program zvestobe (O´Malley, 1998, str. 47). 
 
Med zvestobo in donosnostjo torej obstaja pozitivna zveza. Zvesti porabniki niso toliko 
pripravljeni menjati blagovne znamke/trgovca zaradi cene in kupujejo več kot nezvesti 
porabniki. Zvesti porabniki izdelek že poznajo, zato zahtevajo manj informacij, torej podjetje 
stanejo manj kot nezvesti porabniki. Zvesti porabniki so manj motivirani za iskanje alternativ, 
bolj odporni na pritiske konkurence, pa tudi verjetnost priporočanja drugim je pri njih večja 
(Bowen & Chen, 2001, str. 213).  
 
Po raziskavi AC Nielsena, ki je bila izvedena leta 2005, več kot 60 % Evropejcev in 
Američanov sodeluje v programu zvestobe vsaj pri enem trgovcu (Benavent & Mayer - 
Waarden, 2008, str. 1). Omenjeno nam nakazuje, da so programi zvestobe v trgovski panogi že 
močno razviti in brez tega trgovec na trgu ne more uspešno tekmovati. Včasih so bili programi 
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zvestobe razlikovalna prednost določenih, bolj naprednih trgovcev, danes pa so nekaj, kar 
kupec že skorajda pričakuje (Benavent & Mayer - Waarden, 2008, str. 1). Mnogi trgovci se v 
takšnem položaju sprašujejo, kako naj razvijejo unikaten program zvestobe, ki bo prinesel 
koristi zvestim porabnikom, hkrati pa ga konkurenti ne bodo mogli posnemati v kratkem času 
(trajna konkurenčna prednost). 
 
Eden izmed načinov vzpostavljanja trajnega odnosa s porabnikom so tudi programi zvestobe, ki 
pa so le ena izmed faz v razvijanju partnerskega odnosa s porabnikom. Učinek naj bi bil 
podoben kot pri dolgoročni promociji, torej naj bi program zvestobe vplival na večjo pogostost 
nakupov in na povečanje tržnega deleža. Temeljna ideja programov zvestobe je nagraditi 
porabnikove ponovne nakupe in vzpodbuditi zvestobo z dodatnimi koristmi, ki jih na podlagi 
večkratnih nakupov podjetje ponudi porabniku (O`Malley, 1998, str. 47). 
 
Programi zvestobe so eno najbolj razširjenih orodij strateškega upravljanja odnosov s porabniki 
v današnjem, sodobnem svetu. V Sloveniji verjetno ne najdemo porabnika, ki ne bi bil vključen 
vsaj v enega od takšnih programov zvestobe in ne bi imel vsaj ene t. i. kartice zvestobe, kartice 
ugodnosti ali drugače imenovane kartice (Musek - Lešnik, 2008, str. 20). Program zvestobe naj 
bi bilo dinamično orodje, ki se učinkovito odziva na spremembe v okolju. Bolj kot se prilagaja 
spremembam, bolje lahko uresničuje svoje cilje. Bistvena naloga podjetij s programi zvestobe 
je skrb za prilagajanje vsebine programov spremembam v okolju. Brez te možnosti lahko še 
tako dober in učinkovit program v trenutku postane nepotrebno breme (Musek - Lešnik, 2008, 
str. 41-42). 
 
Če se izrazim zelo preprosto, uspešen program zvestobe pomeni, da je podjetje našlo prave 
korenčke za svoje porabnike (v obliki popustov, ugodnosti, nagrad), obenem pa je poiskalo 
ustrezno ravnotežje med stroški popustov in nagrad ter navajenostjo porabnikov na različne 
ugodnosti, zaradi katerih porabniki postajajo neobčutljivi na nižje popuste. Zvesti porabniki so 
skupina, ki si jih podjetja najbolj želijo. Ne samo, da zagotavljajo stalen promet, tudi stroški 
nagovarjanja le-teh so lahko nekajkrat nižji od stroškov pridobivanja novih kupcev. 
Navsezadnje načelo 80/20 (Musek - Lešnik, 2008, str. 42), ki pravi, da v povprečju 20 % 
porabnikov realizira 80 % prometa podjetja, govori prav o zvestih porabnikih.  
 
V magistrskem delu se bom osredotočila predvsem na programe zvestobe z zbiranjem nalepk v 
trgovini na drobno, ki temelji na tem, da potrošnik fizično zbira nalepke, jih nalepi na kupon ter 
na osnovi kupona uveljavi popust za izdelek, ki je na voljo v okviru programa zvestobe, lahko 
pa ga dobi celo brezplačno. 
 
NAMEN IN CILJ MAGISTRSKEGA DELA 
 
Namen mojega magistrskega dela je celovito preučiti dosedanje teoretične prispevke s področja 
programov zvestobe, vsa pomembna spoznanja združiti v model, ki prikazuje vpliv programov 
zvestobe na vedenje porabnikov, ter delovanje modela z empirično raziskavo vsaj deloma 
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preveriti tudi v praksi. Namen je predvsem v tem, da podjetju Mercator preko spoznanj iz 
literature in empirične raziskave nakažem smer razvoja programov zvestobe, saj bo to lahko 
pripomoglo k povečanju števila zvestih porabnikov podjetja in posledično izboljšanju 
poslovanja. 
 
V magistrski nalogi je moj cilj s teoretičnim in empiričnim pristopom raziskati, na kakšen način 
je potrebno zasnovati programe zvestobe, da so ti zanimivi za porabnika, ga spodbujajo k 
povečanju nakupov ter da hkrati ustvarijo tudi dolgoročni odnos med porabnikom in podjetjem. 
Hkrati poskušam izluščiti tudi najpomembnejše dražljaje, ki kupca spodbudijo, da izkazuje 
svojo zvestobo izbranemu podjetju na dolgi rok, na podlagi teh dražljajev pa razviti model, ki 
omogoča razvoj primerne trženjske strategije z osredotočenostjo na trg trgovine na drobno. V 
okviru empirične raziskave bom poskušala na podlagi teoretičnih izhodišč razviti model in vsaj 
deloma preveriti, kakšen bi bil idealni program zvestobe za porabnike na primeru podjetja 
Mercator oz. na kakšen način mora podjetje zasnovati programe zvestobe, da bodo privabili k 
sodelovanju kar največ porabnikov in jih spodbudili, da podjetju ostanejo zvesti na dolgi rok. 
Temeljna hipoteza mojega magistrskega dela je, da programi zvestobe z zbiranjem nalepk 
vplivajo na vedenje porabnikov, torej spreminjajo njihovo vedenje v smeri večje zvestobe 
podjetju. 
 
METODE DELA 
 
Magistrsko delo temelji na študiju literature, ki obravnava problematiko zvestobe oz. 
programov zvestobe. Pri tem uporabljam večinoma tujo literaturo, ki vključuje prispevke in 
članke novejših teoretičnih spoznanj s področja programov zvestobe ter znanstvene revije s 
področja trženja in managementa. 
 
Magistrsko delo pričnem s teoretičnim delom, v okviru katerega so opredeljeni osnovni pojmi, 
ki so povezani z obravnavano temo. Poglavja v teoretičnem delu pričnem z opredelitvami 
pospeševanja prodaje, med katere spada tudi pospeševalno prodajna aktivnost program 
zvestobe z zbiranjem nalepk/točk, sledijo opredelitve zvestobe porabnikov ter njene oblike, 
nato pa še poglavje, ki je osredotočeno na programe zvestobe in zajame tudi sintezo literature 
na obravnavanem področju s preglednim modelom. Teoretičnemu delu sledi predstavitev 
podjetja Mercator ter predstavitev njegovih že izvedenih programov zvestobe, hkrati pa to 
poglavje predstavlja prehod iz teoretičnega v empirični del magistrskega dela.  
 
V empiričnem delu naloge sem izvedla kvantitativno raziskavo, ki se nanaša na programe 
zvestobe z zbiranjem nalepk/točk na primeru podjetja Mercator. Glavni cilj raziskave je 
ugotoviti, ali so programi zvestobe, ki so zasnovani na sedanji način, dovolj privlačni in 
zanimivi za porabnike da v njem sodelujejo in zaradi tega ostajajo zvesti podjetju Mercator, saj 
jim popusti na izbrane izdelke/storitve oz. brezplačni izdelki predstavljajo nagrado za 
dolgoročno zvestobo. V okviru kvantitativne raziskave sem uporabila metodo osebnega 
spraševanja. V ta namen sem sestavila strukturiran anketni vprašalnik, pridobljene podatke in 
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postavljene hipoteze pa sem obdelala s programom SPSS. Anketirala sem 203 osebe. Glede na 
to, da je program zvestobe sestavljen iz več stopenj in bi bila posamezna vprašanja v 
vprašalniku prezahtevna in vprašalnik preobsežen, sem predhodno opravila tudi kvalitativno 
raziskavo (skupinski pogovor z osmimi udeleženkami). Skupinski pogovor mi je omogočil 
globlji in širši vpogled v programe zvestobe s strani porabnikov, predvsem v probleme, ki jih 
zaznavajo porabniki, ter predloge za izboljšave programov. Udeleženke skupinskega pogovora 
so že sodelovale v vsaj enem programu zvestobe in poznajo princip delovanja, saj sem le od 
takšnih udeleženk lahko dobila najboljši možni vpogled v obravnavano zadevo. Poleg vsega pa 
mi je skupinski pogovor služil kot dobro izhodišče za pripravo anketnega vprašalnika.  
 
1 POSPEŠEVANJE PRODAJE IN ZVESTOBA PORABNIKOV 
 
Poglavje je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del se nanaša na pospeševanje prodaje, omenjenemu 
poglavju pa sledi poglavje o zvestobi porabnikov. 
 
1.1 Pospeševanje prodaje 
 
Ameriško Združenje agencij za pospeševanje prodaje je pospeševanje prodaje definiralo kot:  
»Pospeševanje prodaje je trženjski pristop s širokim razponom tehnik, ki pripomorejo k 
oblikovanju prodajno orientiranih programov. Le-ti pa so namenjeni tako porabnikom, akterjem 
na medorganizacijskem trgu in/ali prodajnemu osebju. Posledice teh programov so specifična, 
merljiva dejanja in odzivi do izdelka ali storitve« (Wells et al. v Kranjc, 2008, str. 3). 
 
Kotler (1998, str. 664) meni, da se pospeševanje prodaje sestoji iz zbirke orodij, ki jih 
potrebujemo za spodbujanje, zlasti kratkoročno, da izzovemo hitrejše in/ali večje nakupe 
določenega izdelka/storitve s strani porabnikov ali trgovine. Peter in Olson (2008, str. 236) pa 
menita, da je pospeševanje prodaje akcijsko naravnan trženjski dogodek, katerega namen je 
neposreden vpliv na obnašanje kupcev nekega podjetja. Pospeševanje prodaje ni namenjeno 
samo spodbudi porabnika, da kupi in preizkusi neko blagovno znamko, pač pa tudi spodbujanju 
večjih količinskih nakupov. Porabniki, ki so zvesti neki blagovni znamki, si v času promocije 
naredijo zalogo izdelka in počakajo na naslednjo pospeševalno prodajno akcijo z želeno 
blagovno znamko. Pospeševanje prodaje spada med trženjsko komunikacijska orodja (Peter & 
Olson, 2008, str. 240). 
 
Pospeševanje prodaje za končne porabnike lahko uporabljamo tudi z namenom, da vplivamo na 
časovno komponento nakupa (npr. popusti za nakup obroka v restavraciji od določene ure dalje, 
ko ni več gneče) (Peter & Olson, 2008, str. 241). Primer tovrstnega pospeševanja prodaje lahko 
zasledimo tudi v Mercatorju, npr. torkov popust – v Mercatorju je bil pred uvedbo omenjene 
aktivnosti torek po prometu najslabši dan v tednu, po uvedbi popusta TO! (s kuponom, ki ga 
kupec pridobi ob nakupu nad 50 EUR, lahko uveljavlja 10 % popust prihodnji torek) pa se 
torkov promet lahko kosa celo s sobotnim, ki je znotraj tedna daleč najboljši. 
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Peter in Olson (2008, str. 236) definirata pospeševalno prodajne aktivnosti kot akcijsko 
usmerjene trženjske aktivnosti, katerih namen je neposreden vpliv na vedenje porabnikov 
nekega podjetja. S pospeševalno prodajnimi aktivnostmi želijo podjetja spodbuditi večjo 
količino nakupov v krajšem časovnem obdobju. Raziskava, ki je podrobneje opisana v knjigi 
Petra in Olsona (2008, str. 242), dokazuje, da prodajno pospeševalne akcije vplivajo na vedenje 
porabnikov, zavedati pa se moramo, da na njihovo učinkovitost vpliva mnogo faktorjev. 
Vrednejša kot je nagrada, manj truda je potrebno vložiti v to, da se bo porabnik vedel v želeni 
smeri. Celo več, prej ko lahko kupec s svojim vedenjem pride do nagrade, bolj verjetno je, da 
bo prodajno pospeševalna aktivnost uspešna. 
 
K hitri rasti pospeševanja prodaje so prispevali različni dejavniki, in sicer (Kotler, 1998,        
str. 666): 
• notranji dejavniki – poslovodni vrh je sprejel pospeševanje prodaje kot učinkovito prodajno 

orodje; več vodij izdelkov ima potrebne kvalifikacije za uporabo orodij pospeševanja 
prodaje; izdelčni vodje so pod pritiskom, da morajo povečati svojo trenutno prodajo; 

• zunanji dejavniki – število blagovnih znamk je naraslo; konkurenti pogosto uporabljajo 
orodja pospeševanja prodaje; številne blagovne znamke so enakovredne; porabniki se bolj 
usmerjajo k prodajnim akcijam; trgovci od proizvajalcev zahtevajo več posebnih akcij; 
učinkovitost oglaševanja se je zmanjšala zaradi stroškov, medijske zmede in pravnih ovir. 

 
Orodja, ki jih podjetja uporabljajo pri pospeševanju prodaje, se razlikujejo po ciljih. Brezplačen 
vzorec spodbuja porabnike, da izdelek preizkusijo, medtem ko brezplačno svetovanje okrepi 
dolgoročen odnos s trgovcem na drobno. Prodajalci uporabljajo različne vzpodbude, s katerimi 
želijo pritegniti porabnike k prvemu nakupu, nagraditi zveste kupce in povečati stopnjo 
ponovnih nakupov priložnostnih porabnikov. Pospeševanje prodaje pritegne zlasti kupce, ki 
pogosto menjajo blagovne znamke (Kotler, 1998, str. 666-667). Orodja pospeševanja prodaje so 
zelo različna, imajo pa skupne tri bistvene značilnosti: sporočilo (vzbudi pozornost, pogosto 
vsebuje tudi podatke, ki porabnika spodbudijo k razmišljanju), spodbuda (porabnik ima 
občutek, da je pridobil dodatno vrednost) ter vabilo (porabniku posredujejo vabilo, naj se takoj 
odloči za nakup) (Kotler, 1998, str. 615).  
 
Glavni cilji pospeševanja prodaje so spodbujanje novih porabnikov k nakupu in obstoječih 
kupcev k zvestobi ter nagrajevanje že zvestih kupcev. Pospeševanje prodaje je podpora ostalim 
orodjem komuniciranja in je pomembno zlasti pri obstoječih izdelkih in blagovnih znamkah, 
pomembno vlogo pa igra tudi pri uvajanju novih blagovnih znamk oz. izdelkov. Dolgoročen cilj 
pa je navadno povečanje tržnega deleža (De Pelsmalcker, Geuens & Van der Bergh, 2004, str. 
335-340). Pospeševanje prodaje na trgih, kjer je velika podobnost med blagovnimi znamkami, 
pripelje do velikega obsega prodaje na kratki rok, na ta račun pa podjetje pridobi le majhen 
dodatni trajni del tržnega deleža. Na trgih, kjer obstaja velika razlika med posameznimi 
blagovnimi znamkami, lahko pospeševanje prodaje trajneje vpliva na tržni delež (Kotler, 1998, 
str. 667; Peter & Olson, 2008, str. 239).   
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Prodajalci vidijo pospeševanje prodaje kot dejavnik, ki znižuje zvestobo blagovni znamki, 
oglaševanje pa kot dejavnik, ki gradi zvestobo blagovni znamki. Eno izmed pomembnih 
vprašanj, s katerim se ubadajo tržniki, je, kako razdeliti proračun med pospeševanje prodaje in 
oglaševanje. Večina opazovalcev meni, da pospeševanje prodaje ne gradi dolgoročne zvestobe 
porabnikov, oglaševanje pa k njej močno prispeva. Promocijske cene naj ne bi dolgoročno 
pripomogle k celotnemu obsegu prodaje, navadno zgradijo obseg le na kratek rok. Za igralce na 
trgu, ki imajo majhen tržni delež, je ugodneje, če uporabljajo pospeševanje prodaje kot 
oglaševanje, saj nimajo toliko sredstev kot vodilna podjetja na trgu. Pospeševanje prodaje 
omogoča proizvajalcem, da se prilagodijo hitrim spremembam v ponudbi in povpraševanju ter 
je najučinkovitejše, če ga uporabljamo skupaj z oglaševanjem (Kotler, 1998, str. 667-668). 
 
Pospeševanje prodaje ponudi spodbudo za nakup ter vključuje orodja za pospeševanje prodaje 
porabnikom (npr. kuponi, vzorci, vračilo gotovine, garancije, demonstracije, tekmovanja, 
nagrade rednim kupcem, darila, brezplačne preizkušnje), pospeševanje prodaje trgovini (npr. 
popusti pri nabavi, dodatki za oglaševanje in razstavljanje, združene oglaševalske akcije itd.) in 
spodbude za prodajno osebje (npr. bonusi, tekmovanja). Večina organizacij, proizvajalci, 
trgovci na debelo in trgovci na drobno, trgovinska združenja, nepridobitne organizacije itd. 
uporabljajo orodja pospeševanja prodaje (Kotler, 1998, str. 666). 
 
Pomembnejša orodja pospeševanja prodaje porabnikom so naslednja (Peter & Olson, 2008, str. 
237-239; Kotler, 1998, str. 669): 
• vzorci (predstavljajo brezplačno ponudbo določene količine izdelka ali storitve); 
• kuponi (potrdila, ki dajejo prinašalcu pravico do določenega prihranka ob nakupu izdelka); 
• ponudba z vračilom gotovine (ponuja cenovno znižanje po nakupu); 
• cenovni paketi (ponudbe prihrankov kupcem in pomenijo znižanje redne cene, kot npr. dva 

za ceno enega); 
• darila (gre za blago, ki ga ponudimo po zelo nizki ceni ali brezplačno kot spodbudo za nakup 

določenega izdelka, kot npr. ob nakupu nekega vrednejšega izdelka kupec prejme še darilce); 
• nagrade (tekmovanja, žrebanja, igre) pomenijo za porabnika priložnost, da bo dobil 

gotovino, potovanje ali blago, ker je nekaj kupil; 
• nagrade stalnim strankam so v gotovini ali drugih oblikah; 
• brezplačni preizkusi;  
• izdelčne garancije (pomembne predvsem v primeru dražjih izdelkov, garancije so za 

porabnika lahko signal za kakovost); 
• vezano pospeševanje prodaje (sestavljeno iz dveh ali več blagovnih znamk ali podjetij, ki se 

povežejo glede kuponov, povračila gotovine in natečajev z namenom, da bi pritegnili kupce); 
• navzkrižno pospeševanje prodaje (eno blagovno znamko uporabimo za pospeševanje prodaje 

druge, večinoma nekonkurenčne znamke); 
• prikazi izdelkov na mestu nakupa in demonstracije. 
Programe zvestobe z zbiranjem nalepk uvrščamo v orodje imenovano nagrade stalnim 
strankam. 
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Glede pospeševanja prodaje je pomembno predvsem naslednje (Kotler, 1998, str. 675): 
• vnaprejšnji preizkus programa pospeševanja prodaje; 
• izvajanje in nadzorovanje programov pospeševanja prodaje; 
• vrednotenje rezultatov pospeševanja prodaje. 
 
V nadaljevanju podajam razlike v učinkovitosti orodij pospeševanje prodaje  (kuponi, popusti, 
nagradne igre in premije) oz. njihov vpliv na vedenje porabnikov, ki so zajeta v raziskavi 
Ameriškega marketinškega združenja iz leta 1990 (Slika 1). Vedenja porabnikov vključujejo 
naslednje možnosti: nakup izdelka, za katerega porabnik meni, da ga ne potrebuje, nakup 
izdelka, ki ga porabnik do sedaj še ni poskusil, nakup druge blagovne znamke izdelka kot jo 
porabnik običajno kupi, večji nakup kot običajno, hitrejši nakup kot običajno ter možnost 
kasnejši nakup kot običajno (Peter & Olson, 2008, str. 242).  
  

Slika 1: Učinki orodij pospeševanja prodaje na vedenje porabnikov 
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Vir: Ameriško marketinško združenje v Peter & Olson, Consumer Behaviour and Marketing Strategy, 2008, str. 242. 

 
V raziskavi (rezultati predstavljeni tudi na Sliki 1), ki jo Peter in Olson (2008, str. 242) 
predstavljata v svoji knjigi, je bilo ugotovljeno, da so kuponi najbolj efektivno orodje za 
spremembo nakupnega vedenja porabnikov. Skoraj 70 % v raziskavi sodelujočih porabnikov je 
kupilo izdelek, ki ga predhodno niso še poskusili, ker so imeli kupon za ugodnejši nakup, hkrati 
pa je 72 % v raziskavi sodelujočih porabnikov zaradi kupona kupilo drugo blagovno znamko 
izdelka kot jo kupujejo običajno. Popusti in premije spadata med orodja pospeševanja prodaje, 
ki so se v raziskavi pokazala kot učinkovita pri spreminjanju vedenja porabnika. Večji kot je 
popust, več napora bo porabnik vložil v to, da bo pridobil izdelek s popustom. V raziskavi se je 
izkazalo, da so izmed vseh štirih orodij nagradne igre najmanj učinkovito orodje pospeševanja 
prodaje. Spremembe v vedenju porabnikov pa so odvisne tudi od tipa izdelka (npr. razlika je, če 
oseba kupuje šampon ali pa kupuje avto) ter osebnih značilnosti posameznega porabnika. 
Porabniki, ki so bolj bogati, višje izobraženi in starejši po rezultatih raziskave sodeč, pogosteje 
sodelujejo v akcijah pospeševanja prodaje. Večja kot je nagrada, manj truda mora podjetje 
vložiti, da privabi porabnike, hkrati pa pride hitreje do želenega vedenja porabnikov (Peter & 
Olson, 2008, str. 242-243).  
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Prednosti pospeševanja prodaje naj bi bile po mnenju avtorjev Levy in Weitz (2001, str. 489) 
predvsem naslednje: maksimiziranje obsega prodaje, učinkovita motivacija kupcev za nakup 
določene blagovne znamke, povečanje prodaje z motiviranjem kupcev, ki jih oglaševanje še ni 
prepričalo, ter hiter in merljiv učinek. 
 
V literaturi je moč zaslediti množico različnih opredelitev pospeševanja prodaje. Skupno vsem 
definicijam pa je, da so pri pospeševanju prodaje ključne različne vzpodbude, ki spodbujajo 
želeno vedenje porabnikov. Nosilec pospeševanja prodaje želi, da bi porabnik kupoval 
določeno blagovno znamko prej, bolj pogosto, v večjih količinah ali se obnašal na način, da bo 
imel nosilec iz tega vedenja neko korist (Shimp, 2003, str. 469).  
 
Programi zvestobe spadajo med oblike pospeševanja prodaje. Glavni cilj pospeševanja prodaje 
je nagrajevanje že zvestih kupcev, spodbujanje obstoječih kupcev k zvestobi ter spodbujanje 
novih porabnikov k nakupom, hkrati pa so tudi podpora ostalim orodjem komuniciranja (De 
Pelsmacker et al., 2004, str. 338-340). Pospeševanje prodaje naj bi porabnikom v trgovini 
ponudilo dodatno vrednost in vzpodbude, ki naj bi jih privabile v prodajalne in/ali jih 
spodbudile k nakupu v določenem obdobju (Levy & Weitz, 2001, str. 491).  
 
1.2 Zvestoba porabnikov 
 
V poglavju, ki sledi, bom opredelila pojem zvestoba in navedla opredelitve posameznih 
avtorjev, ki sem jih zasledila v prebrani literaturi, sledi analiza različnih oblik zvestobe, na 
koncu poglavja pa sledi še opredelitev pojma nezvestoba. 
 
1.2.1 Opredelitev zvestobe  
 
Oliver (v Vesel & Žabkar, 2003, str. 42) meni, da je »zvestoba kupcev močna zavezanost k 
ponovnemu nakupu proizvoda ali storitve, ki se odvija konsistentno v prihodnosti kljub 
situacijskim vplivom in trženjskim naporom, ki lahko to preprečijo«. Zvestoba je eden izmed 
načinov podjetja, preko katerega lahko podjetje doseže dolgoročno rast in dobiček. Podjetja si 
želijo ohraniti čim več stalnih porabnikov. 
 
Ustvarjanje dolgoročnega odnosa s porabnikom lahko preraste v ključno konkurenčno prednost 
podjetja. Ravno iz tega razloga je po letu 1990 veliko pozornosti namenjene odnosom med 
podjetjem in porabniki, saj lahko dolgoročen odnos podjetja z nekim porabnikom podjetju 
prinaša naslednje (Kumar & Reinartz, 2000, str. 19): 
• višje donose v primerjavi z donosom s strani porabnikov, s katerimi odnos traja le kratek čas 

(glej Slika 2, ki prikazuje, da dolgoročen odnos s porabnikom vodi v večjo donosnost); 
• stroški, ki jih imamo z zvestimi porabniki so manjši; 
• porabniki, ki so zvesti, so pripravljeni plačevati tudi višje cene, torej so manj cenovno 

občutljivi. 
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Slika 2: Povezanost donosnosti za podjetje in dolžino odnosa med podjetjem in  porabnikom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: Kumar & Reinartz, On the profitability of long-life customers in a noncontractual setting: An empirical investigation and implications for 
marketing, 2000, str. 19. 

 
Tudi v raziskavi HH Panel & Loyalty Card Research (v Sedej, 2003, str. 386) je bilo 
ugotovljeno, da je ceneje ohranjati obstoječe kupce kot pridobivati nove, ter da se informacije 
med kupci širijo hitro, zato je njihovo zadovoljstvo pogoj za trajno zvestobo. Zvest kupec naj bi 
bil sedemkrat donosnejši od novega kupca, zato je graditev odnosa z zvestim kupcem 
pomembnejša od poudarjanja blagovne znamke. Povezavo med zvestobo kupcev, obsegom 
prodaje, dobičkom in stroški prikazuje Slika 3. 
 
Slika 3: Povezava med zvestobo kupcev, obsegom prodaje, dobičkom in stroški po raziskavi HH Panel & Loyalty 
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Vir: Sedej, Globalizacija trgovine na drobno, 2003, str. 386. 

 
Če podjetje stalno dodaja izredno vrednost in doseže zvestobo porabnikov, se dobiček poveča, 
in sicer zato, ker (Reichheld & Cook v Korošec, 2007, str. 25):  
• naraste prihodek zaradi ponavljajočih se nakupov in priporočil; 
• stroški se zmanjšajo zaradi nižjih stroškov dobave in servisiranja izkušenih porabnikov; 
• poveča se zadržanje zaposlenih zaradi njihovega povečanja zadovoljstva in pripadnosti. 
 
V okviru zvestobe sta pomembna koncepta čustvena in vedenjska zvestoba. Čustvena zvestoba 
naj bi bila razvita na podlagi naslednjih ključnih komponent: pozornost, zadovoljstvo, zaupanje 
in zaveza (Arranz et al., 2006, str. 389). Izkazalo se je, da tisti, ki sodelujejo v programih 
zvestobe, izkazujejo večjo vedenjsko zvestobo trgovcu pri katerem so udeleženi v program 
zvestobe, kot konkurentom v primerjavi s porabniki, ki ne sodelujejo v programih zvestobe. 
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Porabniki, ki sodelujejo v programih zvestobe, kažejo tudi večjo pozornost, večje zadovoljstvo, 
zaupanje in zavezo trgovcu, pri katerem sodelujejo v programu zvestobe, torej večjo čustveno 
zvestobo, kot tisti, ki v programu zvestobe ne sodelujejo. Arranz in soavtorji (2006, str. 392-
394) so ugotovili, da je glavna prednost programov zvestobe zadržanje obstoječih strank, hkrati 
pa programi zvestobe ne vplivajo na večje spremembe obnašanja porabnikov. 
 
1.2.2 Oblike zvestobe 
 
Različni avtorji govorijo o različnih ravneh oz. oblikah zvestobe. Ločijo zvestobo blagovni 
znamki, zvestobo navadi (npr. trgovine, banke, bencinski servisi) ter zvestobo določeni 
prodajalni (Gary, 2002, str. 24-25).  
 
V preteklosti so bili razviti tudi nekateri modeli, ki upoštevajo tako dimenzijo stališč kot tudi 
vedenjsko dimenzijo. Enega takih modelov sta razvila tudi Dick in Basu (v O´Malley, 1998, str. 
49-50). Model sestavljata dve dimenziji, ki merita zvestobo, in sicer relativnost stališče (razlika 
med izoblikovanim stališčem do določene blagovne znamke in možnimi alternativami) ter 
pokroviteljsko vedenje (sem spadajo mere, kot so vrednost nakupa, nedavnost nakupa, 
pogostost nakupa). Na podlagi možnih izidov obeh zgornjih dimenzij avtorja predpostavljata 
ravni zvestobe oz. situacije, ki jih navajam v nadaljevanju (O´Malley, 1998, str. 50).  
• Odsotnost zvestobe 
 Odsotnost zvestobe se pojavi v primeru, da je razlika med določeno blagovno znamko in 

drugimi konkurenčnimi blagovnimi znamkami majhna, torej so blagovne znamke v očeh 
potrošnikov skorajda substituti. V okviru odsotnosti zvestobe tudi ne prihaja do 
pokroviteljskega vedenja oz. le v manjši meri, torej ima omenjena dimenzija nizko vrednost. 

• Lažna zvestoba 
 Kupec nima izoblikovanih izrazitih preferenc do določene blagovne znamke, ampak po njej 

kljub vsemu posega oz. jo kupuje. Če se pojavi konkurenčni izdelek, ki je npr. cenejši od 
tistega, ki ga je kupec kupoval prej, ga bo kupec brez obotavljanja zamenjal. 

• Latentna/prikrita zvestoba 
 Kupec dejansko ima oblikovane preference do blagovne znamke, torej ima dimenzija 

relativnega stališča visoko vrednost, a svojih nakupov ne opravlja pogosto. Pogosto do 
takšne situacije pride v primeru, ko kupec išče določeno blagovno znamko, a zaradi različnih 
vzrokov do nje ne more priti. 

• Ubranljiva/prava zvestoba oz. dejanska zvestoba 
 V primeru prave zvestobe imata obe dimenziji visoko vrednost, saj ima kupec močne 

preference do določene blagovne znamke, te preference pa ima tudi možnost udejaniti. 
Kupec torej točno, kaj želi in to tudi najde.  

 
1.2.3 Nezvestoba 
 
Nezvestobo sta Dick in Basu (v Vesel, 2002, str. 13) opredelila kot kombinacijo nizkega 
vedenja rednih kupcev in nizkega relativnega stališča do določene blagovne znamke. Dawes in 
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Rowley (2000, str. 541) uvajata v razpravo o nezvestobi tudi negativna stališča. Matrika 
nezvestobe, ki sta jo ustvarila omenjena avtorja (Slika 4), je sestavljena iz dveh kategorij, in 
sicer: stališče, ki lahko zavzame inercijsko ali negativno vrednost, ter vedenje, ki lahko prav 
tako kot stališče zavzame inercijsko ali negativno vrednost. 
 

Slika 4: Matrika  nezvestobe 
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Negativno ZMOTENA ZVESTOBA PREKINJENA ZVESTOBA Stališče 
Inercijsko PROSTA ZVESTOBA RAZOČARANJE 

 

Vir: Dawes & Rowley, Disloyalty: A closer look at non-loyals, 2000, str. 541. 
 

Avtorja, kot je razvidno iz Slike 4, ločita naslednje štiri vrste nezvestobe (Vesel, 2002, str. 14; 
Daves & Rowley, 2000, str. 541-544). 
• Prosta zvestoba 
 Gre za kategorijo porabnikov, za katere je značilno, da so nevtralni in nezainteresirani, torej 

gre za ljudi, ki nikoli niso bili kupci, obstaja pa možnost, da bodo to postali v prihodnosti. V 
takšno stanje lahko privedejo okoliščine, kot so npr. proizvod ni relevanten potrebam 
porabnika, porabnik se sploh ne zaveda obstoja izdelka ali pa proizvod ni znotraj 
porabnikovih zmožnosti in percepcije. Največkrat gre za ljudi, ki še nimajo močno 
izoblikovanih nakupnih navad (predvsem mladi) in se še ne zavedajo obstoja določenih 
blagovnih znamk. V prihodnosti bodo ti porabniki z določeno verjetnostjo postali kupci. Gre 
za skupino ljudi, ki jo je potrebno vzgojiti v zvesto, zato tu obstaja velik tržni izziv. Na svojo 
stran lahko podjetje to skupino ljudi pridobi z različnimi orodji pospeševanja prodaje, kot so 
npr. brezplačni vzorci, s širitvijo asortimenta v nižje cenovne razrede in podobno. Naloga 
tržnikov je, da v spomin porabnikov vtisnejo določeno blagovno znamko.  

• Zmotena zvestoba 
 Obstoječi kupci zaradi negativnih izkušenj dvomijo v svoje preteklo mišljenje o blagovni 

znamki. Negativne izkušnje so pogosto posledica napak, slabih storitev itd. Tovrstne 
porabnike še lahko opogumimo, da postanejo zvesti in nanje ne smemo pozabiti (npr. 
prisluhnemo predlogom porabnikov – knjiga pritožb in pohval, klicni center). 

• Razočaranje 
 Gre za porabnike, ki so bili včasih zvesti, danes pa so iz različnih razlogov manj zvesti kot 

nekoč. Takšen porabnik ne kupuje določene blagovne znamke in je tudi v prihodnosti 
najverjetneje ne bo. Porabnik nima negativnih stališč o znamki, navadno gre za nevtralno 
stališče. Omenjena situacija je lahko posledica določenih negativnih izkušenj, pozitivnih 
izkušenj s konkurenčno blagovno znamko, sprememb v kupčevih zahtevah, ki jih ni moč 
zadovoljiti z obstoječo ponudbo znotraj blagovne znamke itd. Za ponovno pridobitev 
razočaranih kupcev je potrebno repozicioniranje, torej korenita sprememba. 

• Prekinjena zvestoba  
 Sem uvrščamo nekdanje kupce, ki imajo negativna stališča in vedenje do določene blagovne 

znamke. Zaradi negativne izkušnje z blagovno znamko se trudijo svoje negativno stališče 
posredovati tudi drugim kupcem. V takih razmerah je največ kar lahko storimo, da v največji 
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možni meri zmanjšamo vpliv kupcev z negativnimi izkušnjami na odločitve drugih 
porabnikov. Podjetje mora biti pozorno na negativne prispevke v medijih in širjenje slabih 
govoric. To je edina skupina kupcev, ki je za vedno izgubljena, ostale tri je možno s 
pravilnimi trženjskimi ukrepi ponovno vzgojiti v zveste kupce. 

 
2 PROGRAMI ZVESTOBE 
 
V poglavju, ki se navezuje na programe zvestobe bom najprej opredelila pojem program 
zvestobe, sledijo cilji njihove uvedbe, nagrade v okviru programov zvestobe, opredelitev 
zadovoljstva ob prejemu nagrade in zvestoba. V okviru programov zvestobe pa se podjetja 
srečujejo tudi s problemi, zato sem nekaj prostora namenila tudi tej tematiki. Sledi poglavje o 
vplivu okolja in situacijskih spremenljivk na vedenje porabnika v okviru programov zvestobe, v 
nadaljevanju pa opredeljujem še razvoj in trende programov zvestobe v trgovini na drobno. Na 
koncu poglavja predstavljam sintezo literature v povezavi s programi zvestobe v preglednem 
modelu. 
 
2.1 Opredelitev programov zvestobe 
 
V današnjem času se podjetja, tako doma kot v tujini, trudijo z razvojem in implementacijo 
programov zvestobe, katerih cilj je predvsem v razvoju močne povezanosti podjetja z njegovimi 
kupci. Prednost programa zvestobe je predvsem v znižanju stroškov pridobivanja novih kupcev, 
zvesti kupci so manj cenovno občutljivi, hkrati pa se bolje odzivajo na ponudbo blaga ali 
storitev ter so neplačani zagovorniki podjetja (Gould v Vesel & Žabkar, 2003, str. 44). 
 
Programi zvestobe zagotavljajo posebne koristi porabnikom, ki so najpomembnejši za podjetje, 
hkrati pa jih podjetja na ta način motivirajo, da razvijejo zvestobo (Levy & Weitz, 2001, str. 
515). Rayer (v Vesel, 2002, str. 10) meni, da je program zvestobe »mehanizem za 
identificiranje in nagrajevanje zvestih kupcev«. Benavent in Mayer - Waarden (2008, str. 2) 
definirata program zvestobe kot integriran sistem individualiziranih trženjskih aktivnosti, 
katerih cilj je povečanje zvestobe strank preko personaliziranega odnosa, ki stimulira njihovo 
nakupno vedenje. Psihološki, sociološki in racionalni spodbujevalci lahko povečajo zaupanje 
porabnika in vplivajo na zavezanost podjetju, hkrati pa lahko takšen program pri porabniku 
spodbudi ponos, da je dobil nekaj, ne da bi moral za to plačati polno ceno. 
 
Po mnenju avtorjev Sharp in Sharp (1997, str. 474) je program zvestobe trženjsko orodje, ki 
spodbuja in nagrajuje zvesto vedenje in zvestobo. Porabnik naj bi dobil brezplačno nagrado po 
tem, ko je opravil določeno število nakupov oz. nakupe v določeni vrednosti pri nekem 
podjetju. Avtorja dodajata tudi, da programi zelo redko nagradijo porabnika za en sam nakup, 
njihov namen je skrb za zvestobo porabnika skozi čas. Namen trgovcev s programi zvestobe je 
torej predvsem v tem, da želijo porabnike na ta način privabiti v dolgoročen odnos, torej 
zgraditi močnejšo vez s porabnikom. Želijo predvsem, da bi obstoječi kupci kupovali več, 
hkrati pa si na ta način želijo pridobiti nove kupce. 
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Na tem mestu se mi zdi pomembno poudariti, da obstaja velika razlika med kratkoročnimi 
promocijami, pri katerih gre za to, da porabnik nakupuje čim bolj pogosto z namenom, da na 
koncu prejme nagrado, ter pravimi programi zvestobe. Promocije so kratkotrajne narave, z 
njimi želijo trgovci pri porabnikih vzpostaviti nek nakupni vzorec, njihov cilj pa so kratkoročni 
prodajni presežki (Yeshin, 2006, str. 170). Kratkoročni programi zvestobe oz. sheme 
nagrajevanja nagrajujejo kupca z oprijemljivo nagrado, ker je ta pogosto kupoval izdelke 
podjetja. Zelo pogosto so to sheme zbiranja nalepk oz. točk zvestobe, ki porabniku ob 
določenem številu zbranih nalepk nudijo popust na določene, navadno ekskluzivne izdelke 
(Butscher, 2002, str. 14). Po mnenju Butscherja (2002, str. 15) tovrstni programi zvestobe ne 
ustvarjajo prave, dolgotrajne zvestobe, saj jih lahko konkurenti hitro posnamejo, hkrati pa razen 
popustov na določene izdelke porabniku ne nudijo drugih ugodnosti, kot npr. posebna 
obravnava in komunikacija. Najbolj pogosta interpretacija programov zvestobe so razne kartice 
zvestobe različnih trgovcev, uvajajo pa se tudi razni klubi zvestobe. V današnjem času pa so 
vse bolj popularni tudi t. i. razširjeni oz. povezani programi zvestobe, kjer gre za povezovanje 
več različnih ponudnikov z namenom vzpostavitve skupnega programa zvestobe, ki naj bi bil 
privlačnejši, kot če bi ga imelo vsako podjetje ločeno. Takšen program zvestobe se lahko 
vzpostavi med več podjetji ali pa znotraj večjega konglomerata. Najbolj znana tovrstna 
združenja so AirMiles iz Kanade in Velike Britanije, Nectar v Veliki Britaniji in Payback iz 
Nemčije (Pearson, 2008, str. 40). Povezane programe zvestobe omenjata tudi Lacey in Sneath 
(2006, str. 458), in sicer trdita, da gre za sodelovanje več podjetij, ki se v svoji ponudbi 
dopolnjujejo ali pa imajo istega lastnika. Trženjski programi zvestobe so zasnovani tako, da 
ponudijo nagrade kupcem, ki pogosto kupujejo oz. kupujejo veliko. Trženje, namenjeno rednim 
kupcem, se ravna po Paretovem načelu, ki pravi, da 20 % kupcev prinese 80 % prodaje (Kotler, 
1998, str. 50; Musek - Lešnik, 2008, str. 42). 
 
Raziskave so pokazale, da je višjo raven sodelovanja v programih zvestobe mogoče zaznati pri 
porabnikih iz večjih gospodinjstev ter pri porabnikih, ki so zaposleni s polnim delovnim časom 
(East, 1997, str. 238). Clark (2001, str. 69) je v svoji raziskavi dokazal, da se programov 
zvestobe pogosteje udeležujejo gospodinjstva s starejšimi člani (»prazno gnezdo«), 
gospodinjstva, kjer je zaposlen le eden ali noben član, gospodinjstva z manj kot 65.000 USD 
dohodka letno ter gospodinjstva z več kot tremi člani, kjer so starši zaposleni. V raziskavi, ki jo 
je za podjetje Mercator opravila tržno-raziskovalna agencija (Mediana, 2008, str. 12), je bilo 
ugotovljeno, da porabniki z nižjo izobrazbo (srednja šola ali manj) pogosteje sodelujejo v 
programih zvestobe kot porabniki z višjo izobrazbo. V raziskavi je kot možni vzrok navedeno 
dejstvo, da imajo porabniki z višjo izobrazbo zahtevnejše službe, ki jim vzamejo veliko časa in 
se jim v redkem prostem času ne ljubi ukvarjati z zadevami, kot je zbiranje in lepljenje nalepk. 
Porabniki, ki sodelujejo v programih zvestobe, imajo določene značilnosti, zato si morajo 
podjetja skozi upoštevanje teh značilnosti prizadevati, da na pravi način dosežejo prave 
porabnike. 
 
Značilne razlike glede obnašanja med člani in nečlani programov zvestobe (neupoštevajoč 
drugih faktorjev) je v svoji raziskavi zaznal Mayer - Waarden (2008, str. 87). Intenzivnost 
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nakupov ljudi, ki sodelujejo v programih zvestobe, prav tako pa skupna in povprečna 
nakupovalna košarica, delež nakupov, pogostost nakupov ter čas, ki ga namenijo nakupovanju, 
je značilno višji pri članih kot pri nečlanih programov zvestobe skozi celotno triletno obdobje 
raziskovanja. Glede na to, da programi zvestobe na nekatere segmente vplivajo bolj kot na 
druge, nekateri avtorji poudarjajo, da je raziskave potrebno osredotočiti predvsem na 
individualizacijo nagradnega sistema v okviru programov zvestobe (Benavent & Mayer - 
Waarden, 2008, str. 13). Pomembno je, da vsakemu kupcu program zvestobe ponudi nekaj, za 
kar se mu bo zdelo smiselno sodelovati, torej bo v nagradi videl motivacijo za sodelovanje. 
Programi zvestobe igrajo pomembno vlogo predvsem v situacijah, ko ni zaznati zvestobe 
določenemu ponudniku. V trgovini na drobno obstajajo številne oblike programov zvestobe, 
ena od oblik so tudi klubi. Članstvo v klubu je pogojeno z nakupom, z obljubo nakupa določene 
količine ali s plačilom članarine (Kotler, 1998, str. 50). Danes so kartice zvestobe najboljše 
orodje v povezavi s programi zvestobe, saj omogočajo identifikacijo kupca (Wright & Sparks, 
1999, str. 430-431).  
 
Programi zvestobe so lahko popularno trženjsko orodje za razvoj odnosov s porabniki, hkrati pa 
pripomorejo k lažjemu obdržanju obstoječih strank. Po opravljenih raziskavah sodeč programi 
zvestobe pozitivno vplivajo na porabnikovo izbiro glede podjetja, primerna nagrada pa lahko 
porabnika spodbudi k pospešenim nakupom (Benavent & Mayer - Waarden, 2008, str. 2).  
 
Različni segmenti porabnikov se bodo na program zvestobe različno odzvali, kot se različno 
odzovejo na cenovne promocije. Značilnosti porabnikov vplivajo na moč in smer vpliva 
programov zvestobe na ponovno vedenje v zaželeni smeri. Porabniki, ki ne sodelujejo v 
programih zvestobe, so veliko bolj odzivni na cenovne popuste kot tisti porabniki, ki v 
omenjenih programih sodelujejo (Mayer - Waarden, 2008, str. 107). Ob vsem tem razmišljanju 
se avtorjem zastavi vprašanje, za koga je najbolj smiselno razvijati programe zvestobe, za tiste, 
najbolj vredne stranke, ali za tiste, ki jih želimo pridobiti s strani drugih tekmecev na trgu 
(Benavent & Mayer - Waarden, 2008, str. 1).  
 
Musek - Lešnik meni, da je ključni dejavnik potrošnikovega vedenja v okviru programa 
zvestobe, njegova psihološka dodana vrednost oz. subjektivna vrednost, ki jo zazna v programu. 
Prepričanje, da je zadovoljstvo dovolj za zvestobo, je neveljaven mit. Program zvestobe mora 
potrošnikom ponuditi nekaj več, nekaj kar nadgradi zadovoljstvo, saj lahko tudi najbolj 
zadovoljni porabniki odidejo, če drugje začutijo boljšo vrednost. Težava mnogih podjetij je, da 
ta »nekaj več« razumejo predvsem v materialnem smislu. Programi zvestobe, ki temeljijo zgolj 
na materialnih ugodnostih, mečejo vabe porabnikom, ki so bolj nagnjeni k pobegom, namesto 
da bi poglabljali odnose s tistimi, ki so ne samo najbolj dragoceni, ampak lahko postanejo tudi 
najbolj učinkoviti zagovorniki podjetja (Musek - Lešnik, 2008, str. 36). Ryba (2009, str. 46) 
meni, da so programi zvestobe oz. sheme zvestobe še zadnja bilka, s katero lahko trgovec 
pridobi porabnika na svojo stran, zato je to orodje, ki ga je podjetje na konkurenčnem trgu 
skorajda prisiljeno uporabljati. 
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Ena temeljnih predpostavk mnogih programov zvestobe je, da ohranjanje odnosov s potrošniki 
pozitivno vpliva na poslovne rezultate. To seveda drži, a to dejstvo samo po sebi ne upošteva 
kakovosti potrošnikov. Med zvestimi potrošniki so namreč tako tisti, ki veliko prispevajo k 
dobičku podjetja, kot tisti, ki ne prispevajo oz. je strošek ohranjanja odnosa z njimi za podjetja 
celo višji od njihovega prihodka (Slika 5) (Musek - Lešnik, 2008, str. 66). 
 

Slika 5: Odnos med donosnostjo posameznih skupin potrošnikov in celotnim dobičkom 

 
 

Vir: Musek - Lešnik, Programi zvestobe in sorodne CRM strategije: Načrtno spodbujanje vračanja in zvestobe potrošnikov, 2008, str. 66. 

 
Raziskave kažejo, da lahko 20 % najbolj donosnih porabnikov prispeva približno 300 % 
celotnega dobička, 20 % najmanj donosnih porabnikov pa lahko izbriše skoraj dve tretjini tega 
dosežka. Ko podjetje razvija programe zvestobe, je pomembno, da ima v mislih tudi vprašanje, 
na kakšen način naj bo zasnovan program, da bo spodbujal ohranjanje odnosov z 
najpomembnejšimi potrošniki, hkrati pa ne bo povečeval stroškov za odnose s tistimi, ki k temu 
ne prispevajo, ampak celo odžirajo dobiček. Marsikateri obstoječi program zvestobe namreč 
deluje ravno v nasprotju s tema zahtevama. Za podjetje je torej koristno, da program zvestobe 
loči porabnike glede na njihovo donosnost (Musek - Lešnik, 2008, str. 66). 
 
Musek - Lešnik (2008, str. 65) navaja tudi, da naj bi veljalo, da če podjetje uspe preprečiti 5 % 
pobegov drugam, se dobiček zviša za 25 do 85 %. To trditev sta navedla v svojem članku 
Reichheld in Sasser leta 1990. Predpostavka sicer velja v določenih pogojih in v določenih 
panogah, prav tako pa je gotovo, da vsak potrošnik prispeva svoj delež k dobičku podjetja. Na 
drugi strani pa moramo upoštevati tudi stroške, ki jih ima podjetje, ko porabnika prepričuje, da 
ne pobegne h konkurentu.  
 
Podjetje lahko po mnenju Kotlerja (1998, str. 48) zadrži kupca na dva načina:  
• kupcu otežkočimo zamenjavo (npr. kupca to veliko stane, izguba popusta, ki ga dobi zvesti 

kupec itd.); 
• kupcu posredujemo veliko mero zadovoljstva preko pristopa imenovanega trženje, temelječe 

na odnosih (angl. relationship marketing). 
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Ločimo pet različnih stopenj povezav s kupci, in sicer (Kotler, 1998, str. 48): 
• osnovna: prodajalec proda izdelek, a ne vzpostavi ponovnega stika s kupcem; 
• odzivna: prodajalec proda izdelek ter kupca vzpodbudi, če ima dodatna vprašanja, lahko 

dobi odgovore nanje tudi kasneje (osebni obisk, preko telefona itd.); 
• zanesljiva: prodajalec v krajšem času po nakupu pokliče kupca in se pozanima, če je izdelek 

izpolnil pričakovanja. Prodajalec skuša od kupca pridobiti predloge za izboljšave izdelka, 
hkrati pa poskuša izvedeti tudi, če je kupec nad kakšno izmed lastnosti izdelka razočaran oz. 
ta ni v skladu s kupčevimi pričakovanji. Podjetje na ta način dobi podatke, ki mu pomagajo 
neprestano izboljševati ponudbo; 

• proaktivna: prodajalec vsake toliko časa kontaktira kupca in mu predlaga dodatno razširitev 
uporabe ali priporoči koristne nove izdelke; 

• partnerstvo: podjetje in kupec neprestano sodelujeta in tako skupaj najdeta načine, kako 
lahko kupec uspešneje in bolj ekonomično ravna z izdelkom. 

 
Osnovno trženje je primerno za podjetja, ki imajo na trgih veliko kupcev in nizko stopnjo 
dobička na enoto (glej Tabela 1). Drugo skrajnost predstavljajo trgi z malo kupci in visokimi 
stopnjami dobička, na katerih se podjetja raje odločijo za trženje na podlagi partnerstva. Med 
obema skrajnima možnostma najdemo še druge ravni trženja, temelječega na odnosih s 
porabniki (Kotler, 1998, str. 49). 

 
 

Tabela 1: Ravni trženja na temelju odnosov 
 

 VISOKA STOPNJA 
DOBIČKA 

SREDNJA STOPNJA 
DOBIČKA 

NIZKA STOPNJA 
DOBIČKA 

Veliko število 
kupcev/distributerjev 

Zanesljivi Odzivni Osnovni ali odzivni 

Srednje število 
kupcev/distributerjev 

Proaktivni Zanesljivi Odzivni 

Malo število 
kupcev/distributerjev 

Partnerstvo 
 

Proaktivni Zanesljivi 

 

Vir: Kotler, Marketing management – trženjsko upravljanje: analiza, načrtovanje, upravljanje in nadzor, 1998, str. 49. 

 
2.2 Cilji programov zvestobe 
 
Programi zvestobe so bili v prakso uvedeni iz več razlogov, med katerimi so po mnenju 
O´Malleyjeve (1998, str. 52) pomembni predvsem: nagrada zvestim strankam za zvestobo, kot 
sredstvo za pridobivanje podatkov o zvestih kupcih, kot način upravljanja nakupnega vedenja 
porabnika ter kot obramba pred konkurenti. Cilj programov zvestobe je ustvariti zmagovalno 
situacijo za obe vpleteni strani. Nekateri avtorji menijo, da imajo lahko programi zvestobe tudi 
negativen učinek na porabnika, gledano skozi dognanja teorije frustracije (Schmidt, Schoeler & 
Strauss, 2005, str. 230) in lahko na ta način podjetju prinesejo več škode kot koristi. Programi 
zvestobe pripomorejo k spremembi nakupnega vedenja udeležencev, saj lahko v tem okviru 
sprejemajo tudi zelo iracionalne odločitve (kupujejo izdelke samo zato, ker so v okviru 
programa zvestobe na voljo po ugodnejši ceni kot sicer, četudi jih ne potrebujejo). Trgovec 
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lahko preko izvajanja programov zvestobe pride do boljšega poznavanja svojih porabnikov. 
Zbiranje točk/nalepk naj bi imelo večjo stroškovno učinkovitost, saj imajo točke/nalepke večjo 
zaznano vrednost v očeh porabnika kot pa npr. popusti, njihov skupni strošek pa je znatno nižji. 
Poleg vsega pa popusti, ki so vezani na izdelke programa zvestobe, ne škodijo zaznani 
vrednosti izdelka/blagovne znamke, kar pomeni, da imajo programi zbiranja točk/nalepk boljše 
dolgoročne učinke kot ostale pospeševalno prodajne aktivnosti (Lips, 2006, str. 9). Po raziskavi, 
opisani v enem izmed člankov, porabniki programe zvestobe sprejemajo na drugačen, bolj 
pozitiven način kot cenovne promocije, zato ti programi tudi drugače vplivajo na vedenje 
porabnikov, predvsem z vidika moči in smeri (Mayer - Waarden, 2008, str. 105). 
 
Spodbujanje ponovnih nakupov v okviru programa zvestobe lahko pripomore k temu, da se 
porabniki počutijo pomembne za trgovca (Shimp, 2003, str. 558-559). Programi zvestobe so 
navadno zasnovani na način, da mora porabnik najprej doseči neko minimalno število nakupov 
oz. obiskov preden dobi nagrado (East, 1997, str. 92). Programi zvestobe naj bi spodbujali 
ponovne nakupe in s tem izboljšali delež kupcev, ki se vračajo, in sicer s tem, da ponudijo neko 
vzpodbudo porabnikom, ki nakupujejo pogosto in v večjih količinah (Yeshin, 2006, str. 171). 
Dokazano je, da pri večini trgovcev majhen odstotek porabnikov predstavlja največji delež 
njegove porabe (Levy & Weitz, 2001, str. 515). Poleg vsega napisanega pa lahko dodam še, da 
študije, opravljene v zadnjih letih, kažejo, da imajo prav programi zvestobe pozitiven učinek na 
porabnikovo odločanje o ponovnem nakupu ter na način porazdeljevanja izdatkov med trgovce, 
posledica predhodno navedenega pa so vse večji vložki trgovskih podjetij v tovrstne programe 
zvestobe (Liu, 2007, str. 19).  
 
Hoffman in Lowitt (2008, str. 45) sta ugotovila, da je glavni razlog uporabe programov 
zvestobe pri trgovcih predvsem zadržanje obstoječih porabnikov. V današnjih časih, ko so 
programi zvestobe zelo razširjeni, praktično jih lahko najdemo pri vsakem podjetju, kupec že 
pričakuje neko nagrado, če kupuje pri določenemu trgovcu. V začetku devetdesetih let so bili 
programi zvestobe orodje za povečevanje rasti, v dobi zrelosti pa ga avtorja vidita kot orodje za 
obdržanje obstoječih porabnikov. Bistvo je, da se porabnik skozi proces, ki se odvija v okviru 
programa zvestobe, počuti počaščen oz. nagrajen za svojo zvestobo. Programi zvestobe pa 
morajo po mnenju obeh zgoraj navedenih avtorjev strmeti k dolgoročnosti, saj je to njihovo 
bistvo – pridobitev porabnika za dolgoročno obdobje. 
 
Sheme zvestobe naj bi dodale vrednost poslovanju, kar je razvidno iz primera trgovca Tesco, in 
sicer naj bi bila dodana vrednost zaznana v naslednjem (Rowley, 2007, str. 371):  
• zaveza in zmagovanje; 
• nižji stroški z ohranjanjem obstoječih kupcev kot pa s pridobivanjem novih; 
• manjša cenovna občutljivost zvestih porabnikov; 
• integriranost v poslovni proces podjetja; 
• inovativnost in razvoj; 
• multidimenzionalno snovanje nagrad; 
• povezava s strategijo in vrednostjo blagovne znamke podjetja; 
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• dogovori s strankami in vrednost strank; 
• usmerjenost porabnikov v zasnovo informacijskega sistema in njegovo uporabo. 
 
Porabnike je potrebno obravnavati kot partnerje. Managerji in ostali zaposleni v podjetjih 
morajo biti poučeni, motivirani ter nagrajeni za napredek v odnosih z rednimi strankami, saj so 
zvesti porabniki neplačani zagovorniki podjetja (Liang & Wang, 2008, str. 83).  
 
Musek - Lešnik (2008, str. 53-55) meni, da celovito vrednost programa zvestobe v očeh 
porabnika določa naslednjih šest elementov: 
• materialna vrednost nagrade (minimalno število potrebnih nakupov za doseženo nagrado 

in dejanska finančna vrednost nagrade); 
• subjektivna vrednost nagrade (nagrade, ki se nanašajo na hedonske potrebe, so bolj 

privlačne kot tiste, ki zadovoljujejo vsakdanje potrebe); 
• verjetnost doseganja nagrade (privlačne, a oddaljene nagrade ne delujejo kot magnet, 

ampak prej kot opomnik za porabnike, česa ne bodo mogli doseči); 
• preprostost uporabe programa (bolj kot je program zvestobe preprost, lažje ga bodo 

porabniki razumeli in posledično ga bodo tudi bolje sprejeli); 
• variabilnost nagrad (več različnih nagrad kot podjetje vključi v svoj program zvestobe, več 

različnih skupin potrošnikov pritegne); 
• število podobnih programov zvestobe na trgu (več kot je podobnih programov zvestobe 

na trgu, manj so privlačni za potrošnike). 
 
Pogosto so programi zvestobe hitri odgovor na konkurenčne namige. Podjetja pogosto v takih 
primerih ne vedo, kaj želijo doseči z vpeljanim programom zvestobe (Wright & Sparks, 1999, 
str. 429). Mnogi programi zvestobe podjetij so bili razviti oz. posvojeni prehitro in brez 
temeljitega razmisleka ter raziskav (Dowling & Uncles, 1997, str. 80). 
 
Podjetja želijo s programi zvestobe poleg naštetih zasledovati tudi druge cilje oz. mere uspeha. 
Najpogostejši cilji, ki se skrivajo za pretvezo ohranjanja zvestih kupcev, so vzdrževati ali 
povečati raven prodaje, marž in dobičkov, povečati potencialno vrednost kupcev in spodbuditi 
navskrižno prodajo izdelkov (Dowling & Uncles, 1997, str. 72). 
 
Programi zvestobe lahko ustvarijo močnejše vezi in dolgotrajen odnos med nosilci programov 
zvestobe in porabniki, hkrati pa pripomorejo tudi k spremembi nakupnega vedenja udeležencev. 
Koristi programov zvestobe za nosilce so torej predvsem boljše poznavanje porabnikov 
podjetja, ki niso več pasivni prejemniki sporočil in kupci izdelkov podjetja. Prednosti programa 
zvestobe za podjetje so po mnenju Rowleyjeve (2005, str. 574) sledeče: manjša cenovna 
občutljivost porabnikov, manjši vložki v pridobivanje novih strank ter izboljšana 
dobičkonosnost organizacije. 
 
Za kupca se smiselnost sodelovanja v tovrstnih programih kaže v zmanjševanju negotovosti oz. 
tveganja v povezavi z nakupi. Med kupcem in trgovcem se s pomočjo ustreznega programa 
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zvestobe izoblikuje določena pripadnost, ki daje kupcu občutek, da je trgovcu mar zanj, se z 
njim ukvarja, ga upošteva ter da ga trgovec nenazadnje tudi posluša. Nekateri avtorji, kot npr. 
East (1995, str. 94), pa menijo, da je kupec iskalec dobrih priložnosti, torej kupca za 
sodelovanje v programu zvestobe motivirajo ugodnosti in nagrade, ki sledijo kot posledica 
zvestobe (Vesel & Žabkar, 2003, str. 44). 
 
Eden od osrednjih ciljev programa zvestobe je poglabljanje vezi s potrošniki z namenom 
spodbujanja višje stopnje čustvene zvestobe do podjetja oz. blagovne znamke. Stopnja vračanja 
je tesno povezana s čustvenim vidikom porabnikovega odnosa do podjetja, saj lahko vsak korak 
k višji čustveni zvestobi pomembno prispeva k prodajnim rezultatom. Materialno nagrajevanje 
spodbuja predvsem vedenjski vidik zvestobe, ki pa je dosti bolj ranljiv za pritiske konkurence 
na porabnike ter v manjši meri zagotavlja dolgoročne rezultate kot čustvena zvestoba. Skozi 
program zvestobe si morajo podjetja prizadevati, ne le da bodo spremenila vedenje porabnikov, 
pač pa tudi, da bodo s tem vplivala na spremembe navad in stališč.  Pogosto lahko podjetje z 
relativno poceni strategijami, ki posežejo v čustveno plat odnosa s potrošnikom, doseže več, kot 
bi z dražjimi materialnimi in racionalnimi spodbudami (Musek - Lešnik, 2008, str. 36-38).  
 
2.3 Nagrade v okviru programov zvestobe 
 
Pričakovanja porabnikov o tem, kaj jim prinesejo programi zvestobe, so vedno večja, zato se 
mora program zvestobe spreminjati in razvijati skupaj z njegovimi udeleženci. Glede na to, da 
so s programom zvestobe povezane velike investicije, se trgovci neprestano sprašujejo, kako in 
na kakšen način naj v program zvestobe uvrstijo tisto, česar si želijo njihovi zvesti porabniki, 
hkrati pa bodo z izborom navdušili tudi porabnike, ki nakupujejo pri drugih trgovcih in jih na ta 
način pridobili za daljše obdobje, saj gre pri programih zvestobe za gradnjo dolgoročnega 
odnosa. Programi zvestobe morajo biti usmerjeni na porabnika in mu ponujati pravo vrednost, 
upoštevati njegove želje in pričakovanja ter ponujati neko dodano vrednost, ki porabniku daje 
vedeti, da je za podjetje pomemben. Vzpostavitev programa zvestobe pomeni za podjetje veliko 
investicijo, hkrati pa obstaja malo dokazov glede spremembe vedenja porabnikov zaradi 
vzpostavitve le-tega, da bi podjetje lahko upravičilo višino vloženih sredstev (Benavent & 
Mayer - Waarden, 2008, str. 2). Menim, da mora podjetje oblikovati program zvestobe, ki bo 
gradil na čustvenem odnosu, nagrajeval in vpletel udeležence, hkrati pa pomagal graditi 
znamko podjetja in pripomogel k zbiranju podatkov o udeležencih ter vzpostavil dolgoročni 
odnos med porabnikom in podjetjem. Pri vsem tem pa moramo računati tudi na heterogenost 
potrošnikov, saj smo ljudje med seboj različni in se zaradi različnih čustvenih, razumskih in 
situacijskih dejavnikov različno odzivamo na posamezne dražljaje (Benavent & Mayer - 
Waarden, 2008, str. 2). 
 
Benavent in Mayer - Waarden (2008, str. 4) skozi svoja opažanja ločujeta dve vrsti programov 
zvestobe, in sicer: a) program zvestobe, ki enako nagrajuje vse porabnike, torej vse 
porabnike nagrajuje npr. z enakim popustom na njihov skupni nakup; v primerih, ko pa podjetja 
želijo bolj nagraditi najbolj zveste porabnike, pa uvedejo b) sheme z naraščajočimi 
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nagradami (boljši porabniki so deležni večje nagrade) – tovrstni programi zvestobe so značilni 
za letalske ponudnike.   
 
Nagrada kupcu za njegovo zvestobo je lahko materialna (denar, popusti, znižanja itd.) ali 
nematerialna (voščilnice za rojstni dan, povabila na posebne prireditve itd.). Materialne nagrade 
naj bi povečale pogostost nakupovanja, nematerialne pa naj bi sodelujočim vlivale občutek 
priviligiranosti in ekskluzivnosti (Ograjenšek, 2002, str. 110). 
 
Vrednost nagrade pomeni različne stvari različnim ljudem, njena interpretacija pa je pogosto 
odvisna od konteksta, v katerem se nahaja. O´Malley (1998, str. 49) omenja pet elementov, ki 
naj bi določali vrednost nagrade v okviru programa zvestobe: 
• denarna vrednost (delež, ki ga nagrada predstavlja v zahtevani potrošnji); 
• možnost ponovnega nakupa (stopnje za dosego posamezne nagrade); 
• aspirativna vrednost (kako močno porabnik želi pridobiti nagrado, kakšno privlačnost ima 

nagrada za porabnika); 
• relevantnost (razkorak, v okviru katerega je nagrada dosegljiva); 
• udobnost/prijetnost (zadovoljstvo ob sodelovanju v programu zvestobe). 
 
Vsi zgoraj našteti elementi vplivajo na zaznano vrednost nagrade ter na to, ali se bo kupec 
odločil za sodelovanje v programu zvestobe ali ne. Nekatere današnje sheme programov 
zvestobe ponujajo vseh pet elementov vrednosti. 
 
Menim, da se morajo podjetja ob snovanju programov zvestobe in izbiri nagrad povprašati tudi 
o omenjenih petih elementih vrednosti, saj lahko na tovrsten način v očeh potrošnikov 
definirajo nagrado, ki je primerna za program zvestobe in je v skladu s poslovnimi cilji 
podjetja. Ponujena nagrada naj bi bila stimulativna ter se mora hkrati razlikovati od ponudbe 
konkurence. 
 
Ko se podjetje odloči za razvoj in implementacijo programa zvestobe, je potrebno izbrati tudi 
pristop za spodbujanje zvestega vedenja potrošnikov. Pri tem se osnovne strategije programov 
zvestobe ločijo na dve osnovni dimenziji (Musek - Lešnik, 2008, str. 49): 
• vrsta oz. tip nagrade: 
     -  neposredne nagrade (primarne ojačitve), ki neposredno podpirajo zaznano vrednost 

izdelka oz. opravljenega nakupa; 
     -   posredne nagrade (sekundarne ojačitve) zajemajo spodbude, ki se ne nanašajo neposredno 

na izdelek oz. opravljen nakup (nalepke, žetoni, kuponi itd.); 
• čas prejema nagrade: 
     -  takojšnje nagrade, ki jih potrošnik prejme ob vsakem nakupu; 
     -  odložene nagrade, ki jih potrošnik prejme ob vsakem n-tem nakupu oz. takrat, ko seštevek 

vrednosti opravljenih nakupov preseže določen znesek. 
 
Navedeno je prikazano tudi na Sliki 6.  
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Slika 6: Najpogostejši modeli spodbujanja zvestobe glede na vrsto in čas prejema nagrad 
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Vir: Musek - Lešnik, Programi zvestobe in sorodne CRM strategije: Načrtno spodbujanje vračanja in zvestobe potrošnikov, 2008, str. 50. 
 

Potrošniki se bolje odzivajo na takojšnje kot odložene nagrade, hkrati pa neposredne nagrade 
bolj učinkovito vplivajo na potrošnikovo zaznano vrednost kot posredne nagrade. Čeprav imajo 
potrošniki raje takojšnje nagrade, imajo lahko odložene nagrade za podjetje pomembno 
prednost, saj podaljšujejo trajanje odnosa. Pri omenjenem pa ni dobro pretiravati, saj vsako 
podaljševanje intervala med deljenjem in odloženo nagrado zmanjšuje psihološko privlačnost in 
učinkovitost nagrade (Musek - Lešnik, 2008, str. 50).  
 
Vzpodbude oz. koristi, ki jih program zvestobe nudi udeležencem, so ena izmed ključnih 
faktorjev uspeha programov zvestobe. V slovenskem prostoru se v okviru programov zvestobe 
pojavljajo nagrade v obliki izdelkov in cenovnih popustov. V tujini se zaradi preživelosti 
programov zvestobe z izdelki pojavlja trend nagrad v obliki doživetij, ki porabniku omogočijo 
nepozabno in zanimivo izkušnjo (npr. vožnja z balonom) (Kranjc, 2008, str. 9).  
 
Porabniki lahko izvejo za novo aktivnost oz. nov izdelek preko različnih medijev. V raziskavi, 
ki jo je opravila IGD (2009, str. 39), največ ljudi izve za nove izdelke/aktivnosti podjetja preko 
televizijskih oglasov, na drugem mestu pa so priporočila prijateljev in znancev (Slika 7). 
 

Slika 7: Mediji, iz katerih  porabniki najpogosteje izvedo za nov izdelek oz. novo aktivnost 
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of retail, 2009, str. 39. 
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Program zvestobe je potrebno, tako kot vsako drugo aktivnost podjetja, nedvomno in jasno 
posredovati do porabnika (na prodajnem mestu, preko različnih zunanjih medijev itd.). V 
primeru jasne in nedvoumne komunikacije porabnik točno ve, kaj lahko pričakuje v primeru, da 
bo spremenil vedenje v določeni smeri (Ball, 2004, str. 1273).  
 
Musek - Lešnik (2008, str. 53) ugotavlja, da za podjetje ni pomembno le, da porabnikom 
ponudi nagrade, ampak predvsem izbor nagrad, ki jih bodo porabniki prepoznali kot vredne.  
 
2.3.1 Obdobje zbiranja točk oz. nalepk 
 
Taylor in Neslin (v Mayer - Waarden, 2008, str. 93) menita, da bi morala biti nakupna zvestoba 
zgrajena iz krajšega obdobja zbiranja nalepk/točk (angl. points pressure), ki mu sledi daljše 
obdobje nagrajevanja kupca (angl. rewarded behaviour); temu mnenju pa se pridružujeta tudi 
Benavent in Meyer - Waarden (2008, str. 3). Kupec naj bi v obdobju zbiranja nalepk/točk 
kupoval več oz. pogosteje, za kar pa ga nato primerno nagradimo. Porabnik mora najprej 
pokazati vedenje v želeni smeri, za katerega je nato nagrajen, potem pa sledi obdobje 
ponavljajočega vedenja. Z omenjenim modelom lahko spodbudimo privlačnost obiskovanja 
trgovine ter večjo pogostost nakupov. 
 
2.3.2 Tehtanje med vrednostjo nagrade in stroški 
 
Benavent in Meyer - Waarden (2008, str. 3-4) v povezavi s programi zvestobe omenjata samo-
selekcijski učinek (angl. self-selection effect). Nekateri porabniki v program zvestobe vstopijo 
prej, drugi kasneje, med obema omenjenima skupinama porabnikov pa obstajajo različni 
motivatorji za vstop v program zvestobe (razlika med skupinama »prvi kupci« in »pozno 
večino«). Porabniki tehtajo med vrednostjo, ki naj bi jo s sodelovanjem v programu zvestobe 
pridobili, ter med stroški, ki jih imajo z vstopom v omenjeni program. Do sodelovanja v 
programu zvestobe bo prišlo le, če bo vrednost nagrade pretehtala stroške (po subjektivni 
presoji porabnika). Tisti, ki se programu zvestobe priključijo na začetku (»prvi kupci« ali angl. 
early adopters), od njega pričakujejo več koristi kot stroškov, zato so bolj dovzetni za učenje in 
vzpostavljanje dobrih odnosov ter kažejo pozitivni odziv na nagrajevanje dolgoročnega vedenja 
v smeri, ki jo želi podjetje. Navadno gre za najpomembnejše kupce, katerih vedenja z uvedbo 
programa zvestobe ne bomo pomembneje spremenili, saj so bili zvesti že pred uvedbo 
programa zvestobe – podjetje jih dodatno nagradi kljub nespremenjenemu vedenju, kar pa ni 
napačno, saj so ravno to tisti kupci, ki podjetju doprinesejo največ. Druga skupina porabnikov 
pa so t. i. »pozna večina« (angl. late adopters), ki pričakujejo, da jim bo sodelovanje v 
programu prineslo več stroškov kot koristi, zato jih ponujene nagrade navadno ne premamijo k 
sodelovanju. Gre za manj pomembne kupce, ki bodo, če bodo sodelovali v programu zvestobe, 
svoje nakupno vedenje spremenili bolj kot najpomembnejši kupci, ki so kupovali veliko že pred 
uvedbo programa zvestobe. Benavent in Mayer - Waarden (2008, str. 5) menita, da ko porabnik 
pride do nagrade, izgubi motivacijo za nadaljnje vedenje v smeri pospešenega, večjega ali bolj 
pogostega nakupovanja in spet preide na stare nakupovalne navade.  
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V povezavi s »prvimi kupci« in »pozno večino« bi se podjetja morala osredotočiti predvsem na 
»pozno večino«, saj lahko vplivamo na njihovo nakupno vedenje. Seveda pa podjetje ne sme 
pozabiti na svoje najbolj zveste porabnike, ki pa jih moramo nagraditi bolj kot manj zveste 
(Benavent & Meyer - Waarden, 2008, str. 4). 
 
Mayer - Waarden (2008, str. 90) meni, da so možna vedenja porabnika v primeru, da je zaznana 
vrednost nagrade višja od stroškov, naslednja: 
• večji nakupi; 
• pogostejši nakupi; 
• enaka količina nakupov obstoječih že zvestih kupcev (ohranjanje kupcev); 
• prihod novih kupcev (od konkurentov). 
 
Po mnenju Mayer - Waardena (2008, str. 90) programi zvestobe teoretično vplivajo na 
porabnikovo vedenje na sledeči način: nagrada (ekonomska, psihološka, sociološka) povzroči 
čustvena delovanja, motivacijo, učni proces in proces odločanja v notranjosti porabnika in ga 
spodbuja, da reagira oz. spremeni svoje obnašanje (poveča nakupno intenziteto, ponavlja 
nagrajeno nakupno vedenje). Ponavljajoče nakupno vedenje ali zvestoba bi se morala odraziti v  
sodelovanju v programu zvestobe ter tudi v velikosti/vrednosti nagrade. Pri tem je potrebno 
upoštevati različna socialna porekla, različno kupno moč ter različen nivo motivacije 
porabnikov. Porabniki ne posvetijo enake pozornosti oz. enakega pomena pridobitvi nagrade. 
Porabniki tehtajo vrednost ponujene nagrade, ki jo lahko prejmejo na račun svoje zvestobe 
(želijo, da je čim višja) ter skupne stroške (želijo, da so minimalni). Vedenje porabnika se 
spremeni v zaželeni smeri le, če porabnik zazna dovolj velike koristi (nagrado), ki so višje od 
stroškov. Programi zvestobe vplivajo na nakupno vedenje tako pri vodji na določenem trgu kot 
pri manjših trgovcih. Porabniki, ki sodelujejo v programih zvestobe, kažejo drugačno nakupno 
vedenje kot porabniki, ki v tovrstnih programih ne sodelujejo (večja intenziteta nakupov, 
pogostost nakupov, več časa namenijo nakupovanju). V primeru, da je zaznana vrednost 
nagrade manjša od stroškov, ne pride do spremembe vedenja porabnika na pozitivno stran za 
podjetje – odklonitev nagrade. 
 
2.4 Zadovoljstvo ob prejemu nagrade in zvestoba 
 
Kotler (1998, str. 40) zadovoljstvo opredeli takole: »Zadovoljstvo je stopnja človekovega 
počutja, ki je posledica primerjave med zaznanim delovanjem izdelka (ali rezultatom) ter 
osebnimi pričakovanji.« Kupec lahko po mnenju Kotlerja (1998, str. 40) doseže eno izmed treh 
splošnih stopenj zadovoljstva, in sicer: 
• nezadovoljstvo – če izdelek ne dosega pričakovanj; 
• zadovoljstvo – izdelek ustreza pričakovanjem kupca; 
• izredno zadovoljstvo, navdušenje – če izdelek preseže pričakovanja. 
 
Ball (2004, str. 1284-1285) je ugotovil, da je zvestoba posledica zadovoljstva. Presenetljivo 
spoznanje je, da ima zaupanje zelo majhen vpliv na zvestobo. Razumevanje in pojasnjevanje 
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zvestobe pa ima pomemben vpliv na višje zadovoljstvo porabnikov in posledično višji zaslužek 
podjetja. Oliver (1999, str. 34-36) v svojem članku razpravlja o odnosu med zadovoljstvom in 
zvestobo. Meni, da zadovoljstvo predstavlja začetek procesa zaporednega prehoda v stanje 
zvestobe. Zvestoba je lahko tudi neodvisna od zadovoljstva, tako da izkušnja nezadovoljstva ne 
bo nujno vplivala na manjšo zvestobo porabnika. Torej, če povzamem, zadovoljstvo lahko 
privede do zvestobe, nezadovoljstvo pa ni nujno, da zmanjša zvestobo porabnika.  
 
Spet drugi menijo, da so zvesti porabniki največkrat tudi zadovoljni porabniki, zadovoljstvo pa 
se ne prenese avtomatično v zvestobo. Zadovoljstvo je potreben korak pri gradnji zvestobe, 
vendar postane manj pomemben, ko se zvestoba nadgrajuje preko drugih mehanizmov (npr. 
vpliv socialnih vezi v okviru institucij in na ravni posameznika). Ob dodajanju omenjenih 
mehanizmov oz. faktorjev zvestoba postane kombinacija zaznane vrednosti izdelka oz. podjetja, 
osebne trdnosti, socialnih vezi ter njihovega sinergičnega učinka. Zgoraj opisan odnos med 
zvestobo in zadovoljstvom je grafično prikazan v Sliki 8. V primeru, da porabnika, ki je na 
stopnji zadovoljstva, ne podpremo še z dodatnimi faktorji, ostane na stopnji zadovoljstva in ne 
preide na stopnjo zvestobe. Zavedati se je potrebno, da niso vsi izdelki in podjetja zmožna 
vzpostaviti zvestobe. Za nekatera podjetja je bolj smotrno, da si za cilj namesto zvestobe 
postavijo zadovoljstvo porabnikov – gre predvsem za podjetja oz. izdelke, za katere kupci ne 
kažejo interesa po nakupovanju, a jih kljub vsemu potrebujejo (Oliver, 1999, str. 35). 
 

Slika 8: Odnos med zvestobo in zadovoljstvom 
 

 
 

Vir: Oliver, Whence consumer loyalty?, 1999, str. 34. 
 

Avtorja Liang in Wang pa sta v svojem prispevku (2008, str. 66) model zvestobe upodobila v 
grafični obliki, kot je razvidno iz Slike 9. 
 

Slika 9: Konceptualni model vzpostavitve zvestobe 
 

 
Vir: Liang & Wang, Do loyal and more involved customer reciprocate retailer`s relationship efforts?, 2008, str. 79. 

 
Finančni 
dejavniki 

 
Socialni 
dejavniki 

 
Strukturni 
dejavniki 

 
Zaupanje 

 
Zaveza 

 
Zvestoba 

 
Vpletenost 
v izdelek 

 
Trajanje 
razmerja 

 
Zvestoba 

Zadovoljstvo 



 

 25

Model, prikazan v Sliki 9, nakazuje, na kakšen način naj bi po mnenju avtorjev Liang in Wang 
(2008, str. 79) prišlo do zvestobe porabnikov nekemu podjetju. Finančni, socialni in strukturni 
dejavniki, povezani z nekim podjetjem, naj bi vplivali na porabnikovo zaupanje podjetju, 
zaupanje naj bi se nato nadgradilo v zavezo, zaveza pa posledično v zvestobo. Vpletenost 
porabnika v nakupovanje nekega izdelka vpliva na gradnjo zaupanja ter močno zavezo s 
podjetjem, trajnejši odnos pa naj bi vplival na povečanje zvestobe. 
 
Avtorja modela trdita (Liang & Wang, 2008, str. 79), da bolj kot je stranka vpletena v nakup 
nekega izdelka/storitve, več zvestobe pokaže s svojim vedenjem. Ves trud, vložen v gradnjo 
odnosov (t. i. »relationship marketing«), ima pozitiven vpliv na zaupanje. Socialna komponenta 
ima po ugotovitvah raziskave sodeč največji vpliv na zaupanje, zato je priporočljivo, da se 
podjetja poslužujejo orodij, kot so: neposredna pošta, osebni pogovori itd. V okviru strukturnih 
dejavnikov je najpomembneje, da se pritožbe strank v podjetju rešujejo hitro in učinkovito, 
pomembno je tudi dodajanje vedno novih storitev. Finančni dejavniki niso pokazali značilnega 
vpliva na večje zaupanje. Avtorja Liang in Wang (2008, str. 80) nadalje navajata, da večje kot 
je zaupanje porabnika, večje bo zavezništvo v medsebojnem odnosu porabnika in podjetja. 
Lahko bi rekli, da ko porabnik dobi zaupanje v trgovsko podjetje, postane zaveza porabnika 
temu trgovcu močnejša. Zaveza porabnika nekemu trgovcu pa ima pozitiven vpliv na večjo 
porabnikovo zvestobo. Torej, večja kot je zaveza porabnika v odnosu z nekim trgovcem, v večji 
meri porabnik s svojim vedenjem izkazuje zvestobo trgovcu. Dolgoročnost odnosa podjetja s 
porabnikom ima velik vpliv na dobičkonosnost podjetja. Raziskava je pokazala, da ima trajanje 
razmerja pozitiven vpliv na porabnikovo zvestobo. V modelu je prisotna še komponenta 
vpletenosti v nakupovanje izdelka, ki pa nakazuje, da večja kot je vpletenost porabnika v 
nakupovanje izdelka, bolj pristen odnos se razvije med podjetjem in porabnikom.  
 
Ndubisi (2007, str. 101-103) je ugotovil, da na zvestobo porabnika vplivajo predvsem štirje 
dejavniki iz področja trženja, temelječega na odnosih, in sicer: zaupanje, obveza, komunikacije 
in reševanje konfliktov (pritožb). Grafični model se nahaja na Sliki 10. Podjetja želijo obdržati 
in razvijati zveste porabnike, ki menijo, da je podjetje vredno njihovega zaupanja, zaveze in s 
porabniki komunicira pravočasno in korektno ter rešuje pritožbe na način, da izloči nepotrebne 
izgube podjetja in neprijetnosti za porabnike. Celo več, zvesti porabniki lahko s pozitivnimi 
govoricami v podjetje pripeljejo še več novih porabnikov, hkrati pa lahko služijo kot dober vir 
informacij glede zamisli za izboljšanje izdelka oz. storitve. 
 

Slika 10: Dejavniki zvestobe porabnikov 

 
Vir: Ndubisi, Relationship marketing and customer loyalty, 2007, str. 101. 
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Ball (2004, str. 1273) trdi, da ima zaupanje zelo majhen vpliv na zvestobo, pri avtorjih Liang in 
Wang (2008, str. 79) pa je zaupanje stopnja, ki vodi v zvestobo. Sama se pridružujem mnenju 
Balla (2004), saj menim, da zaupanje ne vzbuja zvestobe. Porabnik lahko nekemu podjetju 
zaupa, a mu zato še ne izkazuje zvestobe. Se pa strinjam, da je mogoče porabnike, ki podjetju 
bolj zaupajo, hitreje pripeljati do zvestobe kot porabnike, ki podjetju ne zaupajo (predpostavka: 
vsi ostali faktorji v modelu ostanejo nespremenjeni) (lastna analiza, oktober 2009). Ball (2004, 
str. 1275) meni, da je zadovoljstvo korak, ki mora biti opravljen, preden porabnik preide v fazo 
zvestobe. Z omenjenim se strinja tudi Oliver (1999, str. 34), Liang in Wang (2008, str. 79) pa v 
svojem modelu zadovoljstva ne opredelita kot samostojnega koraka. Menim, da je zadovoljstvo 
faza, ki je nujno potrebna, da se na njeni podlagi lahko razvije zvestoba, omenjeno so ugotovili 
tudi predhodno omenjeni avtorji. Ndubisi (2007, str. 101) dodaja dejavnike, ki naj bi vplivali na 
zvestobo porabnikov, in sicer zaupanje, zavezo, komunikacijo in uspešno reševanje konfliktov. 
Vsi omenjeni faktorji so po mojem mnenju sicer pomembni, a ne v tej meri, da bi jih uvrstila v 
model vpliva programov zvestobe na vedenje porabnikov kot samostojne korake. 
 
2.5 Problemi, s katerimi se srečujejo porabniki v okviru programov zvestobe 
 
V okviru programov zvestobe se porabniki srečujejo tudi s problemi, ki jih navajam v 
nadaljevanju (Schmidt et al., 2005, str. 232): 
• podjetja ne držijo obljub, saj ne predvidijo zadostne količine izdelkov; 
• zelo visoko število točk/nalepk, ki so potrebne, da porabnik pride do nagrade oz. prekratko 

obdobje zbiranja točk/nalepk; 
• šele kasneje se izkaže, da je nagrada, ponujena kupcu, nizke vrednosti; 
• kršitev predpisov glede zasebnosti (npr. uporaba zbranih podatkov o porabnikih, ki 

sodelujejo v okviru programa zvestobe, v druge namene). 
 
Vse zgoraj našteto lahko namesto zadovoljne stranke ustvari nezadovoljno stranko, ki bo odšla 
h konkurenčnemu podjetju, lahko pa privede celo do frustracije. 
 
Program zvestobe je v primerjavi z drugimi oblikami promocij oz. pospeševanja prodaje 
diskriminatoren, saj so nagrajeni le pogosti in zvesti kupci. Druge oblike pospeševanja prodaje 
namreč niso zastavljene na način, da bi lahko ločevali med zvestimi in naključnimi kupci, saj 
nagrajujejo vsakega kupca, ki se odzove na promocijo (Vesel & Žabkar, 2003, str. 44). Nekateri 
avtorji celo menijo, da programi zvestobe vplivajo na kratkoročno vedenje porabnikov in ne na 
zvestobo, ki se nanaša na dolgoročen odnos (Gary, 2002, str. 24). Drugi pa celo, da uvedba 
programa zvestobe pomeni, da je v podjetju nekaj narobe in se sprašujejo, zakaj si mora 
podjetje zvestobo kupiti (Kerr, 2009, str. 50).  
 
Kritiki programov zvestobe menijo, da programi zvestobe v resnici ne spodbujajo zvestobe, so 
neučinkoviti in predragi, ne privabljajo novih potrošnikov, ampak zgolj nagrajujejo obstoječe in 
s tem zmanjšujejo dobiček podjetja. Zvestoba naj bi bila po njihovem mnenju za večino 
potrošnikov pasivna in bližje navajenosti kot neki globlji predanosti in pripadnosti. Kritiki 
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trdijo tudi, da je razvoj in vzdrževanje takšnih programov drago, tako da rezultati navadno ne 
upravičijo vlaganj vanje (Musek - Lešnik, 2008, str. 21). 
 
2.5.1 Nastanek frustracije pri porabniku v okviru programa zvestobe 
 
Motivacija povzroča in usmerja naša dejanja. Motivacija so vsi procesi spodbujanja, ohranjanja 
in usmerjanja telesnih in duševnih dejavnosti zato, da bi uresničili cilj. Obsega vsa gibala 
našega vedenja: potrebe, motive, nagone, želje, cilje, vrednote, ideale, voljo in interese. Nagoni 
in potrebe nas spodbujajo, nas potiskajo in ženejo v vedenje, cilji, ideali in vrednote pa nam 
pomagajo izbrati način, kako bomo naše potrebe zadovoljili (Kompare, Stražišar, Vec, Dogša, 
Jaušovec & Curk, 2004, str. 189-190). Slika 11 prikazuje, na kakšen način poteka motivacija. 
Model je sestavljen iz več elementov, posamezne sestavine pojasnjujem v nadaljevanju. 
 

Slika 11: Model motivacije 
 

 
 

Vir: Kompare et al., Psihologija: Spoznanja in dileme, 2004, str. 189. 
 

Potreba je stanje neravnovesja v organizmu, ki ga povzroči pomanjkanje ali presežek snovi v 
telesu ali informacij v duševnosti. Na porušeno ravnovesje v telesu nas opozarjajo mnogi 
občutki, kot npr. lahkota, vročina, premraženost, utrujenost, bolečina. Potreb se ne zavedamo 
vedno, hkrati pa niso vedno usmerjene k cilju. Kadar potrebo začutimo, si tudi predstavljamo, 
kako bi jo zadovoljili. Cilji pa so predmeti in situacije, za katere pričakujemo, da bodo 
zadovoljili našo potrebo. Želja je predstava o cilju, ki bi nam prinesel zadovoljstvo. V 
primerjavi z motivom želja ne vsebuje vedno tudi namena, da jo bomo poskusili uresničiti. 
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Potreba človeka usmeri k cilju, povežeta se prvini motivacije potiskanja in motivacije 
privlačnosti in nastane motiv. Motiv je doživeta potreba (občutek nelagodja), usmerjena k 
določenemu cilju, od katerega pričakujemo, da bomo z njegovo uresničitvijo zadovoljili tudi 
potrebo.  Motivi so vsi tisti notranji dejavniki, ki spodbujajo in usmerjajo človekovo vedenje in 
tudi zaznavanje, učenje in mišljenje. Motivirano vedenje ni vedno spodbujeno le s potrebami, 
izhodišče so lahko cilji (npr. šele pogled na osvežilno pijačo, ki v tem primeru predstavlja cilj, v 
človeku zbudi željo po njej). Torej lahko rečemo, da sta motivacija potiskanja in privlačnosti 
med seboj povezani in se kažeta v motiviranem vedenju (Kompare et al., 2004, 189-191). 
Motivacija in čustveni procesi so obojestransko povezani. Čustva delujejo kot motivacijski 
dejavnik, saj spodbujajo in usmerjajo vedenje ter nam sporočajo o stanju potreb. Porušeno 
ravnovesje, ki poraja potrebe, doživljamo kot različna neprijetna čustva. S čustvi so obarvani 
tudi vsi motivacijski cilji (Kompare et al., 2004, str. 194). 
 
Zadovoljevanje potreb pa ne poteka vedno neovirano. Človek se v življenju pogosto znajde v 
situacijah, ko ne more dobiti tistega, kar želi, včasih celo ne tistega, kar potrebuje. Frustracija je 
stanje oviranosti v motivacijski situaciji. Pomeni preprečitev zadovoljitve motiva oz. 
preprečevanje dejavnosti, ki je usmerjena k cilju. Ovire, ki nam preprečujejo doseganje cilja, so 
lahko objektivne (npr. nesreča in ne moreš priti na sestanek pravočasno), socialne (drugi ljudje) 
ali pa subjektivne, ki se nahajajo v nas samih, ko imamo premalo sposobnosti ali volje, da bi 
dosegli želeni cilj (Kompare et al., 2004, str. 196-197). Vse zgoraj omenjeno je prikazano tudi 
na Sliki 12. 
 

Slika 12: Frustacijska situacija 
 

 
Vir: Kompare et al., Psihologija: Spoznanja in dileme, 2004, str. 197. 

 
Na frustracijsko situacijo se različno odzivamo, odziv je odvisen od naše ocene, ali bomo oviro 
lahko premagali. Če verjamemo, da bomo oviro zmogli premagati, se privlačnost cilja še 
poveča. Ob tem doživljamo močna čustva hrepenenja po cilju in jeze na oviro. Še bolj si 
prizadevamo, da bi premagali oviro in dosegli cilj. Če nam ne uspe doseči cilja ali pa že od 
začetka ne verjamemo, da lahko premagamo oviro, postane frustracija neprijetna, doživljamo 
neprijetna čustva jeze, besa, razdraženosti, tesnobnosti itd. (Kompare et al., 2004, str. 197). 
 
Ovire lahko premagujemo konstruktivno ali pa se z njimi soočimo na nekonstruktiven način. Za 
konstruktivno premagovanje ovir je značilno, da težavo rešimo na način, da dolgoročno dobimo 
tisto, kar potrebujemo, ne da bi pri tem ovirali druge pri njihovem zadovoljevanju potreb. V ta 
namen zberemo informacije, razmislimo o vzrokih in posledicah, načrtujemo, si poiščemo 
podporo prijateljev in z njimi delimo svoje težave ter se trudimo, da bi zadovoljili svoje 
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potrebe. Možni načini: napnemo vse sile in s povečano dejavnostjo oviro premagamo ali 
premostimo, se preusmerimo k drugemu, približno enakovrednemu cilju (v primeru, da ovire ni 
mogoče premagati ali odstraniti), zadovoljitev potrebe odložimo na kasnejši čas, moralno 
nesprejemljive motive zadovoljimo na družbeno sprejemljiv način. Nekonstruktiven odziv na 
probleme prinese le trenutno olajšanje, potreb pa na ta način dolgoročno ni mogoče zadovoljiti, 
problem se pojavlja vedno znova. S svojim vedenjem lahko celo poslabšamo situacijo in 
prispevamo k še večji zapletenosti. Možni načini nekonstruktivnega vedenja so: agresivno oz. 
nasilno vedenje, regresija (jecljanje, cmeravost, panično kričanje, vpitje), beg pred oviro 
(izogibanje neprijetni situaciji), vdaja v usodo ali utišanje neprijetnih čustev (droge, hrana itd.) 
(Kompare et al., 2004, str. 202-205). 
 
V vsakdanjem življenju se pred zastavljenimi cilji pogosto pojavljajo ovire, in sicer v nas samih 
ali v okolici. Ovire pa niso vedno le slabe, včasih zmerne ovire, ki jih zmoremo premagati, 
delujejo celo spodbujevalno. Če pa so ovire nepremagljive in trajajo dalj časa, povečujejo 
napetost in neprijetne občutke, ki se lahko stopnjujejo do panike, hude tesnobe in razdraženosti 
(Musek - Lešnik, 2008, str. 40). Ovire, ki povzročajo frustracijo, lahko razdelimo na (Musek - 
Lešnik, 2008, str. 40): 
• zunanje ovire, kot npr. slabo vreme, zaprta cesta; 
• notranje ovire – konflikti (gre za konflikt s samim seboj), boj med motivi, ki drug drugemu 

nasprotujejo in se med seboj ovirajo.  
  
Slika 13 prikazuje frustracijski model avtorjev Schmidt et al. (2005, str. 234-236), ki v grafični 
obliki upodablja nastanek frustracije v okviru programov zvestobe. Dogodki, ki lahko sprožijo 
frustracijo, so v okviru programa zvestobe naslednji: odklonitev nagrade, zmanjšanje nagrade 
ali odložitev nagrade. Na podlagi frustracijskega dogodka je sproženo frustracijsko 
vznemirjenje, ki sproža negativna čustva in je zelo neprijetno. Frustracijsko vedenje zajema 
aktivnosti, ki sledijo frustracijskemu vznemirjenju, in sicer v smeri iskanja poti za zmanjšanje 
ali odpravo negativnih čustev (protest, izogibanje, okrepitev napora). Frustracija povzroča 
agresivnost. Frustracijsko vedenje je primarno usmerjeno na osebo, ki je videna kot odgovorna, 
da porabnikov cilj ni bil dosežen.  
 

Slika 13: Frustracijski model v okviru programov zvestobe 
 

 
 

Vir: Schmidt et al., Customer frustration in loyalty programs, 2005, str. 236. 

 
Schmidt et al. (2005, str. 241) v povezavi s frustracijskim modelom odkrivajo, da obstajajo štiri 
skupine frustracij, ki nastanejo v povezavi s programi zvestobe, in jih navajam v nadaljevanju. 
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• Kvalifikacijska ovira (angl. qualification barrier). Gre za frustracijo, ki izhaja iz dejstva, da 
je težko zbrati zadostno število točk/nalepk v določenem obdobju, da bi porabnik lahko dobil 
nagrado oz. dobil nagrado v želeni količini. Porabnik lahko omenjeno dejstvo zazna kot 
nedosegljivost nagrade (njegovega cilja) in namesto zvestobe pride do frustracije. 

• Odloženost nagrade (angl. inaccessibility). Porabnik doseže zahtevano število točk/nalepk, 
ampak ne more dobiti nagrade (v npr. želeni trgovini). 

• Razvrednotenje nagrade (angl. worthlessness). Vrednost pridobljene nagrade se zdi 
porabniku prenizka, torej nagrada ni ekskluzivna ali pa ni pravega razmerja med zahtevano 
potrošnjo in doseženo nagrado. 

• Dodatni stroški povezani s prejemom nagrade (angl. redemption cost). Kupec mora za 
dosego nagrade investirati določeno materialno vrednost ali mentalne stroške (razne dajatve 
– npr. plačilo dohodnine od prejete nagrade). 

 
Zadnji dve vrsti frustracij pri porabniku sprožata zaznavanje, da dobi manjšo nagrado kot mu je 
bila predhodno obljubljena. Frustracije vodijo v močna negativna čustva, ki sprožijo frustrirano 
vedenje, to pa vodi v pritožbe, širjenje negativnih govoric in izogibanje. Stranke, ki frustracije 
rešujejo z izogibanjem, so najbolj neprijetne za podjetje, saj podjetje ne dobi povratne 
informacije, kaj je šlo narobe, da bi se lahko prihodnjič motečim situacijam izognilo. Negativna 
izkušnja oz. frustracija, ki jo je porabnik doživel v okviru programa zvestobe, se prenaša tudi na 
podjetje kot celoto (Schmidt et al., 2005, str. 242). Štiri skupine frustracij oz. dejavnikov, ki 
lahko okrepijo občutek frustracije, navaja tudi Musek - Lešnik (2008, str. 44-45). Frustracije 
sprožajo pri porabnikih močna negativna čustva, zato se jih tako podjetja kot porabniki želijo v 
čim večji meri izogibati. Da bi se podjetje izognilo povzročanju frustracij pri porabnikih, mora 
paziti na že prej omenjene zadeve: število zbranih točk oz. nalepk za dosego nagrade ne sme 
biti previsoko, nagrado mora kupec dobiti v času, ko mu je bila obljubljena, kupec ne sme 
dobiti občutka, da je nagrada majhne vrednosti, hkrati pa je nezaželeno, da ima kupec ob 
prejemu nagrade dodatne stroške. 
 
Nezmožnost dosega želene nagrade v okviru programa zvestobe pri porabnikih vzbuja 
negativna čustva oz. sproži obrambne mehanizme, kot npr. racionalizacija, agresivnost 
(Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg, 2006, str. 114). Občutki frustriranosti, ki jih lahko 
sproži nespretno načrtovan program, se lahko nanašajo na različne težave, ki jih v programu 
zaznajo potrošniki, kot npr. izgubo zasebnosti, izgubo nadzora nad osebnimi podatki, občutek, 
da jih program sili k večji potrošnji, ter cena vstopa v program (Musek - Lešnik, 2008, str. 43).  
 
2.5.2 Porabnikov negativen odnos do podjetja in prehod h konkurentu 
 
Frustracija kot že omenjeno sproža močna negativna čustva, ki se prenašajo od nezadovoljstva s 
programom zvestobe tudi na porabnikov odnos do podjetja, ki je negativen. Menim, da je 
prenos nezadovoljstva s programom zvestobe na podjetje, ki ga izvaja, logična posledica, moč 
povezave pa bi bilo potrebno podpreti z raziskavo na to temo v prihodnosti. 
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Frustracija navadno povzroči negativen odnos porabnika do podjetja in to navadno pomeni 
prehod h konkurentu, saj porabnik do podjetja goji močna negativna čustva. To se zgodi 
predvsem v primeru izogibanja ter v primeru širjenja negativnih govoric (Schmidt et al., 2005, 
str. 233). Dober odnos med porabnikom in podjetjem, do katerega porabnik goji močna 
negativna čustva, je skorajda nemogoč, zato je posledica prehod h konkurentu. Porabnik ne želi 
imeti več opravka s podjetjem, za katerega misli, da ga je za nekaj prikrajšalo ter mu svojega 
mnenja niti ne sporoči, ampak se izogiba podjetja oz. širi negativne govorice. Za podjetje je 
omenjeno najslabša možna situacija, saj v primeru izogibanja sploh ne dobi povratnih 
informacij o motečih elementih v okviru programa zvestobe, v primeru širjenja negativnih 
govoric pa podjetje dobi povratno informacijo posredno. Posredna informacija podjetju ne pove 
veliko, saj se je preko razširjanja vsebina sporočila lahko že močno spremenila.  
 
2.5.3 Povratna informacija nezadovoljnih porabnikov, ki se pritožijo  
 
Pritožbe strank je potrebno jemati z vso resnostjo in veliko mero pozornosti. Porabnikom, ki se 
pritožijo, je potrebno ponuditi sprejemljivo rešitev. Pritožbe in predlogi porabnikov so tisto, kar 
podjetje potrebuje, da ve, kaj dela narobe oz. kako bi zadevo lahko izboljšalo; podjetje pritožbe 
in predloge upošteva pri zasnovi naslednjega programa zvestobe oz. pri izboljšanju obstoječega 
programa zvestobe (Schmidt et al., 2005, str. 249).    
 
2.6 Vpliv okolja in situacijskih spremenljivk na vedenje porabnikov v okviru programov 

zvestobe 
 
Vpliv okolja in situacijskih spremenljivk lahko porabnika v določenih situacijah pripeljeta do 
drugačnega vedenja od predvidenega. Ljudje smo unikatna bitja, ki se odzivamo na dražljaje iz 
okolja, v določenem trenutku je močnejši eden, v drugem trenutku pa spet drugi. Na porabnika 
vpliva tudi okolje (s svojimi dražljaji), v katerem se trenutno nahaja (Liu, 2007, str. 23).Vplivi 
okolja se nanašajo na situacijo, priložnosti oz. okoliščine nakupa. Poznamo pet vrst situacijskih 
vplivov, ki vplivajo na nakupno vedenje, in sicer: fizično okolje (lokacija, oprema, glasba, 
osvetlitev, razvrstitev blaga, temperatura itd.), socialno okolje (prisotnost drugih ljudi, vloge, 
njihove značilnosti in medsebojna interakcija), časovni vidik (sezonski vplivi, dan v tednu itd.), 
nakupna naloga (razlika glede na to, ali je kupec dejanski uporabnik ali izdelek nakupuje za 
nekoga drugega) ter predhodno stanje, ki se nanaša na trenutno razpoloženje kupca ali trenutni 
pogoji v dani situaciji, kot so npr. utrujenost, bolezen (Solomon et al., 2006, str. 29). 
 
Porabnikovo okolje se nanaša na vse, kar obdaja porabnika, vpliva na porabnikovo mišljenje, 
čustva in dejanja. Okolje porabnika pomembno vpliva na trženjsko strategijo, saj iz njega 
izhajajo dražljaji, ki vplivajo na porabnika in s tem tudi na porabnikovo vedenje in nakupne 
odločitve (Peter & Olson, 2008, str. 24). Kot del kolesja analize porabnikov lahko okolje vpliva 
tudi na čustveno in razumsko komponento porabnika in s tem na njegovo vedenje. Zanimivo je 
predvsem funkcionalno ali zaznavno okolje porabnika, saj vpliva na vedenje porabnika. Vsak 
porabnik ima unikatno znanje, pomene in prepričanja, zato je zaznavno okolje vsakega 
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posameznika drugačno. Okolje lahko analiziramo na dveh nivojih – mikro in makro. 
Makroekonomsko okolje vključuje splošne dejavnike širokega obsega, kot so npr. klima, 
ekonomski položaj, politični sistem. Navedeni makroekonomski dejavniki imajo precejšen 
vpliv na vedenje porabnikov. Mikroekonomsko okolje se nanaša na opredmetene fizične in 
socialne vidike v neposrednem okolju porabnika (npr. umazana tla v trgovini, dolga čakalna 
vrsta pri blagajni itd.). Ti dejavniki majhnega obsega imajo lahko pomemben vpliv na 
porabnikovo vedenje, njegove misli in občutke (Peter & Olson, 2008, str. 256).  
 
Tržniki lahko nadzorujejo le majhen del okolja. Vsaka trženjska strategija, ki jo ustvari tržnik, 
namreč vsebuje nekatere spremembe socialnega in fizičnega okolja. Vidiki fizičnega okolja  se 
spreminjajo preko trženjskih strategij, strategij posameznih izdelkov, distribucijskih strategij ter 
tudi preko cenovnih strategij. Spet druge marketinške strategije pa spreminjajo socialno okolje 
(npr. Wall-Mart na vhod v prodajalno postavi zaposlene, da se smejijo in zaželijo dobrodošlico 
kupcem). Okoljski dejavniki so lahko ustvarjeni tudi preko marketinških strategij, njihov namen 
je, da vplivajo na porabnikova čustva, razumevanje in vedenje – v tej luči lahko vidimo tržnike 
kot upravljavce okolja (Peter & Olson, 2008, str. 262). 
 
Mnoga podjetja pri snovanju programov zvestobe privzemajo pristope drugih učinkovitih 
programov. Potencialna past takšnega prenašanja strategij je neupoštevanje specifičnih 
značilnosti okolja. Nekritično posnemanje uspešnih strategij in vsebin prinaša visoko stopnjo 
tveganja zaradi več dejavnikov (Musek - Lešnik, 2008, str. 59-60): 
• vabljive izkušnje in uspešni primeri so največkrat iz drugega okolja z drugačno tradicijo, 

kulturo in navadami potrošnikov; 
• najbolj vabljivi primeri so lahko pretirani, saj podjetja navadno ne poudarjajo manj ugodnih 

rezultatov; 
• t. i. dobre prakse in uspešni programi zvestobe večinoma izvirajo iz okolij z izrazito 

individualistično tradicijo (ZDA, protestantski SV Evrope), zato je primernost teh strategij 
za okolje z  manj individualistično ali celo kolektivistično tradicijo vprašljiva. 

 
2.7 Razvoj programov zvestobe in trendi programov zvestobe v trgovini na drobno 
 
Začetki programov zvestobe segajo v leto 1896, ko je podjetje S&H v ZDA pričelo s prodajo 
zelenih znamkic trgovcem, ki so jih nato delili svojim kupcem kot bonus na podlagi dolarske 
vrednosti nakupa. Kupci so nato lahko nalepke menjali za izdelke iz kataloga podjetja S&H. 
Trgovanje z nalepkami je sčasoma postalo zelo razširjena oblika nagrajevanja kupcev. Svoj 
razcvet so programi zvestobe doživeli šele z uvedbo sodobne tehnologije tudi na to področje, 
saj je le-ta dala podlago za shranjevanje in učinkovito upravljanje z velikimi bazami podatkov 
(Grabar - Premelč, 2009, str. 48).  
 
Eno prvih podjetij, ki se je začelo ukvarjati s programi zvestobe za redne potnike, je American 
Airlines. Že na začetku osemdesetih let so se odločili, da svojim potnikom ponudijo možnost za 
brezplačne lete. Potnik se v program vpiše brezplačno in ko nabere dovolj preletenih milj, dobi 
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točke, ki jih lahko zamenja za boljše sedeže na letalu, brezplačno vozovnico ali druge 
ugodnosti. Ko so se potniki začeli od konkurenčnih letalskih prevoznikov seliti k American 
Airlines, so bili tudi drugi letalski prevozniki prisiljeni ponuditi programe zvestobe. Hoteli so 
bili naslednji, ki so ponudili programe zvestobe, in sicer med prvimi so bili hoteli Marriott, 
sledili so jim hoteli Hyatt. Kmalu so programe zvestobe uvedla tudi podjetja, ki se ukvarjajo z 
izposojanjem avtomobilov ter vsi ostali (Kotler, 1998, str. 50).   
 
Podjetje, ki se prvo odloči za program zvestobe, žanje največje koristi, še zlasti v primeru, ko 
tekmeci reagirajo počasneje. Ko se tekmeci odzovejo in vsa podjetja v neki panogi ponudijo 
programe zvestobe, se ti programi zvestobe spremenijo v breme za vsa podjetja. Zmagovalna 
podjetja so tista, ki izpeljujejo programe zvestobe kar najbolj učinkovito, pritegnejo kar največ 
porabnikov na osnovi posebnih koristi, ki jih ponujajo njihovi programi zvestobe, ali uspejo 
vzpostaviti zahteven sistem podatkovne baze, s pomočjo katerega načrtujejo in predstavijo 
prilagojene ponudbe posebnim kupcem. Podjetja skušajo s programi zvestobe pridobiti kupce 
za ponovni nakup z ekonomskimi spodbudami (Kotler, 1998, str. 50). 
 
Najbolj sofisticirane programe zvestobe uporabljajo v ZDA, Vzhodni Evropi in na Japonskem, 
in sicer pri trgovcih, kot so Kroger, Tesco in AEON. Programi zvestobe so v ZDA ključni del 
strategije podjetja, na nekaterih trgih, kot npr. na Kitajskem, pa darilne kartice igrajo veliko bolj 
pomembno vlogo. Na razvijajočih se trgih so bile moderne sheme programov zvestobe vpeljane 
z vstopom tujih trgovcev na te trge (Ryba, 2009, str. 39). 
 
Trgovci uporabljajo različne programe zvestobe na različnih trgih njihovega delovanja, npr. 
Carrefour ponuja skupaj kar dvajset različnih shem programov zvestobe. Nekateri trgovci imajo 
za različne formate prodajaln v uporabi tudi različne programe zvestobe, ki so npr. drugačni v 
hipermarketih, supermarketih itd. (npr. Auchan ima v Franciji različni kartice zvestobe za 
hipermarkete in spet drugačne za supermarkete). Večina trgovcev uporablja eno kartico 
zvestobe za vse formate prodajaln (Ryba, 2009, str. 40). 
 
Programi zvestobe oz. sheme programov zvestobe so postali pomembno orodje za pritegnitev 
cenovno občutljivih kupcev. Nekateri veliki trgovci, kot je npr. Tesco, so prenovili program 
zvestobe, da bi bil bolj privlačen za kupce in da bi na ta način povečal promet. Programi 
zvestobe so v zadnjem času doživeli velik razcvet tudi na manj razvitih trgih, saj so jih tja z 
vstopom prinesli veliki tuji mednarodni trgovci. Zvestoba porabnikov postaja pomemben 
dejavnik, na podlagi katerega bodo tekmovali trgovci v prihodnosti. Takojšnja nagrada je bolj 
privlačna za porabnika kot odložena nagrada, za katero mora kupec najprej zbrati določeno 
število točk kljub temu, da preko druge opcije porabnik pridobi nagrado višje vrednosti (Ryba, 
2009, str. 43-44). 
 
Kartice zvestobe so pogosto tudi kreditne, torej kupcu trgovec ponudi tudi finančno storitev. V 
prihodnosti je pričakovati razmik shem programov zvestobe z združevanjem več podjetij ali 
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blagovnih znamk. Nagrade naj bi bile v obliki vavčerjev in storitev, privlačnost letakov pa naj 
bi drastično upadla (Ryba, 2009, str. 45).  
 
Po mnenju nekaterih so programi zvestobe relativno novo orodje, ki so marsikje še v povojih in 
se še niso prebili v miselne modele tistih, ki v podjetju odločajo o strategijah pospeševanja 
prodaje. Spet drugi pa menijo, da so programi zvestobe že dosegli svoj vrhunec in da se je 
njihov trend že obrnil navzdol, kar pa je predvsem posledica naslednjih dejstev: veliko 
programov zvestobe je nastalo brez prave analize, nekatera podjetja so razvila program 
zvestobe zgolj kot odgovor na podobne programe konkurence, brez poglobljenega pogleda v 
sam koncept, nekatera pa so celo verjela, da so programi zvestobe čarobna palica, ki reši težave. 
Analize kažejo, da sta ključna dejavnika uspeha ustvarjalnost in spretnost podjetja, da program 
poveže s širšo vsebino, ki pritegne potrošnike (Musek - Lešnik, 2008, str. 56). 
 
Izziv za načrtovalce in upravljavce programov zvestobe je osvežitev obstoječih programov z 
novimi strategijami, pristopi, taktikami in tehnologijami. Trendi, ki bodo pri tem najverjetneje 
oblikovali prostor v naslednjih letih, bodo (Musek - Lešnik, 2008, str. 57-58; Grabar - Premelč, 
2009, str. 48): 
• vsenavzočnost – v vse konkurenčnejšem okolju bodo preživeli le najboljši programi, 

potrošniki pa bodo ob tem vedno bolj občutljivi in zahtevni; 
• inovativnost – o uspešnosti posameznega programa zvestobe bo odločala njegova 

inovativnost, privlačnost, drugačnost, zanimivost in vsebina; 
• občutljivost na zasebnost – potrošniki so vse bolj občutljivi na posege v njihovo zasebnost, 

pri čemer lahko napredna tehnologija, ki olajšuje zbiranje podatkov, širi grožnje zasebnosti 
in povečuje možnost zlorab; 

• enostavnost – program mora biti preprost, da ga potrošnik razume in je posledično v njem 
tudi pripravljen sodelovati; 

• kombiniranje nagrad – programi zvestobe s t. i. trdimi nagradami se bodo umikali 
programom, ki bodo kombinirani tudi s t. i. mehkimi nagradami (gre za nagrade, ki apelirajo 
na psihološki vidik potrošnikovih motivov in namenov); 

• prevlada vsebine nad tehnologijo – program zvestobe ne more preživeti zgolj zaradi 
odlične tehnologije, saj je brez vsebine, ki pritegne potrošnike, ničvreden. Za vsebino, ki 
pritegne potrošnike, pa je potrebno imeti vedno več domišljije. Tudi najboljša tehnologija ne 
pomaga, če je podjetje ne zna ustvarjalno in inovativno uporabiti; 

• združevanje – združevanje podjetij v enoten model spodbujanja zvestobe znižuje stroške in 
povečuje vzajemni transfer ugleda blagovnih znamk (partnerski ali koalicijski programi);  

• obdelava in uporaba podatkov – mnoga podjetja ne znajo izkoristiti podatkov, ki jih 
omogoča zbrati obstoječa tehnologija. Z boljšo rabo teh podatkov bi nekatera podjetja lahko 
že sedaj močno povečala možnost za ohranjanje in rast tržnega deleža; 

• človeški dejavniki – podjetja bodo zelo verjetno vlagala še več v povezovanje človeškega 
dejavnika (izobraževanje, navdušenje lastnih ljudi) s programi zvestobe.  
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Capizzi in Ferguson (v Musek - Lešnik, 2008, str. 63) opozarjata, da podatki kažejo, da imajo 
programi zvestobe in podobne CRM strategije velike potenciale, seveda pa velja, da so podjetja 
različno uspešna pri uresničevanju teh potencialov. 
 
2.8 Sinteza literature na obravnavanem področju s preglednim modelom 
 

V nadaljevanju bom predstavila sintezo literature v modelu, ki naj bi po mojem mnenju, ki sem 
si ga ustvarila na podlagi pregleda literature, prikazoval vpliv programov zvestobe na vedenje 
porabnikov.  
 

2.8.1 Predstavitev konceptualnega modela vpliva programa zvestobe na vedenje 
porabnikov  

 

Na podlagi velike količine pregledane literature na temo vpliva programov zvestobe na vedenje 
porabnikov, odzive porabnikov na programe zvestobe in na nagrade v okviru programov 
zvestobe, v nadaljevanju podajam grafični model (Slika 14) in njegov opis. Predstavljen model 
prikazuje vpliv programov zvestobe na vedenje porabnikov. 
 

Slika 14: Konceptualni model vpliva programov zvestobe na vedenje porabnikov 

 
 
Iz Slike 14 je razviden sledeči potek odziva porabnika na nagrado: Nagrada predstavlja za 
porabnika, če je zanj zanimiva in privlačna, motiv, ki ga spodbuja k obnašanju v smeri 
doseganja želene nagrade. Nagrada naj bi bila takšna, da bi se bistveno razlikovala od nagrad, 
ki jih ponujajo konkurenti. Preko ene ali več oblik trženjskega komuniciranja podjetje sporoči 
porabniku, kaj mu ponuja v zameno za njegovo zvestobo. Vedenje v smeri doseganja nagrade 
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porabnika spodbuja k zbiranju točk oz. nalepk. Na tej stopnji lahko ločimo velike porabnike, ki 
zberejo dovolj točk oz. nalepk, ter porabnike, ki zaradi manjše potrošnje ne uspejo zbrati dovolj 
točk oz. nalepk. Prvi nato nadalje primerjajo vrednost nagrade in stroške (Benavent & Mayer - 
Waarden, 2008, str. 3-4). Če je vrednost nagrade večja od stroškov, to spodbuja določena 
vedenja, kot so: večji nakupi, pogostejši nakupi, enaki nakupi obstoječih zvestih kupcev 
(ohranjanje zvestobe kupcev oz. zadržanje obstoječih kupcev), nakupi novih kupcev, ki zaradi 
privlačne nagrade pridejo po nakupe k podjetju od konkurentov (Mayer - Waarden, 2008, str. 
90). Vsa omenjena vedenja vodijo do zadovoljstva porabnika ob prejemu obljubljene nagrade, 
ki mora biti v  obljubljeni obliki, količini ter na voljo ob obljubljenem času (Schmidt et al., 
2005, str. 234). Zadovoljstvo vodi do zvestobe, ki pomeni gradnjo dolgoročnega odnosa med 
porabnikom in podjetjem. Zvesti porabniki so navadno manj cenovno občutljivi, potrebne 
investicije podjetja v obstoječe porabnike so mnogo manjše kot investicije v pridobivanje novih 
(Levy & Weitz, 2001, str. 515), hkrati pa na ta način obstoječi porabniki izboljšujejo donosnost 
organizacije, zato se podjetju splača vložiti veliko energije v ohranjanje zvestih porabnikov. 
Zvestoba vodi v ponovno sodelovanje in nakupe (Liang & Wang, 2008, str. 79), hkrati pa so 
navadno zvesti porabniki zelo dejavni in dajejo podjetju tudi predloge za izboljšave. Ob 
primerjanju vrednosti nagrade in stroškov pa lahko porabnik dobi občutek, da so stroški višji 
kot obljubljena nagrada ter si ne prizadeva, da bi spremenil svoje vedenje. Porabnik v tem 
primeru kupuje standardne izdelke, zaradi obljubljene nagrade pa ne poveča ali zmanjša svojih 
nakupov (Benavent & Mayer -Waarden, 2008, str. 4). 
 
Kupci, ki ne zberejo zadostnega števila točk oz. nalepk, da bi pridobili nagrado, postanejo 
frustrirani. Frustracija je stanje tesnobe, ko človek ve, da ne bo mogel doseči tistega, za kar si 
prizadeva. Frustracija se lahko pojavi v primerih, ko je prag za dosego nagrade previsok, kar 
lahko porabnik zazna tudi kot diskriminacijo, če pride do zmanjšanja obljubljene nagrade, 
odloženega prejema nagrade ali pa do prejema nagrade sploh ne pride. Frustracija vzbuja 
negativna čustva, kot sta jeza ali strah. Bolj ko si porabnik želi doseči neko nagrado, bolj je 
frustriran, ko ugotovi, da do nje na noben način ne bo mogel priti. Frustracija v povezavi s 
programi zvestobe vzbuja naslednja vedenja: izogibanje porabnika določenemu podjetju oz. 
trgovcu (pride do manjšega števila ponovljenih nakupov), protest porabnika v obliki pritožbe 
(pomembno hitro ter učinkovito reševanje pritožb tako za podjetje kot za porabnika) ali širjenje 
negativnih govoric o podjetju (Schmidt et al., 2005, str. 234-236). Najslabše za podjetje je 
vedenje porabnika v smeri izogibanja, saj podjetje dejansko ne ve, kaj porabnika moti in zakaj 
je nezadovoljen. Širjenje negativnih govoric je z vidika podjetja zelo nezaželeno, saj podjetje ne 
dobi informacije o nezadovoljstvu iz prve roke, ampak samo posredno, če jo sploh dobi.  
Frustracija preko omenjenih možnosti vedenj (izogibanje in širjenje negativnih govoric) v 
porabniku vzbuja negativen odnos do podjetja in se izrazi kot prehod h konkurentu, kar je za 
podjetje najslabše (Schmidt et al., 2005, str. 235-236). Nezadovoljni porabniki, morajo imeti 
vedno možnost, da podjetju preko povratnih informacij (pritožbe, predlogi itd.) sporočijo, kaj je 
tisto, kar jim povzroča frustracije (previsok prag za dosego nagrade, nezmožnost pridobiti 
nagrado v obljubljenem času ter na želenem kraju ali ne dovolj vredna nagrada). Skozi povratno 
zanko informacij s strani porabnikov lahko podjetje upošteva pritožbe in predloge porabnikov 
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pri snovanju in dopolnjevanju programov zvestobe oz. nagrad v prihodnosti. Porabnike, ki se 
pritožijo in ne zamenjajo podjetja kljub doživeti frustraciji, podjetje še lahko pridobi na stran 
zvestih porabnikov, a mora zelo paziti, da ne zaidejo ponovno v stanje frustracije. 
 
Seveda pa na vedenje porabnikov v obravnavanem okviru vpliva tudi okolje ter situacijske 
spremenljivke (npr. razpoloženje, porabnikove značilnosti, trenutne okoliščine). Oba elementa 
vplivata na vse korake v okviru predstavljenega modela in lahko spreminjata vedenje 
porabnikov v smeri, ki je drugačna od predstavljene v modelu. Na porabnika naj bi pri 
nakupnem odločanju vplivali kulturni in družbeni dejavniki, osebne značilnosti ter psihološki 
dejavniki (Kotler, 1998, str. 174). Kot del kolesja analize porabnikov pa lahko okolje vpliva 
tudi na čustveno in razumsko komponento porabnika in s tem na njegovo vedenje (Peter & 
Olson, 2008, str. 256). 
 
Podjetje mora neprestano komunicirati s porabniki, saj je ključno, da opredeli primerno nagrado 
ter primeren prag za njeno dosego. Tako kot ni dobro, če je prag za dosego nagrade previsok 
(povzroča frustracije), prav tako ni dobro, da je prag za dosego nagrade prenizek, saj v tem 
primeru lahko pride do razvrednotenja nagrade, hkrati pa se bolj zvesti porabniki lahko počutijo 
opeharjene, saj nagrado dobi skorajda vsak. Omenjeno ni koristno za porabnike in tudi ne za 
podjetje, saj v tem primeru pride do razvrednotenja programa zvestobe.  
 
Danes je zakon naravne selekcije primarni motivator, ki upravlja dejanja podjetij, saj se 
podjetje, ki se ne prilagodi okolju, ne more uspešno kosati s konkurenti in počasi izgine s trga. 
Enako velja pri programih zvestobe, ki se morajo neprestano razvijati in so pri mnogih podjetjih 
razlikovalni element v primerjavi z njihovo konkurenco, kar pomeni, da je lahko program 
zvestobe konkurenčna prednost podjetja pred tekmeci (Peter & Olson, 2008, str. 234). 

 
2.8.2 Predlog strategije na podlagi predstavljenega modela  
 
Če želimo začrtati uspešno strategijo, mora podjetje najprej vedeti kaj njegove stranke mislijo, 
čutijo in kako se vedejo v okviru pospeševalno prodajnih aktivnosti. Zaradi tega je nujno, da 
podjetje meri čustveno, razumsko in vedenjsko odzivanje svojih porabnikov na določene 
dražljaje (Peter & Olson, 2008, str. 244). 
 
Pri programih zvestobe gre za t. i. strategijo potega, saj imamo motiv (nagrado), ki porabnika 
vzpodbudi, da se vede v določeni smeri. Iz kolesja analize porabnikov (Peter & Olson, 2008, 
str. 2-5) izhaja, da ponujena nagrada v okviru programa zvestobe preko komunikacije o nagradi 
(oglaševanje, ustno izročilo itd.), vpliva na čustveni in razumski sistem porabnika. Ko porabnik 
zazna nagrado kot vsaj sprejemljivo, pride do vedenja porabnika v želeni smeri. Na 
porabnikovo vedenje vpliva tudi porabnikovo okolje, ki je zasičeno z informacijami, potrebno 
pa je upoštevati tudi kulturni vidik in raven konkurence. Vsi omenjeni faktorji, kot so čustva, 
razumevanje, vedenje in okolje, vplivajo drug na drugega. Na tej stopnji je potrebno upoštevati 
tudi opravljene raziskave porabnikov ter na temelju vsega omenjenega zgraditi trženjsko 
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strategijo. Strategijo programa zvestobe naj podjetje uporablja kot obrambno in napadalno 
strategijo.  
 
Strategija programa zvestobe mora v okviru osnovnega trženjskega spleta najbolj izpostaviti 
izdelek/storitev, ki ga/jo podjetje ponuja kot nagrado za sodelovanje v okviru programa 
zvestobe. Podjetje se mora osredotočiti na izbor nagrade, ki bo primerna, ekskluzivna, 
kakovostna, zanimiva, in jo bodo porabniki preprosto želeli imeti in si bodo s svojim vedenjem 
prizadevali, da jo dosežejo. Izbor primerne nagrade pa od podjetja zahteva poznavanje 
porabnikov (opravljanje tržnih raziskav). Podjetje se mora vprašati, ali bo vsem kupcem 
ponudilo enako nagrado ali pa se bo s specifičnimi nagradami osredotočilo na posamezne 
segmente kupcev (East, 1997, str. 92). Cena izdelkov v okviru programov zvestobe, ki jo mora 
poleg svoje zvestobe porabnik še dodatno plačati naj bi bila nizka oz. naj bi imela velik popust 
(izdelek je lahko na voljo celo brezplačno), saj porabnik za dosego nagrade s svojim vedenjem 
prizadeva daljše obdobje, hkrati pa lahko na ta način podjetje pritegne širši krog porabnikov 
(Yeshin, 2006, str. 171). Porabnik mora dobiti občutek, da dobi dobro razmerje med kakovostjo 
izdelka in njegovo ceno. Tržne poti, po katerih lahko kupec prejme nagrado za svoje vedenje, 
so pri trgovcih navadno klasične (nakupovanje v prodajalni), lahko pa trgovec nagrajuje tudi 
npr. nakupovanje preko spletne trgovine, če jo seveda ima. Komuniciranje v povezavi s 
programom zvestobe mora biti jasno in nedvoumno, da porabniki lahko razumejo princip 
delovanja ter hkrati točno vedo, kaj morajo narediti, da bodo dobili jasno definirano nagrado. 
Vse oblike tržnega komuniciranja se morajo ob implementaciji programa zvestobe na trg 
medsebojno dopolnjevati. Povezovanje vseh štirih vidikov trženjskega spleta (cene, primerne 
nagrade, tržnih poti in trženjskega komuniciranja) v strategiji programa je zelo pomembno, saj 
morajo vsi štirje vidiki delovati usklajeno. Hkrati je zaželeno, da je strategija programa 
zvestobe skladna s strategijo celotnega podjetja oz. se mora z njo prepletati in dopolnjevati ali, 
kot meni Kerr (2009, str. 49), je strategijo programa zvestobe potrebno graditi od zgoraj 
navzdol, kar pomeni, da mora biti vanjo vpleten vsak člen v podjetju, tudi tisti na najnižji ravni. 
 
Program zvestobe mora biti v prvi vrsti zanimiv za našega ciljnega porabnika ter zasnovan na 
način, da ustvarja dolgoročni odnos med porabnikom in podjetjem. Z izvajanjem programov 
zvestobe je povezanih mnogo problemov, zato se moramo osredotočiti tudi na njihovo hitro 
reševanje (da ne pride do frustracij) ter jih vzeti v zakup že pri snovanju novih programov 
zvestobe. Zasnovati moramo program zvestobe, ki prinese zmagovalno situacijo za obe vpleteni 
strani (angl. win-win), torej sta zadovoljna tako porabnik kot podjetje. 
 
3 PROGRAMI ZVESTOBE V PODJETJU MERCATOR 
 
3.1 Podjetje Mercator 
 
Mercator, največji in eden izmed najstarejših trgovcev v Sloveniji, ima svoje programe 
zvestobe dobro dodelane in jih uporablja že kar nekaj let. Svojim zvestim kupcem je Mercator 
že leta 1999 ponudil kartico zvestobe, imenovano Mercator Pika (kartica, ki deluje na način, kot 
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ga poznamo danes), ki je imela v Sloveniji 30. 6. 2009 že preko 880.000 imetnikov, na vseh 
trgih pa beleži že več kot 1.352.000 imetnikov (Poročilo o poslovanju Skupine Mercator in 
družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., v obdobju I-VI 2009, 2009, str. 19). Kupcem so na voljo 
modra (gotovinska) ter zelena in zlata Pika kartica, ki pa sta kreditni. Poleg tega pa je za pravne 
osebe na voljo Poslovna kartica Mercator Pika. Kupci z zbiranjem pik na Pika kartici sodelujejo 
v bonitetnem sistemu, na koncu vsakega bonitetnega obdobja, ki traja 6 mesecev, pa lahko 
koristijo 3-6 % popust od celotne vrednosti nakupov v bonitetnem obdobju. Kupec dobi eno 
piko pri nakupu za vsake štiri evre. Pike se zbirajo na kartici. Poleg omenjenega pa imajo 
imetniki kartice še ugodnosti, kot so Posebni Pikini popusti, ki jih lahko koristijo samo kupci, ki 
imajo kartico Mercator Pika, ter akcije dvojnih in celo trojnih Pik, ki kupcem omogočajo, da 
pridejo do višjih bonitetnih razredov. Mercator želi graditi zvestobo porabnikov tudi preko 
raznih klubov, kot so Maxi, Lumpi klub, Klub uživajmo zdravo ter M mobil (Mercator Pika, 
2009). Program zvestobe v Mercatorju je razvejan in včasih za porabnika tudi zapleten, saj je 
sestavljen iz več delov. V okvir gradnje in spodbujanja zvestobe porabnikov lahko štejemo tudi 
kupon TO! (10 % popust), ki ga kupec dobi v torek ob nakupu nad 50 EUR in ga lahko izkoristi 
prihodnji torek, ter četrtkov kupon za upokojence, ki deluje na enak princip kot kupon TO!, le 
da je meja za pridobitev kupona nižja (20 EUR) ter da velja le za upokojence (Stanič, 2009, str. 
50 in 52). 
 
Program zvestobe z zbiranjem nalepk spada v program nagrajevanja pogostih nakupov, v 
katerem lahko sodelujejo vsi kupci. Porabniki v okviru programa zvestobe zbirajo nalepke, ki 
jih prejmejo ob nakupu za vsakih 10 EUR. Nato nalepijo nalepke na za to namenjen kupon v 
knjižici programa zvestobe. Ko porabnik zbere določeno število nalepk, mu ob predložitvi 
kupona pripada popust na določene ekskluzivne izdelke, v določenih primerih pa so ti izdelki 
celo brezplačni. Mercator spodbuja porabnike, ki pogosto nakupujejo v Mercatorju, da bi imeli 
svojo Mercator Pika kartico tudi preko programa zvestobe z zbiranjem nalepk, saj je ob 
predložitvi kupona in kartice na blagajni potrebno zbrati določeno manjše število nalepk kot v 
primeru, da kupec kartice Mercator Pika nima (Mercator, 2009). 
 
3.2 Predstavitev  programov zvestobe v podjetju Mercator 
 
Mercator je po zgledu programov zvestobe z zbiranjem nalepk iz tujine leta 2004 pričel s 
tovrstnimi programi kot prvi nosilec tovrstne aktivnosti tudi v Sloveniji. V nadaljevanju 
podajam opise posameznih programov zvestobe, ki so se odvijali v podjetju Mercator v 
kronološkem zaporedju. Informacije sem pridobila iz zloženk posameznih programov zvestobe. 
 

Tefal leta 2004                                                                                             
Program zvestobe z izdelki Tefal je bil prvi program, izveden v podjetju Mercator. Mercator je 
po zgledu tujih trgovcev pričel z izvedbo programa zvestobe z zbiranjem nalepk tudi na 
slovenskih tleh. Izdelki Tefal (posode, kuhinjska tehtnica, grelnik za vodo in večnamenski 
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kuhinjski aparat) so bili v okviru programa zvestobe na voljo s 30 % popustom (ob preložitvi 
kupona z določenim številom zbranih nalepk) oz. nekaterih izdelkov brez nalepk sploh ni bilo 
mogoče kupiti v prosti prodaji (ekskluzivni izdelki samo za zveste kupce). Program zvestobe je 
potekal od novembra 2004 do februarja 2005. Prvi program zvestobe je bil zelo dobro sprejet 
med kupci. Mercator se je po uspešnem prvem koraku na neznanem področju odločil 
nadaljevati z uspešnim projektom. Nalepko je kupec pridobil ob nakupu za vsakih 2.000 SIT 
oz. za vsakih sedanjih 8,35 EUR. 
 

Darilo ob nakupih! Vrhunski servis iz porcelana!                                   
Porcelan blagovne znamke Tognana, vrhunskega italijanskega oblikovalca Andrea Fontebasso, 
je bil v Mercatorju v okviru programa zvestobe na voljo od aprila do oktobra 2006. Osnovni set 
porcelana je bil ob določenem številu zbranih nalepk na voljo brezplačno. Dodatni izdelki, ki so 
dopolnjevali komplet jedilnega servisa, pa so bili na voljo brez potrebnih dodatno zbranih 
nalepk programa zvestobe, in sicer po redni ceni. Imetniki Mercator Pika kartice so imeli ob 
predložitvi le-te na blagajni 15 % popust na izdelke iz dodatne ponudbe. Skupaj je bilo na voljo 
v ponudbi sedem izdelkov, in sicer osnovni set (darilo) ter šest izdelkov v okviru dodatne 
ponudbe. Nalepko je kupec pridobil, tako kot pri predhodni akciji, ob nakupu za vsakih 2.000 
SIT oz. za vsakih sedanjih 8,35 EUR. Omenjena aktivnost je bila zelo uspešna, saj sta se v 
obdobju akcije v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta povečala tako promet kot 
tudi število kupcev. 

Z vsakim nakupom bolj Chic!                                                                                    
Teflonski izdelki Chic (8 različnih izdelkov) so bili v programu zvestobe na voljo od oktobra 
2006 do februarja 2007, in sicer ob predložitvi kupona z določenim številom zbranih nalepk kar 
60 % ceneje. Kupec je dobil nalepko ob nakupu za vsakih 2.000 SIT oz. 8,35 EUR. Imetniki 
kartic so morali za pridobitev popusta zbrati manjše število nalepk. Program zvestobe je poleg 
izdelkov Chic vključeval tudi nagradno igro, v kateri je kupec lahko sodeloval z izpolnitvijo 
nagradnega vprašanja, ki se je nahajal v zloženki. V nagradni igri je bilo izžrebanih 20 potovanj 
na Karibe za dve osebi. 
 

Zbiraj, uživaj in udobno bivaj!                                                                                
V program zvestobe pod sloganom Zberi, uživaj in udobno bivaj, so bili uvrščeni izdelki 
blagovnih znamk Svilanit (tri različne velikosti brisač v štirih barvnih različicah) in Bosch 
(likalnik, tehtnica, sesalec, sušilec za lase). Aktivnost je potekala od aprila do avgusta 2007. 
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Kupci so z zbranimi nalepkami lahko koristili 50-70 % popust na omenjene izdelke. Imetniki 
kartice Mercator Pika so za pridobitev popusta potrebovali manjše število zbranih nalepk. S tem 
programom zvestobe se je pričela komunikacija, v kateri nastopa simpatična deklica, ki jo 
Mercator z vsakim programom zvestobe nadgradi in jo uporablja še danes, lahko bi rekli, da je 
deklica postala nek zaščitni znak programov zvestobe in jo lahko porabnik takoj poveže s 
programom zvestobe podjetja Mercator. 
 

Zberi in izberi! Ceneje do odličnih izdelkov!                              
Mercator je s programom zvestobe Zberi in izberi! prvič poskusil z večprogramsko shemo, saj 
je s tem lahko pokazal svojo širino, ki je njegovi največji tekmeci nimajo. V program zvestobe 
so bili vključeni vsi Mercatorjevi programi oz. formati prodajaln, in sicer vsak s svojo ponudbo, 
ki so jo kupci  lahko kupil le v posameznem formatu prodajaln. V živilskih prodajalnah je 
kupec ob predložitvi kupona z zbranimi nalepkami lahko kupil vrhunske kozarce Magnifico kar 
s 60 % popustom, v tekstilnih prodajalnah so bili na voljo štirje različni aparati Braun (z 
zbranimi nalepkami 50 % ceneje), v tehničnih prodajalnah je bila v ponudbi odeja Dormeo 
Mark Plus v treh barvnih različicah (50 % popust za zveste kupce), v Intersportu so bile v 
ponudbi pohodne palice in nahrbtnik McKinley s 50 % popustom ob predložitvi kupona z 
nalepkami, v poslovalnicah M holidays pa so bili na voljo trije različni turistični aranžmaji (z 
zbranimi nalepkami 25-40 % ceneje). Nalepke programa zvestobe, ki jih je kupec pridobival v 
vseh sodelujočih prodajalnah v programu zvestobe, so bile enake in jih je lahko unovčil v 
katerikoli prodajalni. Kupec je pridobil nalepko za vsakih 10 EUR nakupa. Omenjeni program 
zvestobe je v Mercatorju potekal od oktobra 2007 do februarja 2008. Ob predložitvi Mercator 
Pika kartice je kupec za uveljavljanje popusta na posamezne izdelke/aranžmaje potreboval 
manjše število nalepk kot sicer. S tem programom je Mercator naredil korak dalje oz. je naredil 
odmik od obstoječega.    
                                                                          

Zberi in izberi! Ceneje do odličnih izdelkov!            
Pod enakim sloganom kot v pretekli akciji programa zvestobe se je odvil še en program 
zvestobe z večprogramsko shemo. Program zvestobe je potekal od aprila do avgusta 2008. 
Tokrat so bili v živilskih prodajalnah na voljo seti kakovostnih plastičnih posod Lock&Lock 
(dva različna seta, z nalepkami 60 % ceneje), v tehničnih prodajalnah mikrovalovna pečica 
blagovne znamke Whirlpool (z nalepkami programa zvestobe 50 % popust), v Intersportu 
badminton set (z zbranimi nalepkami 50 % ceneje), v tekstilu tri različne velikosti kovčkov 
Samsonite (z nalepkami 40 % popust) ter ponudba turističnih aranžmajev M holidays (tri 
različne ponudbe z 20 do 30 % popustom ob predložitvi nalepk programa zvestobe). Kot 
dodatna novost je bilo v tej akciji tudi sodelovanje projekta M mobil, v okviru katerega so bili 
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uvrščeni v ponudbo programa zvestobe tudi trije različni mobilni telefoni, ki so bili ob 
predložitvi kupona z določenim številom zbranih nalepk na voljo s 50 % popustom. Imetniki 
kartice Mercator Pika so morali za pridobitev popusta zbrati manjše število nalepk, kupec pa je 
dobil nalepko programa zvestobe za vsakih 10 EUR nakupa.           
                                                           

Zberi in izberi darilo! Vaša mavrica iz porcelana.               
Po zelo uspešnem programu zvestobe z izdelki Tognana v letu 2006 se je v oktobru 2008 v 
Mercatorju ponovno pričel program zvestobe z izdelki iste blagovne znamke. Tokrat so bili v 
ponudbo uvrščeni seti skodelice s podstavki ter seti krožnikov za zajtrk. Vsi izdelki v okviru 
programa zvestobe Zberi in izberi darilo! so bili ob predložitvi kupona z določenim številom 
zbranih nalepk na voljo brezplačno. Imetniki kartice Mercator Pika so morali zbrati manjše 
število nalepk kot ostali. Omenjeni program zvestobe je trajal do februarja 2009, potem pa se je 
podjetje zaradi velikega zanimanja kupcev odločilo za podaljšanje samo s seti krožnikov, in 
sicer do konca marca 2009. Kupec je dobil nalepko za vsakih 10 EUR nakupa. 
 

Zberi in izberi svoj trend!                                                             
Ob 60. letnici obstoja podjetja Mercator se je podjetje odločilo svojim zvestim kupcem ob 
predložitvi določenega števila zbranih nalepk ponuditi 60 % popust na inovativni izdelek 
posteljni set Trend blagovne znamke Dormeo. Kupcem so bile na voljo dve različni dimenziji, 
in sicer za enojno in dvojno posteljo, ter tri barvne različice vsakega izmed dveh dimenzij setov 
(sivo-modra, temno-svetlo vijolična, rjavo-oranžna). Kot dodatna ponudba, ki je bila na voljo 
po akcijski ceni brez nalepk programa zvestobe, pa so bili uvrščeni v prodajo naslednji izdelki: 
jogi rjuha, prevleka za prešito odejo, prevleka za vzglavnik (vsak v treh barvnih različicah). 
Omenjeni program zvestobe je potekal od aprila do avgusta 2009. Kupec pa je pridobil nalepko 
za vsakih 10 EUR nakupa. Imetniki Mercator Pika kartice so za dosego popusta potrebovali 
manjše število nalepk. 
 

Zberi in izberi Tefal Ingenio!                                                                     
Od avgusta do konca novembra leta 2009 je v Mercatorju potekal program zvestobe z izdelki 
Tefal. V ponudbi so bili trije različni seti posod blagovne znamke Tefal, ki so jih kupci z 
zbranimi nalepkami (imetniki Mercator Pika kartice so popust pridobili z manjšim številom 
zbranih nalepk kot sicer) lahko kupili s 60 % popustom. Kupec je dobil nalepko programa 
zvestobe za vsakih 10 EUR nakupa. V dodatni ponudbi po redni ceni pa so lahko kupci dokupili 
še dodaten ročaj, dodatno kovinsko pokrovko ter set dodatnih steklenih pokrovk. Glede na to, 
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da je šlo za leto, v katerem je Mercator praznoval svojo 60-letnico, je bil tudi popust pri 
programu zvestobe v višini 60 %. 
 
Mercator si prizadeva, da v ponudbo programa zvestobe vedno uvršča visoko kakovostne, 
inovativne in ekskluzivne izdelke. Podjetje si prizadeva predvsem v smeri priprave programa 
zvestobe, ki je zanimiv za čim širši krog kupcev. Pogosto se zgodi, da v posameznih programih 
zvestobe pride do podaljšanja trajanja akcije zaradi zanimanja kupcev ter zadostne preostale 
zaloge izdelkov iz ponudbe programa zvestobe. 
 
Mercator v okviru programov zvestobe vseskozi ostaja dosleden v tem, da kupec vedno dobi 
nalepko za vsakih 10 EUR nakupa, imetniki kartice Mercator Pika pa morajo za pridobitev 
popusta za izdelke programa zvestobe zbrati manjše število nalepk (s tem Mercator dodatno 
nagradi svoje najbolj zveste kupce). Konsistentnost lahko opazimo tudi v komunikaciji 
programov zvestobe, saj je zadnjih nekaj let v komunikaciji prisotna deklica, ki je postala nek 
zaščitni znak Mercatorjevih programov zvestobe.  
 
Skozi manjše število potrebnih nalepk za uveljavljanje popusta v okviru programa zvestobe za 
imetnike kartice Mercator Pika podjetje spodbujanje porabnike k pridobitvi Mercator Pika 
kartice. Tu gre za povezovanje posameznih projektov podjetja Mercator, hkrati pa so na ta 
način najbolj zvesti kupci še dodatno nagrajeni. 
 
4 KVALITATIVNA PREISKOVALNA RAZISKAVA NA TEMO 

PROGRAMOV ZVESTOBE 
 
V okviru empirične raziskave sem v prvi fazi izvedla skupinski pogovor z osmimi osebami, z 
izvedbo katerega sem dobila dober vpogled v raziskovalni problem, torej kako programi 
zvestobe vplivajo na vedenje porabnikov, in sicer preko izkušenj udeleženk skupinskega 
pogovora. S skupinskim pogovorom sem se osredotočila predvsem na programe zvestobe z 
zbiranjem nalepk, v literaturi imenovane tudi programi nagrad za pogostost nakupov. 
Kvalitativno raziskavo sem opravila, da bi pridobila globlji vpogled v razmišljanje primarne 
ciljne skupine (ženske stare 25-60 let, s samostojnim gospodinjstvom). Opravljen skupinski 
pogovor mi je služil tudi kot dobro izhodišče za pripravo anketnega vprašalnika, ki sem ga 
pripravila v drugi fazi v okviru kvantitativne raziskave. 
 
4.1 Namen in cilj raziskave 
 
Namen opravljene raziskave je pridobiti vpogled v izkušnje, mnenja in stališča oseb, ki 
sodelujejo v programih zvestobe z zbiranjem nalepk. Cilj raziskave pa je ugotoviti, v kolikšni 
meri so sogovornice naklonjene programom zvestobe, pridobiti splošno mnenje udeleženk 
pogovora o programih zvestobe v slovenskem prostoru, njihovo zaznavanje in njihove izkušnje 
s programi zvestobe, preučiti motive, ki vodijo ljudi k sodelovanju v programih zvestobe, 
ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na sodelovanje v programih zvestobe ter pridobitev 
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predlogov izdelkov/storitev za naslednje programe zvestobe. Raziskava se nanaša predvsem na 
največje tri slovenske trgovce z živili v trgovini na drobno – Spar, Tuš, Mercator, pri čemer se v 
zadnjem sklopu bolj osredotočam na Mercator in Mercatorjeve programe zvestobe. 
 
4.2 Metodologija raziskave in opis skupine 
 
Skupinski pogovor sem opravila z eno skupino, v kateri je sodelovalo osem oseb. Moderator 
skupinskega pogovora sem bila sama, moja naloga v tej vlogi je bila predvsem usmerjanje 
pogovora v smeri pridobitve odgovorov na želena vprašanja. Pogovor je potekal v Ivančni 
Gorici dne 6.11.2009 od 18.00 do 20.00 ure, torej dve uri.  
 
Populacija, opazovana pri mojem raziskovanju, so bile ženske, stare od 25 do 60 let, prebivalke 
Slovenije. Osredotočila sem se na ženske, ki so že osamosvojene, imajo lastno gospodinjstvo in 
lasten dohodek, saj sta v večini primerov samostojnost in finančna neodvisnost pogoj, da nekdo 
lahko sodeluje v programih zvestobe, saj šele takrat nakupuje hrano, opremo za dom itd. z 
lastnimi dohodki. Poleg redne zaposlitve, partnerskih in družinskih obveznosti je najpogosteje 
njihova naloga tudi nakupovanje živil vsakdanje rabe.  
 
Povprečna starost žensk, udeleženih v skupinski pogovor, je bila 41 let. Najmlajša udeleženka 
je štela 27 let, najstarejša pa 50 let. Vse ženske so že poročene in imajo lastno gospodinjstvo, 
vse živijo v primestnem okolju. Vse so tudi že mame in so redno zaposlene, opravljajo pa 
raznovrstne poklice: zdravstvena delavka, delavka v proizvodnji, zaposlena v lastnem podjetju, 
bančna uslužbenka, tržnica, komercialistka, pravnica. Opomnik, ki sem ga uporabljala kot 
pomoč pri skupinskem pogovoru, se nahaja v Prilogi 2. 
 
4.3 Omejitve raziskave 
 
Prva omejitev, ki pa ni predstavljala ovire, je ta, da vse udeleženke vsaj bežno poznam, saj se 
verjetno v nasprotnem primeru na moje povabilo ne bi odzvale. Pomanjkljivost je tudi ta, da so 
ženske večinoma iz manjšega kraja oz. vsaj iz istega konca Slovenije. Rezultati bi bili zagotovo 
drugačni, če bi pogovor izvedla z udeleženkami iz različnih koncev Slovenije. Pred izvedbo 
pogovora tudi nisem izvajala izbora in testiranja udeleženk, da bi bila skupina čimbolj 
homogena. Opazila sem, da ima ena od udeleženk bolj indiferenten odnos do programov 
zvestobe, medtem ko ostale tem programom sledijo in se jih udeležujejo. Omenjeno je 
pripeljalo do tega, da je bil pogovor bolj pester in je spodbujal udeleženke k pogovoru. 
 
4.4 Predstavitev rezultatov raziskave 
 
Udeleženke najpogosteje nakupujejo izdelke vsakdanje rabe le pri enem trgovcu (Mercator), 
razen treh, ki izdelke vsakdanje rabe nakupujejo največ pri treh trgovcih (omenile so Mercator, 
Spar, Tuš, Hofer, Leclerc). Pet od osmih udeleženk je zvestih Mercatorju in vedno nakupujejo 
pri njem, ostale tri pa so Mercatorju zveste bolj kot drugim trgovcem, ampak kljub vsemu 
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zahajajo tudi h konkurentom. Večina udeleženk diskontne prodajalne obišče zgolj iz 
radovednosti, razen ene, ki tam včasih opravi tudi nakup v večji vrednosti. Glavni razlogi za 
nakupovanje pri določenem trgovcu so bližina prodajalne, čas, ki ga imajo na razpolago, 
navada, odvisno od velikosti nakupa, počutje v prodajalni in pozicioniranje izdelkov ter 
možnost naročila preko spletne strani. Vse udeleženke so izrazile zadovoljstvo z nakupovanjem 
v Mercatorju, nekatere pa kljub temu rade obiščejo tudi prodajalne drugih trgovcev. Udeleženke 
menijo, da trgovci programe zvestobe vzpostavijo predvsem zato, da bi ljudje čimveč kupovali 
pri njih oz. jih želijo na ta način privabiti v svoje prodajalne ter jih stimulirati k večji potrošnji.  
 
Izkušnje udeleženk s programi zvestobe 
Vse udeleženke so že sodelovale v programih zvestobe z zbiranjem nalepk, pet od osmih 
udeleženk sodeluje redno. K sodelovanju jih najpogosteje spodbudi zanimiva ponudba v okviru 
programa zvestobe ali pa priporočilo znancev, da gre za kakovostne izdelke. Polovica 
udeleženk vedno zbira nalepke in se pozanima, kaj je v ponudbi, potem pa se odloči, ali bodo 
izkoristile ugodno ponudbo v okviru programa zvestobe ali ne. Zbrane nalepke, ki jih ne 
potrebujejo, dajo komu, ki vedo, da jih zbira. Druga polovica udeleženk pa se pozanima kaj je v 
ponudbi, in če je ponudba zanimiva, se odločijo, da bodo zbirale, če pa ne, nalepk sploh ne 
vzamejo. Udeleženke so menile, da je ponudba vedno privlačna, če so izdelki na voljo 
brezplačno. Zanimiv komentar ene od udeleženk je bil tudi, da nalepke za brezplačne izdelke 
vedno unovčijo same. Tri udeleženke povedo, da v programih zvestobe sodelujejo tudi pri več 
trgovcih naenkrat, če so ponudbe zanimive. Ostalih pet udeleženk pa sodeluje v programih 
zvestobe le pri enem trgovcu, razlog je predvsem v tem, da iščejo najugodnejše alternative. Ena 
izmed udeleženk je omenila tudi, da sodeluje le v Mercatorjevih programih zvestobe, a če bi bil 
v Ivančni Gorici na voljo tudi Spar, bi verjetno sodelovala tudi tam, pri Tušu pa sploh ne 
kupuje, saj ji ni všeč sama razporeditev in vzdušje v prodajalni. 
 
Glede cen so udeleženke mnenja, da so cene izdelkov v ponudbi programa zvestobe večinoma 
ugodne. Nekatere (dve od osmih udeleženk) menijo, da pred nakupom primerjajo cene s 
ponudbo podobnih izdelkov na trgu oz. pri konkurentih in se večinoma izkažejo kot zelo 
ugodne, spet druge pa menijo, da za primerjave nimajo časa, a na splošno podjetju zaupajo, da 
je ponudba ugodna. Udeleženke menijo, da so v ponudbi programov zvestobe, predvsem 
Mercatorjevih, na voljo kakovostni izdelki po ugodnih cenah. Razlogi za nesodelovanje v 
posameznih programih zvestobe pa so po mnenju udeleženk predvsem: teh izdelkov ne 
potrebujejo, ravno v tistem času je preveč ostalih izdatkov, jim je izdelek sicer všeč, a v 
ponudbi ni barve, ki bi jim odgovarjala, ter pomanjkanje časa, da bi pregledale ponudbo. 
 
Vedenje udeleženk v povezavi s programi zvestobe 
Zanimalo me je predvsem, kaj sodelujoče spodbudi k sodelovanju v programu zvestobe. 
Udeleženke so mnenja, da nalepke zbirajo, ker jih pač dobijo na blagajni, da k zadevi navadno 
ne pristopajo načrtno oz. ob predhodnem razmišljanju. Vse udeleženke so se strinjale, da 
navadno zato, da bi pridobile več nalepk programa zvestobe, ne zapravljajo več, razen v redkih 
primerih, kot npr. če so izdelki na voljo brezplačno. Navadno udeleženke dobijo informacijo, da 
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se je pričel nov program zvestobe od znancev, prijateljev, iz televizijskega oglasa, pogosto pa 
opazijo tudi stojalo z izdelki na samem prodajnem mestu. Ena udeleženka pa pravi, da jo o 
novem programu zvestobe informira prodajalka v prodajalni (gre za manjšo prodajalno v 
manjšem kraju), druge pa so menile, da se jim to ne zgodi pogosto. Udeleženka je povedala, da 
velikokrat opazi ljudi, ki se ustavijo ob stojalu in si ogledujejo izdelke, predvsem ob začetku 
programa zvestobe. Dve izmed udeleženk sta izpostavili, da so v nekaterih Mercatorjevih 
prodajalnah stojala z izdelki programa zvestobe zelo skrita, in da bi bilo dobro, če bi stojala 
izpostavili na vidnejše mesto. Večina udeleženk unovči nalepke takrat, ko jih zberejo za vse 
tisto, kar nameravajo kupiti iz ponudbe v okviru programa zvestobe, spet druge pa jih zbirajo in 
jih unovčijo na koncu, saj v vmesnem času še razmislijo kaj in v kakšni količini bodo kupile. 
Vse udeleženke pa so se strinjale, da pa v primeru, če so v ponudbi na voljo brezplačni izdelki, 
kupone z nalepkami unovčujejo sproti, glavni razlog pa je predvsem v tem, da se bojijo, da bi 
zaloga izdelkov predčasno pošla in da jih kasneje ne bi mogle več dobiti.  
 
Podaljševanje programov zvestobe se udeleženkam ne zdi smiselno, saj najpogosteje pomislijo, 
da do tega pride, ker se želi podjetje znebiti preostale zaloge. Smiselno je le v primerih, ko so 
izdelki na voljo brezplačno, saj na ta način kupec lahko zbere nalepke še za kakšen dodaten 
izdelek. Glede časa trajanja posameznih programov zvestobe pa udeleženke menijo, da v 
splošnem trajajo ravno prav (3-4 mesece), da ni potrebno takoj v trgovino, da ne zamudiš, 
ampak lepo v miru zbereš in nato unovčiš. Ena izmed udeleženk je izpostavila, da je to odvisno 
od ponudbe v programu zvestobe, saj če npr. zbiraš nalepke za skodelice, nikoli ne potrebuješ le 
ene same skodelice, ampak navadno vsaj šest, če pa gre za posode, si lahko zbereš tudi samo 
eno, ni nujno, da zbereš cel komplet oz. več kosov posamezne posode (v tem primeru bi bil 
lahko program zvestobe krajši). Druga udeleženka pa je izpostavila, da je pomembno, da je 
obdobje dovolj dolgo tudi v primeru, ko so v ponudbi programa zvestobe dražji izdelki, saj 
moraš navadno zbrati tudi več nalepk. 
 
V primeru večjega nakupa sodelujoče v skupinskem pogovoru (v primeru, da niso v vlogi 
nakupovalke) opozorijo tudi družinske člane, da ne smejo pozabiti na nalepke oz. morajo biti 
pozorni, če jih bodo ob nakupu dobili ali na njih spomniti prodajalko. V primeru, da za 
udeleženke nek program zvestobe ni zanimiv, polovica kljub vsemu zbira nalepke in jih potem 
podari komu, ki jih zbira. Druga polovica udeleženk pa meni, da v primeru, da za njih ponudba 
ni zanimiva, nalepk ne zbira, torej jih sploh ne vzame, saj meni, da jih potem prodajalka da 
nekomu, ki jih potrebuje. 
 
Udeleženke pravijo, da z namenom pridobitve nalepk, tudi če so v ponudbi zelo privlačni 
izdelki, navadno ne kupujejo več (unovčijo toliko nalepk, kot jih pač zberejo z nakupom 
izdelkov, ki jih potrebujejo), razen v primerih, če je ponudba zelo zanimiva oz. so na voljo 
brezplačni izdelki, ki so zanimivi. Predvsem tiste, ki nakupujejo pri več različnih trgovcih, 
menijo, da jih zanimiva ponudba spodbudi, da nakupe skoncentrirajo pri določenem trgovcu. 
Udeleženke tudi povedo, da preden se odločijo za sodelovanje v določenem programu zvestobe, 
ne preverjajo ponudbe programa zvestobe pri konkurenčnih podjetjih oz. navadno tudi ne, 
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koliko stanejo primerljivi izdelki pri drugem podjetju, razen dveh udeleženk. Ena izmed 
udeleženk, ki sicer največ svojih nakupov opravi v Mercatorju, je povedala, da navadno 
pogleda, kaj je v ponudbi pri konkurenčnem podjetju, in če je kaj zanimivega, včasih sodeluje v 
programih zvestobe pri dveh podjetjih hkrati. Zaradi privlačnejšega programa zvestobe pa 
udeleženke ne bi zamenjale trgovca, vsaj na dolgi rok ne, mogoče bi samo v času trajanja 
privlačnega programa zvestobe nakupovale več pri drugem trgovcu kot običajno. 
 
Primernost izdelkov, ki jih trgovci ponujajo v okviru ponudbe programa zvestobe 
Udeleženke sem spraševala tudi o tem, katere izdelke programa zvestobe se spomnijo, da jih je 
imel katerikoli trgovec v ponudbi, naštele so naslednje: plastične posode, jedilni servis, pisane 
skodelice, odeje Dormeo, Alpinini čevlji (Tuš), vetrovka, kozarci. Glede neprimernega 
programa zvestobe so udeleženke najprej menile, da na ponudbo, ki se jim ne zdi zanimiva, 
takoj pozabijo. Potem pa sem udeleženke spomnila na nakit, ki ga je imel v letu 2008 v 
programu zvestobe Spar, in so vse menile, da se jim to zdi povsem neprimeren izdelek. Menijo, 
da je to preveč osebna zadeva, ki jo kažemo navzven ter da ima vsak drugačen okus in da 
takšnih izdelkov, če bi bili v ponudbi programa zvestobe, ne bi kupovale. Udeleženk ne moti, 
če je izdelek v okviru programa zvestobe izdelan npr. na Kitajskem, bolj jim je pomemben 
dizajn, material in uporabnost izdelka, seveda pa želijo kakovostne izdelke, saj se vse zavedajo, 
da se danes velika večina neživilskih izdelkov proizvede na Kitajskem. 
 
Priznana blagovna znamka izdelkov v ponudbi programov zvestobe udeleženkam pomeni 
signal za kakovost, torej menijo, da je bolje, da so v ponudbi izdelki priznanih blagovnih 
znamk. Ena izmed udeleženk je poudarila, da to ni tako pomembno, če so izdelki na voljo 
brezplačno. Druga udeleženka pa je izpostavila, da če bi morala izdelek znane blagovne 
znamke kupiti po redni ceni, si ga po vsej verjetnosti ne bi privoščila, ker pa je cena s popustom 
v okviru programa zvestobe mnogo dostopnejša, si izdelek privošči oz. se lažje odloči za nakup. 
Z navedenim so se strinjale tudi ostale udeleženke.  
 
Sledilo je vprašanje glede privlačnosti ponudbe, kjer so na voljo posamezni izdelki, ki se  
dopolnjujejo v neko celoto oz. set v primerjavi z izdelki, ki so v ponudbi že kot nek set. 
Udeleženke so mnenja, da je bolje, da zbiraš nalepke in jih unovčuješ za posamezne izdelke, saj 
si lahko sam izbereš posamezne izdelke, v setu pa so posamezni izdelki že določeni. Poleg tega 
pa so kot pomemben element navedle tudi ceno, ki je pri posameznih izdelkih nižja in na ta 
način lažje zbereš komplet, saj zbiraš postopoma. Če so na voljo posamezni izdelki, ki so 
cenejši, te tudi bolj potegne, da zbiraš npr. najprej za komplet šestih, potem pa se vprašaš, zakaj 
pa ne bi imel komplet dvanajstih (npr. pri skodelicah, jedilnem servisu itd.). Nekatere 
udeleženke tudi menijo, da bi bilo bolje, da bi pri programu zvestobe z izdelki Tefal, ki se je 
odvijal v Mercatorju v času nastajanja tega magistrskega dela, imele možnost unovčevanja 
nalepk za posamezne izdelke in ne za celotne sete. V tem primeru bi bile tudi cene 
posameznega izdelka nižje in bi kupec lažje kupil več izdelkov, ampak postopoma. Za 
vrednejše izdelke, ki so trajnejše narave, bi udeleženke zbirale in unovčile nalepke le, če bi 
izdelke v tistem trenutku potrebovale ter če bi bil v ponudbi izdelek, ki jim odgovarja. Gre za 
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izdelke, ki jih udeleženke kupujejo le nekajkrat v življenju, zato so pri izbiri zelo previdne, 
hkrati pa hočejo, da so tovrstni izdelki čimbolj po njihovih željah. Najprimernejši izdelki v 
ponudbi programa zvestobe se udeleženkam zdijo predvsem izdelki široke potrošnje, ki jih 
uporabljajo v gospodinjstvu. 
 
Ponudbo programa zvestobe udeleženke smatrajo bolj kot pridobivanje kupca in ne kot nagrado 
za njihovo zvestobo, razen v primeru, ko so v ponudbi brezplačni izdelki – menijo, da je to 
prava nagrada. Ena izmed udeleženk je izpostavila, da hrano moraš nekje kupiti, in če nekje 
dobiš zraven še nekaj več (kot npr. dobra ponudba v okviru programe zvestobe), boš šel potem 
raje k temu trgovcu. Splošno mnenje udeleženk je, da raje zbirajo dalj časa in potem dejansko 
dobijo neko večjo nagrado, kot pa da bi nagrado, ki je sicer manjše vrednosti, prejele ob 
vsakem nakupu.  
 
Udeleženke pravijo, da jim je zelo pomembno, da je v prodajalni velika ponudba izdelkov 
slovenskih proizvajalcev, pri čemer so v pozitivnem smislu izpostavile predvsem Mercator, ki 
na tem področju močno odstopa od vseh ostalih trgovcev. Mnenje udeleženk je, da je bolje, da 
so v ponudbi programa zvestobe na voljo materialni izdelki oz. nagrade kot nematerialni (npr. 
vabilo na gala večerjo), saj menijo, da jim nematerialne nagrade, ki naj bi jim vlivale občutek 
pomembnosti in privilegiranosti, ne pomenijo veliko. Najprimernejši izdelki za vključitev v 
ponudbo programov zvestobe so po mnenju udeleženk noži, kovčki, brisače, kuhinjski serviete, 
tekači in prti, pogrinjki, rože in jedilni pribor. Udeleženke menijo, da jih ne moti, če ima več 
ljudi doma enake izdelke. Nagrade v obliki doživetij, izletov – udeleženke bi za tovrstne izdelke 
zbirale nalepke, ob tem so se spomnile tudi na ponudbo smučarskih kart, ki so bile v ponudbi 
enega izmed preteklih programov zvestobe podjetja Mercator. Menijo, da se jim zdijo privlačne 
tudi karte za kino, savno, bazen, vikend paket v toplicah. Ena izmed udeleženk se je spomnila, 
da ima vikend pakete in vstopnice za toplice v svojem katalogu ugodnosti trgovec Tuš. 
 
Primernost cen izdelkov, ki so na voljo v okviru ponudbe programa zvestobe 
Mnenje udeleženk je, da jim je vseeno, ali je popust v odstotku ali v znesku, menijo pa, da si 
popust v odstotku bolj zapomnijo in jih tudi bolj pritegne. Menijo, da je primeren popust za 
izdelke v okviru ponudbe programa zvestobe najmanj 60 %, saj moraš prej že kar nekaj 
zapraviti, da zbereš nalepke, potem pa še doplačati za izdelek. Najbolj pa jih seveda pritegne 
100 % popust. 
 
Pred nakupom izdelkov programa zvestobe le ena udeleženka od osmih dejansko pomisli, 
kakšno je razmerje med vrednostjo nagrade, ki jo ponuja trgovec v okviru programa zvestobe, 
in dejanskimi stroški, ki jih imaš, da prideš do nagrade. Druge menijo, da o tem ne razmišljajo, 
a mislijo, da so nagrade v okviru Mercatorjevih programov zvestobe, vredne vloženega truda, 
saj so kakovostne. Zato, ker je nagrada zelo privlačna, sodelujoče v skupinskem pogovoru 
navadno ne kupujejo več oz. kupujejo več le v redkih primerih – npr. ko jim manjka samo še 
manjše število nalepk in nato kupijo kakšno malenkost več. Lahko bi rekli, da v splošnem 
kupujejo enako pri obstoječem trgovcu. Tiste, ki ne razmišljajo o vrednosti nagrade in stroških, 
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ki so potrebni za pridobitev nagrade, menijo, da jim o tem po njihovem mnenju ni potrebno 
razmišljati, saj trgovcu zaupajo, da v ponudbo uvrsti kakovostne izdelke oz. nagrade, ki so 
vredne njihovih stroškov.  
 
Oglaševanje programov zvestobe 
O pričetku novega programa zvestobe so udeleženke najpogosteje obveščene s strani znancev, 
sorodnikov, iz televizijskih oglasov, opazijo na samem prodajnem mestu, redko jim pove 
prodajalka v prodajalni. Polovica udeleženk meni, da so bile že deležne, da so jim prodajalke 
povedale, da se je pričel nov program zvestobe in jim izročile zloženko, a je po njihovem 
mnenju problem, ker to če že počnejo, traja le nekaj dni ob začetku programa, potem pa ne več. 
Prodajalka je edina, ki ima stik s kupcem s strani podjetja in bi po mnenju udeleženk samo z 
opozorilom na nov program zvestobe lahko močno pripomogla k temu, da bi bile zainteresirane 
za zbiranje nalepk že takoj na začetku. Marsikoga bi lahko prodajalke spodbudile k 
sodelovanju, in sicer preko tega, da bi jim omenile za kakšne izdelke gre in da so kakovostni.  
 
Nekaj udeleženk se spomni oglasov posameznih programov zvestobe vseh večjih treh trgovcev 
na slovenskem trgu. Ena izmed udeleženk se je spomnila, da v televizijskih oglasih za 
Mercatorjeve programe zvestobe vedno nastopa punčka, potem se je druga udeleženka 
spomnila tudi na televizijski oglas z babico, ki ga je Mercator uporabljal v okviru programa 
zvestobe z izdelki Bosch in Svilanit. Ena izmed udeleženk je omenila tudi televizijski oglas za 
Tušev katalog ugodnosti, v katerem nastopa Teja Stuša. Udeleženke so se potem spomnile, da 
Mercator res uporablja v komunikaciji punčko že kar nekaj časa. Tovrstna komunikacija se jim 
zdi zanimiva, saj te oglasi, v katerem nastopajo ljudje (ne smejo biti antipatični), sploh če so to 
otroci, pritegnejo veliko bolj kot pa oglasi, kjer se samo pokažejo slike izdelkov s cenami.  
 
Zadovoljstvo udeleženk s programi zvestobe  
V zbiranju nalepk programa zvestobe udeleženke ne vidijo težav oz. jim ni odveč, saj menijo, 
da če nalepk ne želiš zbirati, to poveš prodajalki. Je pa res, da ima veliko podjetij razno razne 
nalepke. »Če hodiš v več trgovin, si že zmeden, katere nalepke sodijo h kateremu podjetju in 
kaj za njih dobiš«.  
 
Pri izdelkih za gospodinjstvo udeleženk v splošnem ne moti, da ima veliko gospodinjstev 
podobne izdelke, saj so ti izdelki lepi in kakovostni in jih s ponosom uporabljajo ali dajo na 
mizo (npr. če gre za jedilni servis ali kaj podobnega). Motilo pa bi jih npr. pri nakitu (zato za 
takšne izdelke sploh ne bi zbirale nalepk). Glede nalepk udeleženke pravijo, da jih moti, da 
prodajalka ne izroči pripadajoče število nalepk avtomatsko, brez vprašanja ob nakupu, saj 
nananje pogosto pozabijo ali pa jih še sprašujejo, če jih zbirajo. Udeleženke jezi, da prodajalka 
pogosto ne da nalepk, one pa se tudi ne spomnijo in potem ostanejo brez njih. 
 
V primeru, da se udeleženke znajdejo v situaciji, da so zbrale določeno število nalepk, potem pa 
zmanjka zaloge izdelka, ki so ga želele kupiti, so vse pripravljene počakati. Če pa izdelka sploh 
ni mogoče več dobiti, pa se sprijaznijo, da ga ne bodo dobile in nalepke vržejo v smeti. Nobena 
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od udeleženk se navadno zaradi tovrstnih zadev ne pritožuje, zaradi tega pa udeleženke tudi ne 
preidejo h konkurenčnemu trgovcu. Pomanjkanje zaloge izdelkov jih razjezi le v primeru, če je 
v programu zvestobe na voljo brezplačen izdelek, saj moraš zanj zbrati veliko število nalepk, 
potem pa ga ne dobiš. Ena izmed udeleženk pravi, da bi jo to močno razjezilo in bi morda odšla 
tudi h konkurenčnemu trgovcu. Druga udeleženka pa meni, da če se pomanjkanje zaloge zgodi 
enkrat, se s tem pač sprijazni in zato ne spremeni svojega vedenja, če pa bi se ji to dogajalo 
pogosto, pa bi že malo razmislila in se vprašala, če jo podjetje vleče za nos. V okviru 
programov zvestobe je ena udeleženka izpostavila, da jo moti pri Mercatorjevih programih 
zvestobe to, da je potrebno na kupon z nalepkami napisati tudi številko kartice Mercator Pika, 
druga pa je pripomnila, da njej številko kartice vpiše trgovka. Nobena izmed udeleženk do sedaj 
še ni imela negativne izkušnje s programi zvestobe. 
 
Nekateri kupci ne želijo sodelovati v programih zvestobe.  Udeleženke sem vprašala, zakaj 
mislijo, da je temu tako. Udeleženke so se strinjale, da verjetno zaradi pomanjkanja časa, saj je 
potrebno nalepke najprej zbrati, potem pa še nalepiti na kupon. Ena od udeleženk je menila, da 
verjetno nekateri kupci razmišljajo tudi v tej smeri, da jih želi trgovec s temi programi zvestobe 
malce povleči za nos. Udeleženke nimajo izkušenj s programi zvestobe, v katerih bi bila meja 
za dosego nagrade previsoka, torej da ne bi mogle zbrati zadostnega števila nalepk. Meje se 
udeleženkam tudi ne zdijo prenizke, kljub temu, da jim navadno po koncu programa zvestobe 
še ostane določena količina nalepk, a jih to ne moti. Ko so v ponudbi brezplačni izdelki, 
sogovornice nimajo neizkoriščenih nalepk. Ko unovčijo nalepke za izdelke v okviru programa 
zvestobe, udeleženke že čakajo, kaj bo v naslednjem tovrstnem programu. Menijo, da je 
pomembno, da se v prodajalni vedno nekaj dogaja. 
 
Zadovoljstvo z nakupovanjem v Mercatorju in z Mercatorjevimi programi zvestobe 
Večina svojega dohodka, ki ga sogovornice zapravijo za živilske izdelke, večinoma zapravijo v 
Mercatorju, razen treh, ki kupujejo tudi pri drugih trgovcih in v Mercatorju zapravijo približno 
polovico izdatkov, namenjenih tem nakupom. Udeleženke so v splošnem zadovoljne z 
nakupovanjem v Mercatorju, saj so prehodi med policami široki, izdelki so smiselno zloženi in 
lahko sklepaš, kje najdeš določene stvari. Vse udeleženke najpogosteje sodelujejo v programih 
zvestobe pri podjetju Mercator. Hkrati so bile tudi vse obveščene, da je v času izvedbe 
pogovora v Mercatorjevih prodajalnah potekal program zvestobe z izdelki Tefal. Štiri 
udeleženke so že kupile posode Tefal, dve udeleženki še nameravata, dve pa pravita, da jima ta 
ponudba ni zanimiva (ena pravi, da zato, ker ni primerna za indukcijsko kuhalno ploščo), zato 
ne zbirata nalepk za te izdelke. Pri Tušu je udeleženkam v okviru programa zvestobe bolj všeč, 
da imajo katalog z zelo široko ponudbo, tako da se najde za vsakega nekaj. Ena izmed 
udeleženk je omenila, da ji pri podjetju Spar ni všeč, ker imajo v programih zvestobe v ponudbi 
vedno zelo drage izdelke, pogosto pa je že slišala, da so bili nekateri izdelki slabše kakovosti. 
 
Sogovornicam sem pokazala posamezne letake programov zvestobe podjetja Mercator, vse 
udeleženke poznajo večina programov zvestobe, pet od osmih udeleženk pa je sodelovalo v 
večini programov zvestobe. Dve od petih nista sodelovali v programu zvestobe s teflonskimi 
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posodami Chic. Vse so sodelovale v ponudbi programa zvestobe z brezplačnimi izdelki 
Tognana (pisane skodelice in krožnički). Udeleženke menijo, da so omenjene izdelki blagovne 
znamke Tognana zelo kakovostni in jih tudi zelo pogosto uporabljajo. Udeleženke so manj 
koristile ponudbo v okviru programov zvestobe, kjer je imel vsak format svojo ponudbo 
izdelkov. Tri udeleženke so izrazile tudi zadovoljstvo z izdelki Dormeo (posteljni set Trend), 
saj menijo, da so izdelki zelo kakovostni in barviti. Ena izmed udeleženk pa je izpostavila, da v 
programu zvestobe s posteljnimi seti Dormeo ni sodelovala zato, ker ji ni bila všeč nobena 
izmed barv posteljnega seta.  
 
Sogovornice so mnenja, da bi pogrešale ponudbo v okviru programov zvestobe, če je Mercator 
ne bi imel, saj so v le-to vedno uvrščeni kakovostni izdelki po ugodnih cenah. Ena izmed 
udeleženk pogovora je povedala, da bi bila v primeru, da Mercator ne bi imel programov 
zvestobe ter Pika kartice, bolj pozorna na ponudbe drugih trgovcev, sedaj pa je ponudbe 
konkurenčnih podjetij sploh ne ganejo. Če bi imel kakšen trgovec zelo privlačno ponudbo v 
okviru programov zvestobe, bi bile nekatere udeleženke pripravljene več nakupov opravljati pri 
tem trgovcu, da bi pridobile privlačno nagrado.  
 
Tema skupinskega pogovora je nanesla tudi na to, ali udeleženke vedo, da lahko nalepke zbirajo 
v vseh Mercatorjevih formatih prodajaln, tudi v Interpsortu, prodajalnah Hura! ter tehničnih in 
tekstilnih prodajalnah. Večina udeleženk je bila s tem seznanjena, dve pa tega nista vedeli, gre 
za osebi, ki nakupujeta pri več trgovcih hkrati. Celotni skupini udeleženk skupinskega pogovora 
se je zdelo zelo primerno, da bi v ponudbo programa zvestobe v podjetju Mercator vedno 
uvrstili še vsaj en izdelek za otroke (otroške igre, če so v ponudbi brisače, dodatno še brisača za 
kopanje za otroke, knjige, DVD-ji z risankami). Pravijo, da bi nalepke za tovrstne izdelke 
zbirale in bi jih tudi unovčile.  
 
Vse udeleženke so bile seznanjene, da imetniki kartice Mercator Pika potrebujejo za pridobitev 
popusta oz. brezplačnega izdelka manjše število zbranih nalepk kot tisti, ki kartice nimajo. Vse 
udeleženke skupinskega pogovora imajo tudi svojo lastno Mercator Pika kartico. Udeleženkam 
se zdi smiselno, da je vmesen čas med enim in drugim programom zvestobe maksimalno tri 
tedne. Zdi se jim smiselno, da bi imel Mercator letno tri do štiri programe zvestobe, ki bi trajali 
tri do štiri mesece. 
 
4.5 Ovrednotenje ugotovitev na podlagi skupinskega pogovora in priporočila  
 
V okviru izvedenega skupinskega pogovora se je izkazalo, da kljub temu, da so udeleženke 
zadovoljne z nakupovanjem v Mercatorju, nekatere še vedno rade obiščejo tudi prodajalne 
drugih trgovcev. Tu lahko opazimo, da zadovoljstvo ne vodi nujno v zvestobo, o čemer sem 
predhodno razpravljala v teoretičnem delu magistrskega dela.  
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Udeleženke skupinskega pogovora so glede programov zvestobe izrazile naslednja mnenja oz. 
izkušnje: 
• podjetja vzpostavijo programe zvestobe predvsem z namenom, da bi privabila porabnike v 

svoje prodajalne oz. jih želijo stimulirati k večji potrošnji; 
• k sodelovanju v nekem programu zvestobe jih najpogosteje spodbudi zanimiva ponudba oz. 

priporočilo znancev; 
• udeleženke podjetju zaupajo, zato navadno ne primerjajo cen ponudbe v okviru programa 

zvestobe podjetja, pri katerem navadno kupujejo, s podobno ponudbo pri konkurenci, saj 
podjetju zaupajo, da jim bo ponudilo kakovostne izdelke za dobro ceno; 

• najpogostejši vir informacij o pričetku novega programa zvestobe je priporočilo prijatelja, 
znanca, TV oglas ali pa stojalo na prodajnem mestu, včasih pa prenese informacijo 
prodajalka v prodajalni; 

• v nekaterih Mercatorjevih prodajalnah so stojala z izdelki programa zvestobe precej skrita, 
zato jih udeleženke težko najdejo; 

• kupone navadno unovčijo, ko naberejo nalepke za vse, kar mislijo iz ponudbe programa 
zvestobe kupiti, če pa so izdelki na voljo brezplačno, nalepke unovčujejo sproti, saj se bojijo, 
da bo zaloga izdelka predčasno pošla; 

• podaljševanja programov zvestobe se jim zdijo nesmiselna (razen, če so v ponudbi izdelki na 
voljo brezplačno), saj ob tem vedno pomislijo, da je podjetju ostalo preveč zaloge, ki se je 
želi znebiti; 

• dolžina programa zvestobe je odvisna od ponudbe, ki se nahaja v njem (ali gre za izdelek, ki 
se dopolnjuje v neko celoto, ali pa je že sam izdelek nek zaključen set oz. celota); v 
Mercatorju so dolžine programov ravno pravšnje; 

• v primeru večjega nakupa na nalepke opozorijo tudi družinske člane; 
• zaradi pridobitve nalepk se udeleženkam zdi, da navadno ne kupujejo več, razen v redkih 

primerih (npr. ponudba z brezplačnimi izdelki); tiste, ki pa kupujejo pri več različnih 
trgovcih, zaradi zanimive ponudbe pri enem trgovcu skoncentrirajo nakupe pri tem trgovcu; 

• zaradi privlačnejšega programa zvestobe pri drugem trgovcu udeleženke na dolgi rok ne bi 
zamenjale trgovca, pri katerem najpogosteje nakupujejo, mogoče bi le za čas trajanja 
določenega zanimivega programa zvestobe več nakupovale pri trgovcu z zanimivo ponudbo; 

• pomembno je, da so v ponudbo programa uvrščeni kakovostni izdelki ter izdelki priznanih 
blagovnih znamk, ki so že sami po sebi signal za kakovost; 

• bolje, da so izdelki v ponudbi programa zvestobe na voljo ločeno in si jih sam sestaviš v 
želeni set, kot pa da je v ponudbi že določen set izdelkov; 

• najprimernejši izdelki za program zvestobe so izdelki široke potrošnje, trajnejši in dražji 
izdelki niso primerni za ponudbo v okviru programa zvestobe, privlačnejše so materialne 
nagrade kot nematerialne nagrade; 

• le brezplačne izdelke smatrajo kot pravo nagrado za svojo zvestobo, ponudbo s popusti pa 
smatrajo bolj kot pridobivanje kupca; 

• najprimernejši izdelki za vključitev v programe zvestobe so noži, kovčki, brisače, kuhinjske 
serviete, prti, tekači, pogrinjki, jedilni pribor, karte za kino, savne, toplice; 
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• popust v odstotku si bolje zapomnijo in menijo, da mora biti popust vsaj 60 %; 
• Mercator ima po njihovem mnenju v ponudbi vedno kakovostne izdelke po ugodnih cenah; 
• prodajno osebje bi lahko dejansko naredilo več za večjo udeležbo kupcev v programih 

zvestobe; 
• komunikacija programov zvestobe Mercatorja s punčko se jim zdi zanimiva, predvsem jih 

pritegne, ker je vedno zajet prisrčen humor; 
• če zmanjka zaloge določenega izdelka, so vse udeleženke pripravljene počakati, če 

obljubljenega izdelka ne dobijo, se ne pritožujejo in nalepke vržejo v smeti, problem pa je, 
če se jim bi to pripetilo večkrat, takrat pa bi že razmislile; 

• pri Tušu je udeleženkam všeč, ker imajo katalog ugodnosti s široko ponudbo, ki velja daljši 
čas; 

• udeleženke so sodelovale v večini programov zvestobe podjetja Mercator; 
• sogovornice bi pogrešale ponudbo programa zvestobe, če je Mercator ne bi imel, saj so vanjo 

vedno uvrščeni kakovostni izdelki po ugodni ceni, torej jim program zvestobe pomeni neko 
dodano vrednost; 

• v ponudbo programa zvestobe bi lahko Mercator vedno uvrstil še en izdelek za otroke; 
• udeleženke so seznanjene, da za pridobitev popusta v okviru ponudbe programa zvestobe, če 

imajo Mercator Pika kartico, potrebujejo manjše število nalepk in se tega tudi poslužujejo; 
• dolžine Mercatorjevih programov zvestobe so ustrezne, a bi bilo po mnenju udeleženk 

smiselno, da bi se na leto odvili trije ali štirje programi zvestobe, še sprejemljiv vmesni čas, 
ko ni ničesar v ponudbi programa zvestobe, pa je maksimalno tri tedne. 

 
Mercator bi moral več vlagati predvsem v usposabljanje prodajnega osebja, da bi bilo le-to 
zainteresirano, da bi porabnikom predstavilo nov program zvestobe oz. jim ga priporočilo. To 
seveda velja za prodajalne v manjših krajih, ki so navadno manjše, v njih pa so zaposleni ljudje 
iz kraja, v katerem se prodajalna nahaja in je odnos med prodajalcem in kupcem lahko zelo 
oseben, saj se ljudje med seboj poznajo. Zavedam se, da omenjenega ni mogoče vzpostaviti v 
velikih hipermarketih v večjih krajih, saj imata kupec in prodajalec zgolj poslovni odnos, poleg 
tega pa se kupci menjavajo. Presenetilo me je tudi dejstvo, da se udeleženkam skupinskega 
pogovora zdi, da navadno zaradi programov zvestobe ne kupujejo več ali pogosteje, ko pa na 
drugi strani prodajni podatki kažejo drugače. 
 
5 KVANTITATIVNA RAZISKAVA NA TEMO PROGRAMOV 

ZVESTOBE 
 
V nadaljevanju predstavljam rezultate kvantitativne raziskave, ki sem jih pridobila s pomočjo 
anketnega vprašalnika. Raziskava se prične z opredelitvijo raziskovalnega problema in ciljev 
raziskave, sledijo raziskovalne hipoteze, načrt raziskave in analiza podatkov, povzetek 
ugotovitev raziskav ter priporočila, na koncu pa še omejitve raziskave. 
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5.1 Opredelitev raziskovalnega problema in ciljev raziskave 
 
Programi zvestobe z zbiranjem nalepk oz. točk so danes že močno razvito in široko uporabljeno 
orodje pospeševanja prodaje. Menim, da je kljub vsemu v ozadju še veliko priložnosti za rast in 
vzpodbujanje zvestobe porabnika. Pomembno je predvsem, da podjetje izbere prave dražljaje, 
ki porabnika spodbudijo, da se bo vedel v želeni smeri z vidika podjetja. Omenjeno orodje je na 
slovenskem trgu prisotno le v najosnovnejši obliki, zato menim, da na tem področju obstaja še 
velik potencial za rast prodaje podjetij. Mercator je podjetje, ki je na slovenskem trgu tako 
rekoč prvo začelo z intenzivnim delovanjem na področju programov zvestobe z zbiranjem 
nalepk in je do danes izvedlo že devet programov zvestobe. 
 
Mercator je v okviru programov zvestobe preizkusil različne načine njihovega delovanja, od 
popustov do brezplačnih izdelkov in večprogramske sheme (vsak Mercatorjev format prodajaln 
je kupcu ponujal edinstveno ponudbo izdelkov oz. storitev). V podjetju do sedaj še ni bilo 
narejene raziskave o tem, ali programi zvestobe z zbiranjem nalepk vplivajo na spremembo 
vedenja porabnikov, kaj ljudi vzpodbudi k sodelovanju v teh programih ter kako so zadovoljni z 
že izvedenimi programi zvestobe. Omenjeno raziskavo in njene rezultate predstavljam v 
nadaljevanju magistrskega dela. 
 
Glavni cilj raziskave je ugotoviti, ali so programi zvestobe, ki so zasnovani na sedanji način, 
dovolj privlačni in zanimivi za porabnike, da v njih sodelujejo in posledično ostajajo zvesti 
podjetju Mercator. Zanimalo me je tudi, kateri izdelki oz. storitve bi bili po mnenju kupcev 
primerni, da bi jih podjetje Mercator uvrstilo v ponudbo programa zvestobe, kako pogosto se 
udeležujejo programov zvestobe omenjenega podjetja ter kaj je razlog, vzpodbuda, da se 
odločijo za tovrstno sodelovanje.  
 
5.2 Raziskovalne hipoteze  
 
Na podlagi prebrane literature, ki je predstavljena v teoretičnem delu magistrske naloge, 
raziskav in lastnih izkušenj z delom na programih zvestobe z zbiranjem nalepk v Sektorju za 
marketing v podjetju Mercator, sem oblikovala hipoteze, ki jih navajam v nadaljevanju. 
 
Hipoteza 1: Porabniki, ki pogosteje nakupujejo v Mercatorju, pogosteje sodelujejo v 
programih zvestobe pri podjetju Mercator. 
Večina avtorjev (Gary, 2002; Arranz et al., 2006; Ball, 2004) v literaturi s področja programov 
zvestobe navaja, da najpogostejši kupci nekega podjetja tudi redno sodelujejo v programih 
zvestobe.  
 
Hipoteza 2: Imetniki kartice Mercator Pika pogosteje sodelujejo v programih zvestobe 
podjetja Mercator kot tisti, ki omenjene kartice nimajo. 
Kupci, ki imajo Pika kartico, morajo za pridobitev popusta oz. brezplačnega izdelka zbrati 
manjše število nalepk kot tisti, ki kartice Mercator Pika nimajo. Na tak način Mercator tudi 
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preko programov zvestobe z zbiranjem nalepk spodbuja kupce, da bi si pridobili svojo kartico 
Mercator Pika. V Poročilu o uspešnosti akcije programa zvestobe, izvedenega v letu 2009 
(Mercator, 2009, str. 3), je navedeno, da naj bi v programih zvestobe z zbiranjem nalepk 
sodelovalo kar 80 % Pika kartičarjev, samo 20 % pa naj bi bilo takih, ki zberejo večje število 
nalepk in nimajo Pika kartice.  
 
Hipoteza 3: Kupci oz. gospodinjstva, ki potrošijo večji del svojega dohodka, namenjenega 
za nakup prehrambenih (Mercator in Hura!), tekstilnih (Modiana, Avenija mode, Maxi, 
Beautique, Modna hiša), tehničnih (Pohištvo, Tehnika, Gradnja) in športnih (Intersport) 
izdelkov v Mercatorjevih prodajalnah, pogosteje sodelujejo v programih zvestobe 
podjetja Mercator. 
Liu (2007, str. 19) je v svojem članku zapisal, da študije, opravljene v zadnjih letih, kažejo, da 
imajo prav programi zvestobe pozitiven učinek na porabnikovo odločanje o ponovnem nakupu 
ter na način porazdeljevanja izdatkov med trgovce. Lahko torej rečemo, da bolj kot je za kupca 
privlačna nagrada v okviru programa zvestobe, bolj bo pozoren, da bo čimveč svojega dohodka 
zapravil v prodajalnah, kjer prejme nalepke, torej v primeru Mercatorja je to v živilskih 
prodajalnah, tekstilnih prodajalnah, prodajalnah Intersport ter tehničnih prodajalnah.  
 
Hipoteza 4: Kupci, ki pogosteje sodelujejo v programih zvestobe podjetja Mercator z 
zbiranjem nalepk, so manj cenovno občutljivi kot kupci, ki v tovrstnih programih 
zvestobe sodelujejo le redko ali nikoli. 
Mayer - Waarden (2008, str. 107) je ugotovil, da so porabniki, ki ne sodelujejo v programih 
zvestobe, veliko bolj odzivni na cenovne popuste kot tisti porabniki, ki v omenjenih programih 
sodelujejo. Torej lahko sklepamo, da so kupci, ki bolj pogosto sodelujejo v programih zvestobe, 
manj cenovno občutljivi kot kupci, ki v tovrstnih programih sodelujejo le redko ali nikoli. 
 
Hipoteza 5: Porabniki/gospodinjstva z nižjimi dohodki (pod 2.200 EUR neto na mesec za 
gospodinjstvo) pogosteje sodelujejo v programih zvestobe podjetja Mercator. 
Clark (2001, str. 69) je ugotovil, da se programov zvestobe pogosteje udeležujejo gospodinjstva 
z nižjimi dohodki (manj kot 65.000 USD v bruto znesku na leto).  
 
Hipoteza 6: V programih zvestobe podjetja Mercator pogosteje sodelujejo gospodinjstva z 
več kot tremi člani. 
East (1997, str. 238) je ugotovil, da je višjo raven sodelovanja v programih zvestobe mogoče 
zaznati pri porabnikih iz večjih gospodinjstev. Clark (2001, str. 69) pa je ugotovil, da v 
programih zvestobe pogosteje sodelujejo gospodinjstva z več kot tremi člani. 
 
Hipoteza 7: Gospodinjstva s starejšimi člani (»prazno gnezdo«) pogosteje sodelujejo v 
programih zvestobe podjetja Mercator. 
Clark (2001, str. 69) je ugotovil, da v programih zvestobe pogosteje sodelujejo gospodinjstva s 
starejšimi člani (»prazno gnezdo«), torej starejša gospodinjstva, kjer si otroci že ustvarijo svoje 
družine in ne živijo več v skupnem gospodinjstvu s starši (stara gospodinjstva).  
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Hipoteza 8: Pri nakupovanju izdelkov v okviru programa zvestobe obstajajo razlike v 
kupčevi pomembnosti dveh kriterijev, in sicer »cena izdelka s popustom« in »kakovost 
izdelka«. 
V raziskavi, ki jo je za podjetje Mercator izvedla zunanja tržno-raziskovalna agencija (Mediana, 
2008, str. 6), je bilo ugotovljeno, da je kupcem, ki jim je zelo pomembna kakovost izdelkov v 
okviru ponudbe programa zvestobe, manj pomembno, kakšna je cena izdelka s popustom.  
 
Hipoteza 9: Pri nakupovanju izdelkov v okviru programa zvestobe obstajajo razlike v 
kupčevi pomembnosti dveh kriterijev, in sicer »cena izdelka s popustom« in »priznana 
blagovna znamka izdelka«. 
V raziskavi, ki jo je izvedlo podjetje Mercator v sodelovanju z zunanjo tržno-raziskovalno 
agencijo (Mediana, 2008, str. 10), je bilo ugotovljeno, da je kupcem, ki jim je zelo pomembno, 
kakšna je cena izdelkov s popustom v okviru programa zvestobe, manj pomembno, da je 
izdelek priznane blagovne znamke.  
 
Hipoteza 10: Porabniki z nižjo izobrazbo (srednja šola ali manj) pogosteje sodelujejo v 
programih zvestobe podjetja Mercator kot višje izobraženi. 
V raziskavi, ki jo je za podjetje Mercator izvedla tržno-raziskovalna agencija Mediana (2008, 
str. 12), je bilo ugotovljeno, da porabniki z nižjo izobrazbo (srednja šola ali manj) pogosteje 
sodelujejo v programih zvestobe podjetja Mercator kot porabniki z višjo izobrazbo.  
 
5.3 Načrt raziskave 
 
Zasnovo raziskave sestavljajo štiri stopnje, in sicer: viri podatkov, raziskovalna metoda, 
raziskovalni inštrument in načrt vzorčenja (Churchill, 1996, str. 53-59; Kotler, 2004, str. 133- 
139; Zikmund, 2003, str. 226). 
 
5.3.1 Viri podatkov 
 
Zbiranje podatkov se je nanašalo tako na primarne kot tudi na sekundarne vire. Pri načrtovanju 
raziskave so mi bili v oporo sekundarni podatki, torej teoretična spoznanja iz obravnavanega 
področja, kot tudi primarni podatki, ki sem jih pridobila na podlagi skupinskega pogovora. Obe 
vrsti podatkov sta predstavljali izhodišče za izvedbo kvantitativne raziskave. 
 
5.3.2 Raziskovalna metoda 
 
Želene podatke sem pridobila s pomočjo metode osebnega spraševanja. V ta namen sem 
sestavila anketni vprašalnik. Vprašalnik je bil strukturiran, vsi anketiranci so odgovarjali na 
popolnoma enaka vprašanja in imeli podane enake odgovore, izjema sta le dve vprašanji, pri 
katerih sem podala tudi odgovor drugo ter črto, na katero je anketiranec lahko napisal svoj 
odgovor, če ga ni našel med naštetimi možnostmi. Prednost metode osebnega anketiranja je 
predvsem v veliki stopnji odziva ter pridobitvi velikega obsega podatkov. Vendar pa so stroški 
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zbiranja tovrstnih podatkov visoki, hkrati pa lahko v kratkem času dosežemo le majhen vzorec, 
ki ponavadi ni zelo razpršen. Slabost tovrstne metode je tudi vpliv anketarja (v tem primeru 
mene), ki lahko že s svojim nastopom vpliva na odgovore anketiranca. 
 
5.3.3 Raziskovalni instrument 
 
Anketni vprašalnik sem sestavila s pomočjo Churchillovega postopka razvijanja vprašalnika 
(Churchill, 1996, str. 342). Najprej sem oblikovala raziskovalne cilje, nato postavila hipoteze, 
sestavila vprašalnik in določila metodo zbiranja podatkov. Vsebino posameznih vprašanj sem v 
večji meri izpeljala iz teoretične osnove, odgovore pa sem oblikovala s pomočjo teorije in 
praktičnih spoznanj, ki sem jih pridobila iz kopice prebranih člankov in ustnih virov ter 
izvedenega skupinskega pogovora. Vprašanja sem poskusila oblikovati v čimbolj logičnem 
zaporedju. Pred izvedbo anketiranja sem vprašalnik preizkusila na osmih osebah. Kot 
problematični vprašanji sta se izkazali vprašanji pod številkama 12 in 16, kjer sem po mnenju 
oseb, na katerih sem vprašalnik preizkusila, dala na voljo premalo različnih odgovorov. Pozneje 
sem pri omenjenih vprašanjih dodala dodatne možne odgovore. Po testiranju sem tudi 
natančneje podala kriterije za uvrstitev gospodinjstva v starostne stopnje pod vprašanjem 
številka 24. Ugotovila sem tudi, da so ljudje določene trditve, navedene v vprašanjih 5, 9, 10 in 
13, izpustili, iz česar sem sklepala, da so tabele, v katerih se nahajajo trditve, premalo 
pregledne, zato sem jih obarvala ter na ta način pridobila na večji preglednosti vprašalnika.  
 
Anketni vprašalnik (Priloga 3) vsebuje 24 vprašanj, ki so razdeljena v štiri vsebinske sklope. 
Prvi sklop, ki obsega vprašanja od 1 do vključno 4 ter vprašanji 17 in 18, vsebuje splošna 
vprašanja. Drugi sklop (vprašanja 5 do 10) se nanaša na splošna stališča anketirancev glede 
programov zvestobe z zbiranjem nalepk, tretji sklop (vprašanja 11 do 16) pa se nanaša na 
pogostost sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator, njihovo privlačnost, razloge za 
sodelovanje ter izbor ponudbe v okviru omenjenih programov. Z vprašanji v tretjem sklopu sem 
želela pridobiti predvsem stališča anketirancev glede posameznih že izvedenih programov 
zvestobe v podjetju Mercator. Četrti sklop (vprašanja 19 do 24) pa je služil za pridobitev 
sociodemografskih značilnosti anketirancev oz. njihovega gospodinjstva. Vprašanji 20 in 23 
vsebujeta po en odgovor odprtega tipa, ostala vprašanja pa so zaprtega tipa, saj so imeli 
anketiranci že podane odgovore. 
 
5.3.4 Načrt vzorčenja 
 
Populacijo opravljene raziskave predstavljajo vsi obiskovalci Mercator centra v Ljubljani, med 
7. in 13. novembrom 2009. Vzorčnega okvirja nisem imela, saj nisem imela nobenega seznama 
zgoraj navedenih oseb. Metodo vzorčenja predstavlja neverjetnostni vzorec – priložnostni 
vzorec, kar pomeni, da so bili anketiranci izbrani naključno. Vzorčno enoto je predstavljal 
mimoidoči obiskovalec Mercatorjevega hipermarketa v Ljubljani. Anketiranje je potekalo pet 
delovnih dni, v soboto med deveto in petnajsto uro ter v torek, sredo in četrtek med petnajsto in 
enaindvajseto uro. Celotni vzorec je zajel 203 posameznike, ki so se razlikovali po spolu in 
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starosti. Približno polovica ljudi, povabljenih k sodelovanju, je sodelovanje odklonila, torej je 
bila stopnja odziva približno 50 %. Po pregledu anket sem izločila pet anket, saj so anketiranci 
na vprašanja odgovorili nepopolno. Omenjene ankete so bile za analizo neuporabne. 
 
5.4 Analiza podatkov 
 
Pridobljeni podatki so bili obdelani s statističnim paketom SPSS 17.0 for Windows ter s 
programskim paketom Microsoft Excel 2003. Rezultati analize ankete so poleg obrazložitve 
dobljenih rezultatov predstavljeni tudi v grafični in tabelarični obliki, saj lahko tako na najbolj 
enostaven in nedvoumen način predstavim ugotovitve raziskave. Uvodni del sem namenila 
opisu vzorca, temu sledijo univariatne statistike po posameznih vprašanjih iz vprašalnika, na 
koncu pa predstavljam še analize povezav med posameznimi spremenljivkami. Pri statistični 
analizi podatkov sem kot izhodišče uporabljala dela Košmeljeve in Rovana (1997), Rovana in 
Turka (1999) ter Roglja (2002). 
 
5.4.1 Opis vzorca 
 
V nadaljevanju predstavljam analizo vprašanj iz anketnega vprašalnika, ki se nanašajo na 
značilnosti vzorca. Anketiranci se razlikujejo po spolu, starosti, neto mesečnem dohodku 
njihovega gospodinjstva, izobrazbi, po številu članov v njihovem gospodinjstvu ter po starostni 
stopnji oz. življenjskem ciklu njihovega gospodinjstva.  
 
Spol anketiranih (vprašanje 19) 
Med vsemi v vzorec izbranimi osebami je bilo 23,6 % oz. 48 oseb moškega spola in 76,4 % oz. 
155 oseb ženskega spola. Spremenljivka je bila merjena na nominalni merski lestvici.  
 
Starost anketiranih (vprašanje 20) 
Spremenljivko starost sem iz razmernostne pretvorila v ordinalno, in sicer na način, da sem 
oblikovala štiri starostne razrede. Na vprašanje so odgovarjale vse anketirane osebe (N = 203). 
V starostni razred 18 do 25 let se je uvrstilo 7,9 % oz. 16 oseb, v starostni razred 26 do 40 let se 
je uvrstilo največ anketirancev, in sicer 59,6 % oz. 121 oseb, v starostni razred 41 do 55 let se je 
uvrstilo 26,1 % oz. 53 oseb, v starostni razred 56 do 90 let pa se je uvrstilo 6,4 % oz. 13 
anketiranih. Najmlajša anketirana oseba je štela 20 let, najstarejša  pa 79 let. Aritmetična 
sredina znaša 37,75, kar pomeni, da se v vzorec izbrane osebe razlikujejo po starosti, povprečna 
starost pa znaša 37,75 let. Ocenjujem, da je standardni odklon, ki meri velikost odklonov 
starosti anketiranih od ocenjene povprečne vrednosti starosti anketiranih, enak 10,545. 
Razporeditev anketirancev po posameznih starostnih razredih je prikazana tudi na Sliki 15.  
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Slika 15: Starost anketiranih, razvrščena v razrede, N = 203 
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Neto mesečni dohodek gospodinjstva (vprašanje 21) 
Anketiranci so imeli možnost izbire med petimi dohodkovnimi razredi. Spremenljivka neto 
mesečni dohodek je merjena na ordinalni merski lestvici. Med vsemi v vzorec izbranimi 
osebami ima 6,4 % oz. 13 oseb neto mesečni dohodek do vključno 730 EUR, 34,5 % oz. 70 
oseb nad 730 EUR do vključno 1.460 EUR, 26,6 % oz. 54 oseb nad 1.460 EUR do vključno 
2.200 EUR, 17,7 % oz. 36 anketiranih oseb nad 2.200 EUR do vključno 2.900 EUR ter 14,8 % 
oz. 30 oseb nad 2.900 EUR. Modus znaša 2, kar pomeni, da največ anketiranih oseb živi v 
gospodinjstvih z neto mesečnim dohodkom nad 730 EUR do vključno 1.460 EUR. Porazdelitve 
neto mesečnega dohodka v vzorcu je prikazana na Sliki 16. 
 

Slika 16: Neto mesečni dohodek gospodinjstev anketiranih oseb, N = 203 
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Za potrebe nadaljnje obdelave podatkov sem spremenljivko neto mesečni dohodek uporabila za 
nastanek spremenljivke dohodek. Tu sem razdelila anketirance v dve skupini, in sicer sem v 
kategorijo nižji dohodek uvrstila anketirance, ki živijo v gospodinjstvih z neto mesečnim 
dohodkom, ki je manjši ali enak 2.200 EUR, v kategorijo višji dohodek pa tiste anketirance z 
več kot 2.200 EUR neto mesečnega dohodka gospodinjstva. Neto mesečni dohodek 
gospodinjstva, ki je manjši ali enak 2.200 EUR ima 67,5 % oz. 137 anketiranih, neto mesečni 
dohodek gospodinjstva, ki je višji od 2.200 EUR pa ima 32,5 % oz. 66 anketiranih.  
 
Dokončana izobrazba anketiranih (vprašanje 22) 
Glede na izobrazbeno strukturo so se anketiranci razvrstili v enega izmed petih razredov (gre za 
ordinalno spremenljivko). Na vprašanje so odgovarjali vsi anketiranci, razen enega (N = 202). 
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Kot je razvidno iz Slike 17, ima največ v vzorec zajetih oseb dokončano višjo, visoko ali 
univerzitetno izobrazbo (Modus = 4), in sicer 54,0 % oz. 109 oseb. 2,5 % oz. 5 v vzorec zajetih 
oseb ima nedokončano ali dokončano osnovno šolo, 9,9 % oz. 20 oseb ima dokončano poklicno 
šolo, 30,7 % oz. 62 oseb ima dokončano srednjo šolo, 3,0 % oz. 6 oseb pa ima dokončan 
magisterij ali doktorat.  
 

Slika 17: Dokončana izobrazba anketiranih oseb, N = 202 

2,5

9,9

30,7

54,0

3,0

0

10

20

30

40

50

60

Nedokončana ali dokončana
osnovna šola

Poklicna šola Srednja šola Višja, visoka ali univerzitetna
izobrazba

Magisterij ali doktorat

Dokončana izobrazba

Št
ev

ilo
 a

nk
et

ira
nc

ev
, i

zr
až

en
o 

v 
%

 
 

Za potrebe nadaljnje obdelave podatkov sem spremenljivko dokončana izobrazba uporabila za 
nastanek spremenljivke izobrazba. Tu sem razdelila anketirance v dve skupini, in sicer sem v 
kategorijo manj izobraženi uvrstila anketirance, ki imajo dokončano največ srednjo šolo, in v 
kategorijo bolj izobraženi anketirance z več kot dokončano srednjo šolo. Največ dokončano 
srednjo šolo ima 43,1 % oz. 87 anketiranih, več kot dokončano srednjo šolo pa ima 56,9 % oz. 
115 anketiranih oseb. 
 
Število članov v gospodinjstvu (vprašanje 23) 
Spremenljivka število članov gospodinjstva je merjena na razmernostni merski lestvici, saj so 
morali anketirani sami vpisati število članov njihovega gospodinjstva. Na vprašanje so 
odgovarjali vsi anketirani (N = 203). Gospodinjstva, v katerih živijo v vzorec izbrane osebe, 
štejejo različno število članov. Najmanjše število članov v gospodinjstvih anketiranih je en član, 
največ pa sedem članov. Kot je razvidno iz Slike 18, gospodinjstva v vzorec izbranih oseb 
najpogosteje štejejo štiri člane (Modus = 4). V gospodinjstvu z enim članom živi 4,4 % oz. 9 
anketiranih oseb, v gospodinjstvu z dvema članoma živi 24,6 % oz. 50 oseb, v gospodinjstvu s 
tremi člani živi 23,2 % oz. 47 oseb, v gospodinjstvu s štirimi člani 36,5 % oz. 74 anketiranih 
oseb, v gospodinjstvu s petimi člani 7,4 % oz. 15 oseb, v gospodinjstvu s šestimi člani 2,5 % oz. 
5 oseb, v gospodinjstvih s sedmimi člani pa le 1,5 % oz. 3 anketirane osebe. Polovica v vzorec 
izbranih oseb živi v gospodinjstvu z manj ali kvečjemu tremi člani, polovica pa v gospodinjstvu 
z več kot tremi člani (Mediana = 3,00). Aritmetična sredina znaša 3,31, kar pomeni, da se v 
vzorec izbrane osebe razlikujejo glede na to, v koliko članskem gospodinjstvu živijo, v 
povprečju pa živijo v gospodinjstvih s 3,31 člani oz. v gospodinjstvih s tremi člani. Ocenjujem, 
da je varianca, ki meri velikost odklonov od ocenjene povprečne velikosti gospodinjstva, enaka 
1,453. Prav tako ocenjujem, da je standardni odklon, ki meri velikost odklonov števila članov 
gospodinjstva od ocenjene povprečne vrednosti števila članov gospodinjstva, enak 1,205. 
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Slika 18: Struktura  vzorca glede na število članov gospodinjstev anketiranih, N = 203 
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Za potrebe nadaljnje obdelave podatkov sem spremenljivko število članov gospodinjstva 
uporabila za nastanek spremenljivke družina. Tu sem razdelila gospodinjstva v dve skupini, in 
sicer sem v kategorijo majhna družina uvrstila tista gospodinjstva, ki imajo do vključno tri 
člane in pod velika družina tista z več kot tremi člani. V gospodinjstvih z manj ali enako tremi 
člani živi 52,2 % oz. 106 anketiranih, v gospodinjstvu z več kot tremi člani pa živi 47,8 % oz. 
97 anketiranih oseb. 
 
Starostna stopnja gospodinjstev anketiranih (vprašanje 24) 
V vzorec izbrane osebe živijo v gospodinjstvih, ki se nahajajo v različnih starostnih stopnjah oz. 
na različnih stopnjah življenjskega cikla gospodinjstva. Kriteriji za uvrstitev gospodinjstva v 
določeno starostno stopnjo pa so sledeči: mlado gospodinjstvo je gospodinjstvo z enim ali 
dvema članoma in še brez otrok, hkrati pa noben član gospodinjstva ni starejši od 40 let oz. je 
vsaj en otrok mlajši od 14 let; zrelo gospodinjstvo je tisto, kjer vsaj en otrok še obiskuje srednjo 
šolo oz. študira, torej ni zaposlen oz. če je gospodinjstvo brez otrok, hkrati pa noben član ne 
presega starosti 60 let; staro gospodinjstvo je gospodinjstvo, ko starša nimata več otrok, ki se 
šolajo oz. če v gospodinjstvu ni otrok in je starost vsaj enega člana nad 60 let. Spremenljivka je 
merjena na ordinalni merski lestvici, na vprašanje pa so odgovorili vsi anketiranci. Največ 
anketiranih živi v mladem gospodinjstvu (Modus = 1), in sicer  53,2 % oz. 108 oseb. V zrelem 
gospodinjstvu živi 32,5 % oz. 66 oseb, v starem pa 14,3 % oz. 29 oseb.  
 
Za potrebe nadaljnje raziskave sem ustvarila spremenljivko gospodinjstvo. Pod kategorijo 
mlajše gospodinjstvo sem uvrstila mlado in zrelo gospodinjstvo, pod kategorijo starejše 
gospodinjstvo pa staro gospodinjstvo. V mlajšem gospodinjstvu živi 85,7 % oz. 174 
anketiranih, v starejšem gospodinjstvu pa 14,3 % oz. 29 anketiranih oseb. 
 
5.4.2 Univariatne statistike po vprašanjih iz vprašalnika 
 
Tabelarični prikazi in slike pri posameznih vprašanjih se nahajajo v Prilogi 4. 
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Pogostost nakupovanja v Mercatorju (vprašanje 1) 
Na vprašanje je odgovarjalo vseh 203 anketiranih oseb. Spremenljivka pogostost nakupovanja v 
Mercatorju je merjena na ordinalni merski lestvici. Anketirana oseba je ocenjevala, kako 
pogosto ona oz. ostali člani njenega gospodinjstva nakupujejo v Mercatorju. Na izbiro je imela 
šest možnosti, izmed katerih je morala izbrati le eno. Izkazalo se je, da 66,5 % oz. 135 oseb 
nakupuje v Mercatorju najmanj enkrat tedensko, 19,2 % oz. 39 oseb najmanj dvakrat mesečno, 
4,4 % oz. 9 oseb najmanj enkrat mesečno, manj kot enkrat mesečno 4,4 % oz. 9 osebe, le 
izjemoma se nakupov v Mercatorju poslužuje 4,4 % oz. 9 anketiranih oseb oz. njihovih 
gospodinjstev, nikoli pa le dve anketirani osebi oz. člani njunih gospodinjstev.  
 
Spremenljivko pogostost nakupovanja sem za potrebe nadaljnje raziskave pretvorila v 
spremenljivko nakupovanje, in sicer sem združila v eno skupino (bolj pogosto) tiste, ki v 
Mercatorju nakupujejo vsaj enkrat tedensko, ter tiste, ki nakupujejo najmanj dvakrat mesečno, 
ostale kategorije (najmanj enkrat mesečno, manj kot enkrat mesečno, le izjemoma in nikoli) pa 
v svojo skupino (manj pogosto). Izkazalo se je, da je med v vzorec izbranimi osebami kar 85,7 
% oz. 174 anketiranih takih, ki bolj pogosto nakupujejo v Mercatorju, manj pogosto pa v 
Mercatorju nakupuje 14,3 % oz. 29 oseb oz. njihovih gospodinjstev. 
 
Zadovoljstvo z nakupovanjem v Mercatorju (vprašanje 2) 
Zadovoljstvo z nakupovanjem v Mercatorju sem merila na intervalni merski lestvici (Likertova 
lestvica). Na vprašanje so odgovarjale vse anketirane osebe (N = 203). Največ v vzorec zajetih 
oseb je z nakupovanjem v Mercatorju zadovoljnih, in sicer 51,7 % oz. 105 anketiranih oseb. 
Zelo zadovoljnih je 10,3 % oz. 21 oseb, niti nezadovoljnih niti zadovoljnih je 34,0 % oz. 69 
oseb, nezadovoljnih je 3,0 % oz. 6 oseb, zelo nezadovoljnih pa je 1,0 % oz. 2 anketirani osebi. 
Aritmetična sredina zadovoljstva z nakupovanjem v Mercatorju znaša 3,67, kar pomeni, da so v 
vzorec izbrane osebe različno zadovoljne z nakupovanjem v Mercatorju, v povprečju pa so 
zadovoljne. Standardni odklon znaša 0,74, kar pomeni, da ocenjujem, da je standardni odklon, 
ki meri velikost odklonov zadovoljstva z nakupovanjem v Mercatorju od njene povprečne 
vrednosti, enak 0,74. Interval zaupanja: 95 % zaupam, da se prava vrednost zadovoljstva z 
nakupovanjem v Mercatorju nahaja na intervalu med 3,57 in 3,78. 
 
Pogostost preverjanja cene pred nakupom izdelkov vsakdanje rabe (vprašanje 3) 
Anketirance sem spraševala, kako pogosto pred nakupom izdelkov vsakdanje rabe, kot so npr. 
živila, ki jih pogosto nakupujejo, preverijo njihove cene. Anketiranci so lahko izbirali med 
petimi različnimi odgovori. Gre za ordinalno spremenljivko. Na vprašanje so odgovarjale vse 
anketirane osebe. 13,8 % oz. 28 oseb pred nakupom izdelkov vsakdanje rabe vedno preveri 
cene, 26,1% oz. 53 oseb cene preveri zelo pogosto (približno pri 80 % nakupov), 34,0 % oz. 69 
oseb pogosto (približno pri 50 % nakupov), 18,7 % oz. 38 oseb redko (približno pri 20 % 
nakupov), 7,4 % oz. 15 oseb pa cene pred nakupom izdelkov vsakdanje rabe nikoli ne preveri 
(Slika 19). Največ anketiranih preveri ceno izdelkov vsakdanje rabe pogosto (približno pri 50 % 
nakupov).  
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Slika 19: Pogostost preverjanja cene pred nakupom izdelkov vsakdanje rabe, N = 203 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spremenljivko pogostost preverjanja cene pred nakupom izdelkov vsakdanje rabe sem za 
potrebe nadaljnje raziskave pretvorila v spremenljivko cenovna občutljivost, in sicer sem 
združila v eno skupino (cenovno občutljivi) tiste, ki vedno preverijo cene izdelkov vsakdanje 
rabe pred nakupom, ter tiste, ki to storijo zelo pogosto (približno pri 80 % nakupov), ostale 
kategorije (pogosto, redko in nikoli) pa v svojo skupino (cenovno neobčutljivi). Izkazalo se je, 
da med v vzorec izbranimi osebami kar 39,9 % oz. 81 anketiranih spada med cenovno 
občutljive kupce, 60,1 % oz. 122 anketirancev pa v skupino cenovno neobčutljivih kupcev.  
 
Sodelovanje v programih zvestobe v zadnjih treh letih (vprašanje 4) 
V vzorec izbrane osebe sem spraševala, ali so že sodelovale vsaj v enem programu zvestobe z 
zbiranjem nalepk pri katerem koli trgovcu v Sloveniji. Na vprašanje je odgovarjalo vseh 203 v 
vzorec izbranih oseb, spremenljivka pa je nominalna. Izkazalo se je, da je kar 81,3 % oz. 165 
anketiranih oseb že sodelovalo vsaj v enem programu zvestobe z zbiranjem nalepk pri enem 
izmed trgovcev v Sloveniji, 18,7 % oz. 38 oseb pa v tovrstnih programih zvestobe še ni 
sodelovalo. Osebe, ki v tovrstnih programih zvestobe še niso sodelovale, torej so pri vprašanju 
4 obkrožile odgovor ne, so prešle na vprašanje 17 na koncu vprašalnika. Za osebe, ki jim ni bilo 
potrebno odgovarjati na vprašanja od 5 do 16, sem v SPSS kot manjkajočo vrednost vnesla 
številko 88. 
 
Pomembnost posameznih kriterijev pri nakupovanju izdelkov v okviru programa 
zvestobe (vprašanje 5) 
Anketiranci so na intervalnih petstopenjskih lestvicah ocenjevali pomembnost posameznega 
kriterija pri nakupovanju izdelkov v okviru programov zvestobe. Na vprašanje so odgovarjali 
samo anketiranci, ki so že sodelovali vsaj v enem programu zvestobe z zbiranjem nalepk pri 
katerem koli trgovcu v Sloveniji. Takšnih oseb je bilo 165. Razen pri kriterijih »cena izdelka s 
popustom«, »kakovost izdelka« in »brezplačen izdelek« je odgovarjalo 164 oseb, saj poleg 
tistih, ki jim na vprašanje ni bilo potrebno odgovarjati, še po eden od anketiranih, ki so že 
sodelovali vsaj v enem programu zvestobe, pri navedenih kriterijih ni obkrožil nobenega 
odgovora. Vprašanje je sestavljeno iz sklopa desetih kriterijev, pri čemer je številka 1 pomenila 
»zelo nepomembno«, številka 5 pa »zelo pomembno«. Povprečne ocene posameznih kriterijev 
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se gibljejo na intervalu od 3,00 (SD = 1,16) za kriterij »predstavitev izdelkov s strani 
prodajnega osebja v prodajalni« in 4,51 (SD = 0,67) za kriterij »kakovost izdelka«. Povprečne 
ocene, standardne napake ter zgornje in spodnje meje pomembnosti posameznih kriterijev se 
nahajajo v prilogi (Priloga 4, Tabela 1). Skupna povprečna ocena znaša 3,95 (SD = 0,93). Iz 
tega lahko sklepam, da so v povprečju vsi navedeni kriteriji pri nakupovanju izdelkov v okviru 
programa zvestobe za anketirance pomembni. Glede na to, da je povprečna vrednost pri vseh 
kriterijih večja ali enaka 3 (razvidno iz Slike 20), so za anketirance vsi kriteriji vsaj »niti ne 
pomembni niti pomembni«. Najpomembnejši kriterij pri nakupovanju izdelkov v okviru 
programa zvestobe je po povprečnem mnenju anketirancev »kakovost izdelka«, saj je omenjeni 
kriterij dosegel najvišjo povprečno vrednost (4,51), sledita pa mu »cena izdelka s popustom« 
(4,46) in »izdelek potrebujem« (4,41). 
 

Slika 20: Povprečne ocene  pomembnosti kriterijev pri nakupovanju izdelkov v okviru programa zvestobe 
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Pogostost večje potrošnje zaradi pridobitve nalepk programa zvestobe (vprašanje 6) 
Spremenljivka je ordinalna. Na vprašanje je odgovarjalo 165 oseb. Anketiranci so imeli na 
voljo pet možnih odgovorov, med katerimi so morali izbrati enega. Z namenom pridobitve 
nalepk programa zvestobe 5,5 % oz. 9 oseb zelo pogosto (v večini nakupov) potroši več, 16,4 % 
oz. 27 oseb to stori občasno (v ½ nakupov), 21,8 % oz. 36 oseb redko (v ¼ nakupov), 30,9 % 
oz. 51 oseb zelo redko (manj kot v ¼ nakupov) ter 25,5 % oz. 42 oseb nikoli. Največ v vzorec 
izbranih oseb z namenom pridobitve nalepk programa zvestobe zelo redko (manj kot v ¼ 
nakupov) kupuje več (Modus = 4).  
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Pogostejše nakupovanje pri določenem trgovcu zaradi pridobitve nalepk programa 
zvestobe (vprašanje 7) 
Gre za ordinalno spremenljivko. Na vprašanje je odgovarjalo 165 oseb. Anketiranci so imeli na 
voljo pet možnih odgovorov. Z namenom pridobitve nalepk programa zvestobe 6,7 % oz. 11 
oseb zelo pogosto (v večini nakupov) dejansko nakupuje pogosteje, 23,6 % oz. 39 oseb to stori 
občasno (v ½ nakupov), 20,0 % oz. 33 oseb redko (v ¼ nakupov), 30,9 % oz. 51 oseb zelo 
redko (manj kot v ¼ nakupov) ter 18,8 % oz. 31 oseb nikoli. Največ v vzorec izbranih oseb z 
namenom pridobitve nalepk programa zvestobe zelo redko (manj kot v ¼ nakupov) pri 
določenem trgovcu kupuje pogosteje (Modus = 4).  
 
Značilnosti oz. lastnosti osebe, ki sodeluje v programih zvestobe (vprašanje 8) 
Orodje, na katerem sem merila stališča udeležencev glede značilnosti oz. lastnosti osebe, ki 
sodeluje v programih zvestobe, se imenuje semantični diferencial (7-stopenjska lestvica). 
Semantični diferencial spada med intervalne merske lestvice. Na vprašanje je odgovarjalo 162 
oseb pri prvem (mlad/star) in 160 oseb pri vseh naslednjih nasprotujočih si pridevnikih. 
Povprečne ocene stališč anketirancev glede posameznih lastnosti osebe, ki sodeluje v programih 
zvestobe, se gibljejo na intervalu od 3,08 (SD = 1,34) za par pridevnikov moderen/staromoden 
in 4,56 (SD = 1,41) za par pridevnikov bogat/reven. Povprečne ocene, standardne napake ter 
zgornje in spodnje meje stališč anketirancev glede posameznih lastnosti človeka, ki sodeluje v 
programih zvestobe, se nahajajo v prilogi (Priloga 4, Tabela 2). Skupna povprečna ocena znaša 
3,88 (SD = 1,44).  
 
Anketiranci v povprečju menijo, da je človek, ki sodeluje v programih zvestobe nekoliko bolj 
star kot mlad (povprečna vrednost = 4,02), največkrat se tu pojavlja ocena 4 (41,4 % oz. 67 
anketirancev), nato pa ocena 5 (16,7 % oz. 27 anketirancev). Prav tako se več kot polovica 
anketirancev strinja, da je človek, ki sodeluje v programih zvestobe, bolj reven kot bogat 
(povprečna vrednost = 4,56). Najpogosteje se tu pojavlja ocena 4 (41,3 % oz. 66 anketiranih), 
sledi pa ocena 5 (19,4 % oz. 31 anketiranih). Pri pridevnikih osamljen/družaben je več kot 
polovica anketiranih naredila križec na 4. črti (45,6 % oz. 73 anketiranih oseb), sledita 3. in 7. 
črta, ki ju je označilo po 13,1 % oz. 21 anketiranih oseb. Človek, ki sodeluje v programih 
zvestobe, naj bi bil glede na povprečno mnenje anketiranih bolj družaben kot osamljen, saj 
povprečna vrednost znaša 4,33. Ocene v povezavi s pridevnikoma živahen in dolgočasen so bile 
razpršene na vseh črtah, največ jih je menilo, da je človek, ki sodeluje v programih zvestobe, 
nekje na sredini, torej niti živahen niti dolgočasen (36,9 % oz. 59 oseb). Povprečna vrednost pri 
paru pridevnikov živahen/dolgočasen znaša 3,34, kar pomeni, da anketiranci v povprečju 
menijo, da je človek, ki sodeluje v programih zvestobe, bolj živahen kot dolgočasen. Glede 
pridevnikov moderen in staromoden anketiranci v povprečju menijo, da je človek, ki sodeluje v 
programih zvestobe, bolj moderen kot staromoden, saj povprečna vrednost znaša 3,08. Tu lahko 
opazimo tudi največjo razpršenost rezultatov po posameznih mestih znotraj sedemstopenjske 
lestvice. Največ anketirancev meni, da je človek, ki sodeluje v programih zvestobe, nekje vmes, 
torej niti moderen niti staromoden (oznaka na 4. črti), in sicer takšnih je 31,3 % oz. 50 oseb, 
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sledijo osebe, ki so križec naredile na 3. črti (26,3 % oz. 42 anketiranih oseb). Na Sliki 21 so 
prikazane povprečne vrednosti za posamezne pare pridevnikov. 
 

Slika 21: Povprečne vrednosti značilnosti oz. lastnosti osebe, ki sodeluje v programih zvestobe, glede na pet 
nasprotujočih si parov pridevnikov 
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V prilogi (Priloga 4) se nahaja prikaz intervalov zaupanja za posamezne pridevnike (Slika 1) ter 
številčni podatki (Tabela 2). Preko analize tega vprašanja lahko dobimo jasno sliko kdo je ciljni 
kupec v okviru programov zvestobe, na katerega se mora usmeriti podjetje ter ustrezno 
prilagoditi vse aktivnosti v okviru trženjsko komunikacijskega spleta. 
 
Strinjanje s trditvami, ki se nanašajo na programe zvestobe (vprašanje 9)  
Anketiranci so na intervalnih petstopenjskih lestvicah izrazili svoje strinjanje s posameznimi 
trditvami. Gre za intervalne merske lestvice, na vprašanje pa je odgovarjalo 165 v vzorec 
izbranih oseb. Vprašanje je sestavljeno iz sklopa enajstih trditev, ki se nanašajo na programe 
zvestobe in sem jih postavila na podlagi prebrane literature. Številka 1 je pomenila »močno se 
ne strinjam«, številka 5 pa »močno se strinjam«. Povprečne ocene strinjanja s posameznimi 
trditvami se gibljejo na intervalu od 2,12 (SD = 0,98) in 4,11 (SD = 0,87). Povprečne ocene, 
standardne napake ter zgornje in spodnje meje pomembnosti posameznih kriterijev se nahajajo 
v prilogi (Priloga 4, Tabela 3), povprečne ocene strinjanja s posameznimi trditvami so 
prikazane na Sliki 22. Skupna povprečna ocena znaša 3,10 (SD = 0,97), kar pomeni, da se 
anketiranci v povprečju z vsemi navedenimi trditvami »niti ne strinjajo niti strinjajo«. 
Anketiranci se v povprečju najmočneje strinjajo s trditvijo »Nagrada v okviru programa 
zvestobe mora biti privlačna, hkrati pa se mora razlikovati od ponudbe pri konkurenci.«, 
najmanj pa s trditvijo »Zato, da bi pridobil več nalepk, zapravljam več.« 
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Slika 22: Povprečne ocene strinjanja s posameznimi trditvami glede programa zvestobe, N=165 
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Ob prejemu nagrade v okviru programa zvestobe (določenega popusta ali brezplačnega
izdelka) občutim veliko zadovoljstvo.

Zadovoljstvo ob prejemu nagrade me spodbudi, da bom kupoval pri trgovcu na dolgi rok.

Nezmožnost dosega nagrade (zbrano premajhno število nalepk) vzbuja negativna čustva do
podjetja in povzroči prehod h konkurentu.

Izdelki/storitve, ki jih trgovec ponuja v okviru programa zvestobe so nagrada za mojo
zvestobo.

Program zvestobe s primernimi nagradami, mi daje vedeti, da sem za podjetje pomemben.

Nagrada v okviru programa zvestobe mora biti privlačna, hkrati pa se mora razlikovati od
ponudbe pri konkurenci.

Zame je pomembno, da je izdelek, ki je vključen v ponudbo programa zvestobe, priznane
blagovne znamke.

Negativne izkušnje oz. nezadovoljstvo s programi zvestobe se prenaša tudi na moj odnos do
tega podjetja.

Zato, da bi pridobil več nalepk, zapravljam več.

Zveste porabnike mora podjetje nagraditi bolj kot manj zveste.

Zbiranje nalepk programa zvestobe je zguba časa.

 
 
Odziv porabnikov v primeru, da je število nalepk, ki jih morajo zbrati za dosego popusta 
oz. brezplačnega izdelka, previsoko (vprašanje 10) 
Anketirane sem spraševala, kako pogosto se odzovejo, v primeru, da je število nalepk za dosego 
popusta previsoko, na naslednje načine: »Mislim, da se mi je zgodila krivica in se izogibam 
nakupom pri tem trgovcu.«, »Širim negativne govorice o tem trgovskem podjetju.«, »Se 
pritožim.« ter »Ne spremenim vedenja in še vedno nakupujem pri istem trgovcu.« Vprašani so 
imeli na voljo pet možnosti ter tudi odgovor »v takšni situaciji se še nisem znašel/a«. Gre za 
ordinalne spremenljivke, ki sem jih zaradi racionalizacije prostora in večje preglednosti v 
vprašalniku podala v obliki tabele. Na vprašanje je odgovarjalo 165 anketiranih. Večina 
anketiranih je pri vseh štirih trditvah izbralo odgovor nikoli, redko kdaj ali pa v takšni situaciji 
se še nisem znašla. Podrobnejši strukturni deleži posameznih odgovorov pri posameznih 
trditvah se nahajajo v prilogi (Priloga 4, Slika 2). 
 
Pogostost sodelovanja v Mercatorjevih programih zvestobe (vprašanje 11) 
Slika 23 prikazuje strukturne deleže sodelovanja anketirancev v posameznih že izvedenih 
programih zvestobe podjetja Mercator. Šteje se, da je kupec sodeloval v posameznem programu 
zvestobe, če je zbiral nalepke in jih tudi unovčil za popust na določene izdelke/storitve oz. za 
brezplačne izdelke. Gre za nominalne spremenljivke, saj sta možna odgovora le da ali ne, na 
vprašanje pa je odgovarjalo 165 oseb. Največ anketirancev je sodelovalo v programu zvestobe 
Tognana v letu 2006 (60,6 % oz. 100 oseb) ter v programu zvestobe Tognana s pisanimi 
skodelicami in krožniki v sezoni zima 2008/2009 (60,0 % oz. 99 oseb). Oba omenjena 
programa zvestobe sta bila tudi edina, ki sta imela v ponudbi brezplačne izdelke, prvi je imel v 
ponudbi le en brezplačni izdelek, v drugem pa so bili vsi izdelki v ponudbi na voljo brezplačno. 
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Najmanj anketirancev je sodelovalo v programih zvestobe Bosch – Svilanit (25,5 % oz. 42 
oseb) in Zberi in izberi! s kozarci Magnifico itd. (27,3 % oz. 45 oseb). 
 

Slika 23: Sodelovanje anketiranih v posameznih že izvedenih programih zvestobe podjetja Mercator, N = 165 
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Spremenljivko pogostost sodelovanja v posameznih programih zvestobe podjetja Mercator sem 
naknadno združila v pet razredov, in sicer: vedno (sodelovanje v vseh programih zvestobe), 
pogosto (sodelovanje v šestih, sedmih ali osmih programih zvestobe), občasno (sodelovanje v 
treh, štirih ali petih programih zvestobe), le izjemoma (sodelovanje v enem ali dveh programih 
zvestobe) ter nikoli. Strukturni deleži, ki pripadajo posameznemu razredu, so prikazani na Sliki 
24. Največ v vzorec izbranih oseb je sodelovalo v programih zvestobe občasno (Modus = 3).   
 

Slika 24: Pogostost sodelovanja anketiranih v posameznih že izvedenih programih zvestobe podjetja Mercator – 
združeno v pet razredov, N = 165 
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Za potrebe nadaljnje obdelave podatkov sem spremenljivko pogostost sodelovanja v programih 
zvestobe podjetja Mercator uporabila za nastanek spremenljivke sodelovanje. Tu sem 
razdelila anketirance glede na pogostost sodelovanja v programih zvestobe v podjetju Mercator 
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v dve skupini, in sicer sem v kategorijo bolj pogosto  uvrstila tiste anketirance, ki so sodelovali 
v več kot dveh programih zvestobe, tiste, ki so sodelovali v enem, dveh ali nobenem programu 
zvestobe, pa sem uvrstila v kategorijo manj pogosto. V več kot dveh od devetih programov 
zvestobe podjetja Mercator je sodelovalo 70,9 % oz. 117 anketiranih, v dveh programih 
zvestobe ali manj pa je sodelovalo 29,1 % oz. 48 anketiranih oseb. 
 
Posamezne anketirane osebe, ki niso sodelovale v nobenem od Mercatorjevih programov 
zvestobe, so po vprašanju 11 prešle na vprašanje 17. Takšnih oseb je bilo poleg 38, ki so prešli 
na vprašanje 17 že po četrtem vprašanju v vprašalniku, še dodatnih 13. Torej naj bi na vprašanja 
v nadaljevanju (vprašanja 12-16 v vprašalniku) odgovarjalo 152 anketiranih. 
 
Medij, preko katerega kupci najpogosteje najprej dobijo informacijo, da se je v 
Mercatorju pričel nov program zvestobe (vprašanje 12) 
Gre za nominalno spremenljivko. Na vprašanje je odgovarjalo 152 oseb, torej vsi tisti, ki so 
sodelovali vsaj v enem programu zvestobe podjetja Mercator. Anketiranci so morali izmed 
osmih podanih odgovorov izbrati enega, odgovor »h« je bil odprtega tipa. Največ  v vzorec 
izbranih oseb (41,4% oz. 63 oseb) najpogosteje najprej izve, da se je v Mercatorju pričel nov 
program zvestobe iz zloženke s ponudbo programa zvestobe ali oglasa v akcijskem letaku 
(Modus = 3), 28,9 % oz. 44 oseb dobi informacijo na prodajnem mestu (plakati, stojala z izdelki 
itd.), 13,2 % oz. 20 oseb iz televizijskega ali radijskega oglasa, 7,9 % oz. 12 oseb od prijateljev, 
sorodnikov ali sodelavcev, 5,3 % oz. 8 osebam o novem programu zvestobe pove prodajalka na 
prodajnem mestu, 3,3 % oz. 5 oseb pa to opazi na velikih obcestnih plakatih. Noben izmed 
anketiranih ni izbral odgovorov internetna stran Mercator in drugo. 
 
Privlačnost že izvedenih programov zvestobe podjetja Mercator (vprašanje 13) 
Gre za vprašanja o privlačnosti posameznih že izvedenih programov zvestobe, ki so merjena na 
petstopenjski intervalni lestvici, kjer je številka 1 pomenila »popolnoma neprivlačen«, številka 
5 pa »močno privlačen«, pod številko 6 pa sem dodala še možnost »Težko sodim, ker se o 
ponudbi nisem pozanimal/a in tudi nisem sodeloval/a«. Pri tem vprašanju sem želela, da se 
vključijo tudi tisti, ki so se o ponudbi pozanimali, a v določenem programu zvestobe kljub temu 
niso sodelovali, saj sem na ta način lahko ugotovila, ali je bilo to zaradi neprivlačne ponudbe ali 
je tu kakšen drug razlog. Na vsa vprašanja je odgovarjalo 152 oseb. Slika 25 prikazuje, da je bil 
za kupce v povprečju najprivlačnejši program zvestobe z brezplačnimi pisanimi skodelicami in 
krožniki Tognana (odgovor »močno privlačen« je izbralo 36,8 % oz. 56 anketiranih oseb), takoj 
za tem pa sledi program zvestobe Tognana z belim porcelanom v letu 2005 (odgovor »močno 
privlačen« je izbralo 29,6 % oz. 45 oseb), v okviru katerega je bil osnovni komplet na voljo 
brezplačno, ostala ponudba pa je bila kupcu na voljo po redni ceni. Omenjena programa 
zvestobe sta bila edina, v okviru katerih je Mercator v ponudbo uvrstil brezplačne izdelke. 
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Slika 25: Privlačnost posameznih že izvedenih programov zvestobe podjetja Mercator, N = 152 
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Z namenom, da sem dobila prave podatke o aritmetičnih sredinah, standardnih odklonih in 
zgornjih ter spodnjih mejah intervalov zaupanja, sem v nadaljnjih obdelavah iz vprašanja 13 
izločila odgovor »težko sodim, ker se nisem pozanimal/a o ponudbi in tudi nisem sodeloval/a«. 
Slika 26 prikazuje aritmetične sredine privlačnosti posameznih že izvedenih programov 
zvestobe podjetja Mercator (upoštevani samo tisti, ki so bili s ponudbo v določenem 
programom zvestobe seznanjeni). 
 
Slika 26: Povprečne ocene privlačnosti posameznih programov zvestobe za anketirance, ki so v programu zvestobe 
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Povprečne ocene privlačnosti ponudb v posameznih programih zvestobe se gibljejo na intervalu 
od 3,47 (SD = 1,25) do 4,08 (SD = 1,12). Povprečne ocene, standardne napake ter zgornje in 
spodnje meje privlačnosti posameznih že izvedenih programov zvestobe podjetja Mercator se 
nahajajo v prilogi (Priloga 4, Tabela 4). Skupna povprečna ocena znaša 3,80 (SD = 1,09). V 
vzorec izbrane osebe so različnega mnenja glede privlačnosti posameznih že izvedenih 
programov zvestobe v podjetju Mercator, v povprečju pa menijo, da so bili privlačni. Povprečna 
vrednost privlačnosti pri vseh programih zvestobe podjetja Mercator je večja ali enaka 3, kar 
pomeni, da so bili vsi izvedeni programi zvestobe v povprečju vsaj »niti neprivlačni niti 
privlačni«. Najprivlačnejši program zvestobe podjetja Mercator je bil po povprečnem mnenju 
anketiranih program zvestobe Tognana s pisanimi skodelicami in krožniki, saj je omenjen 
program zvestobe dosegel najvišjo povprečno vrednost (4,08), sledi pa mu program zvestobe 
Tognana – beli porcelan (4,03). 
 
Najpogostejši razlog oz. vzpodbuda k odločitvi za sodelovanje v določenem programu 
zvestobe podjetja Mercator (vprašanje 14) 
Gre za nominalno spremenljivko, na vprašanje pa je odgovarjalo 152 oseb. Anketirani so imeli 
na razpolago devet možnih odgovorov, obkrožili pa so lahko dva najpomembnejša razloga oz. 
vzpodbudi, ki sta bili navadno povod za to, da so se odločili za sodelovanje v programu 
zvestobe podjetja Mercator. Določeni anketiranci so obkrožili samo en razlog, iz česar lahko 
sklepam, da je ta za njih edini in najpomembnejši razlog k odločitvi za sodelovanje v programu 
zvestobe. Kot najpomembnejši razlog oz. vzpodbudo za sodelovanje v določenem programu 
zvestobe podjetja Mercator je 50,0 % oz. 76 oseb izbralo razlog oz. vzpodbudo »kakovostni 
izdelki, ki jih lahko zdaj kupim mnogo ceneje (racionalnost)«, 44,7 % oz. 68 anketirancev 
»nižja cena oz. popust«, 27,0 % oz. 41 oseb »brezplačen izdelek«, 19,1 % oz. 29 oseb je izbralo 
kot razlog oz. vzpodbudo »zanimivi izdelki, ki jih drugje ne morem kupiti (ekskluzivni 
izdelki)«, 15,1 % oz. 23 oseb »izdelki se dopolnjujejo v neko celoto«, 4,6 % oz. 7 oseb 
»izpostavljenost izdelkov na prodajnem mestu (dobro založeno in vidno stojalo)«, prav tako 4,6 
% oz. 7 oseb »izdelek, ki ga potrebujem po ugodni ceni«, 3,9 % oz. 6 oseb pa je kot razlog 
obkrožilo »priporočilo prijatelja, družinskega člana ali sodelavca«. Odgovor »drugo« je kot 
najpomembnejši razlog oz. vzpodbudo za sodelovanje v programu zvestobe obkrožilo 4,6 % oz. 
7 oseb.  Predhodno navedeno je prikazano tudi na Sliki 27. 
 

Slika 27: Strukturni deleži posameznih razlogov oz. vzpodbud, ki so po mnenju anketirancev najmočneje vplivale 
na njihovo odločitev za sodelovanje v določenem programu zvestobe 
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Izbor izdelkov v okviru izvedenih programov zvestobe podjetja Mercator (vprašanje 15) 
Gre za intervalno petstopenjsko mersko lestvico (Likertova lestvica). Na vprašanje je 
odgovarjalo 148 oseb, 4 osebe pa tu niso zabeležile odgovora, zato sem jih v programu SPSS 
označila s številko 99, ki pomeni manjkajočo vrednost. Strukturni deleži odgovorov po 
posameznih stopnjah na intervalni lestvici se nahajajo v Sliki 28. 
 

Slika 28: Strukturni deleži mnenj anketirancev glede izbora izdelkov v do sedaj izvedenih programih zvestobe 
podjetja Mercator, N = 148 
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Največ (49,3 % oz. 73 oseb) v vzorec izbranih oseb je mnenja, da je bil izbor izdelkov v že 
izvedenih programih zvestobe podjetja Mercator dober (Modus = 4). Aritmetična sredina znaša 
3,68, kar pomeni, da so v vzorec izbrane osebe različnega mnenja glede tega, kakšen je bil izbor 
izdelkov v že izvedenih programih zvestobe podjetja Mercator, v povprečju pa menijo, da je bil 
izbor dober. Ocenjujem, da je standardni odklon, ki meri velikost odklonov všečnosti izbora 
izdelkov v okviru že izvedenih programov zvestobe podjetja Mercator od ocenjene povprečne 
vrednosti všečnosti izbora, enak 0,738. Interval zaupanja: 95 % zaupam, da se prava vrednost 
všečnosti izbora izdelkov v okviru že izvedenih programov zvestobe podjetja Mercator nahaja 
na intervalu med 3,56 in 3,80. 
 
Predlog izdelkov, ki naj jih Mercator vključi v programe zvestobe v prihodnosti 
(vprašanje 16) 
Anketirance sem z vprašanjem 16 spraševala, katere izmed naštetih izdelkov/storitev bi želeli, 
da jih Mercator vključi v prihodnje programe zvestobe. Anketirancem sem dala na voljo 17 
možnih odgovorov, izmed katerih so lahko izbrali več odgovorov. Na vprašanje je odgovarjalo 
152 oseb, gre pa za nominalno mersko lestvico. Zadnji odgovor »drugo« je bil odprtega tipa, 
kjer so anketiranci lahko navedli svoje predloge, ki jih niso našli v že podanih odgovorih. Pri 
zadnjem odgovoru so anketiranci navedli naslednje predloge: jezikovni tečaji, mesečne oz. 
letne članarine za športne aktivnosti, kozarci za vsak dan, mobiteli, igrače, družabne igre, vrtno 
orodje. Prikaz strukturnih deležev po posameznih podanih opcijah se nahaja v prilogi (Priloga 
4, Slika 3). Anketiranci bi želeli, da Mercator vključi v program zvestobe manjše gospodinjske 
aparate (47,4 %), športno opremo (33,6 %), smučarske karte (31,6 %), posodo (29,6 %) ter 
počitnice (29,6 %). Najmanj anketirancev pa je kot zaželene izdelke v okviru programov 
zvestobe Mercator obkrožilo vrtno garnituro (9,2 %) ter DVD-ji s filmi oz. risankami (12,5 %). 
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Imetnik Mercator Pika kartice (vprašanje 17) 
Na vprašanje 17 so odgovarjale vse anketirane osebe (N = 203). Z omenjenim vprašanjem sem 
želela preveriti, koliko anketiranih uporablja Pika kartico. 54,2 % oz. 110 anketiranih ima svojo 
Mercator Pika kartico, 29,1 % oz. 59 oseb uporablja družinsko Mercator Pika kartico, 16,7 % 
oz. 34 oseb pa omenjene kartice nima. 
 
Za potrebe nadaljnje obdelave podatkov sem spremenljivko imetnik Mercator Pika kartice 
spremenila v spremenljivko imetniki, kjer sem združila anketirance, ki imajo svojo Mercator 
Pika kartico, ter tiste, ki uporabljajo družinsko Mercator Pika kartico, v kategorijo imetniki ter 
tiste, ki omenjene kartice nimajo, v kategorijo neimetniki. Kar 83,3 % oz. 169 v vzorec 
izbranih oseb ima Mercator Pika kartico, 16,7 % oz. 34 anketiranih pa omenjene kartice nima. 
 
Delež mesečnega dohodka, ki ga gospodinjstvo potroši v Mercatorjevih prodajalnah 
(vprašanje 18) 
Na vprašanje je odgovarjalo 203 anketirancev, gre za ordinalno spremenljivko. Prikaz 
strukturnih deležev po posameznih kategorijah v odstotkih se nahaja na Sliki 29.   
 

Slika 29: Deleža mesečne potrošnje dohodka gospodinjstev anketirancev v Mercatorjevih prodajalnah, N = 203 
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Modus deleža mesečne potrošnje gospodinjstev anketiranih v Mercatorjevih prodajalnah znaša 
4, kar pomeni, da največ gospodinjstev v vzorec izbranih oseb (35,5 % oz. 72 anketiranih) 
mesečno potroši v Mercatorjevih prodajalnah nad 10 do vključno 25 % dohodka gospodinjstva.  
 
Za potrebe nadaljnje obdelave podatkov sem spremenljivko delež mesečnega dohodka, ki ga 
gospodinjstvo potroši v Mercatorjevih prodajalnah uporabila za nastanek spremenljivke 
potrošnja. Tu sem razdelila anketirance v dve skupini, in sicer sem v kategorijo nižja 
potrošnja uvrstila anketirance oz. njihova gospodinjstva, ki mesečno v Mercatorjevih 
prodajalnah potrošijo do vključno 10 % mesečnega dohodka gospodinjstva, v kategorijo višja 
potrošnja pa tiste anketirance, katerih gospodinjstva v Mercatorjevih prodajalnah potrošijo več 
kot 10 % mesečnega dohodka gospodinjstva. V kategorijo nižja potrošnja se je uvrstilo 39,4 % 
oz. 80 oseb, v kategorijo višja potrošnja pa 60,6 % oz. 123 oseb oz. njihovih gospodinjstev. 
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5.4.3 Analiza povezav med spremenljivkami – preizkušanje hipotez 
 
V poglavju ki sledi, bom obravnavala rezultate preizkušanja domnev. Tabelarični prikazi 
statističnih analiz ter podrobnejše razlage, vezane na preverjanje hipotez, so prikazane v prilogi 
(Priloga 5). 
 
Hipoteza 1: Porabniki, ki pogosteje nakupujejo v Mercatorju, pogosteje sodelujejo v 
programih zvestobe pri podjetju Mercator. 
S hipotezo sem preverjala povezanost med pogostostjo nakupovanja v Mercatorju in 
pogostostjo sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator. Hipotezo sem preverila s 
Pearsonovim Hi-kvadrat preizkusom, in sicer s pomočjo vprašanj, ki se nahajata pod številko 1 
(pogostost nakupovanja v Mercatorju) in 11 (pogostost sodelovanja v programih zvestobe 
podjetja Mercator) v vprašalniku. Zaradi smiselnosti preverjanja hipoteze sem združila 
posamezne kategorije pri obeh spremenljivkah, vključenih v hipotezo. V tem primeru je 
odvisna spremenljivka pogostost sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator, 
neodvisna pa pogostost nakupovanja v Mercatorju. Razlage odstotkov v kontingenčni tabeli se 
nahajajo v prilogi (Priloga 5, hipoteza 1). 
 
Vrednost Hi-kvadrata je 9,809, pri eni stopinji prostosti. Na podlagi analize vzorčnih podatkov 
sem ugotovila, da lahko zavrnem ničelno domnevo ((P = 0,002) < (α = 0,05)) in sprejmem 
alternativno domnevo, da dejanske in teoretične frekvence niso enake. Lahko torej sklepam, da 
obstajajo značilne razlike glede pogostosti sodelovanja v programih zvestobe podjetja 
Mercator med kupci, ki nakupujejo v Mercatorju bolj pogosto in kupci, ki v Mercatorju 
nakupujejo manj pogosto (Priloga 5, Tabela 5).  
 
Hipoteza 2: Imetniki kartice Mercator Pika pogosteje sodelujejo v programih zvestobe 
podjetja Mercator z zbiranjem nalepk kot tisti, ki omenjene kartice nimajo. 
S hipotezo sem preverjala povezanost med posedovanjem Mercator Pika kartice in pogostostjo 
sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator. Hipotezo sem preverila s Pearsonovim 
Hi-kvadrat preizkusom, in sicer s pomočjo vprašanj, ki se nahajata pod številko 17 (imetnik 
Mercator Pika kartice) in 11 (pogostost sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator) v 
vprašalniku. Zaradi smiselnosti preverjanja hipoteze sem združila posamezne kategorije pri 
obeh spremenljivkah, vključenih v hipotezo. V tem primeru je odvisna spremenljivka pogostost 
sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator, neodvisna pa, ali je anketiranec oz. 
njegovo gospodinjstvo imetnik Mercator Pika kartice. Razlage odstotkov v kontingenčni tabeli 
se nahajajo v prilogi (Priloga 5, hipoteza 2). 
 
Vrednost Hi-kvadrata je 6,082, pri eni stopinji prostosti. Na podlagi analize vzorčnih podatkov 
sem ugotovila, da lahko zavrnem ničelno domnevo ((P = 0,014) < (α = 0,05)) in sprejmem 
alternativno domnevo, da dejanske in teoretične frekvence niso enake. Lahko torej sklepam, da 
obstajajo značilne razlike glede pogostosti sodelovanja v programih zvestobe podjetja 
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Mercator med kupci, ki imajo Mercator Pika kartico, in med tistimi, ki Mercator Pika 
kartice nimajo (Priloga 5, Tabela 6).  
 
Hipoteza 3: Kupci oz. gospodinjstva, ki potrošijo večji del svojega mesečnega dohodka 
namenjenega za nakup prehrambenih (Mercator in Hura!), tekstilnih (Modiana, Avenija 
mode, Maxi, Beautique, Modna hiša), tehničnih (Pohištvo, Tehnika, Gradnja) in športnih 
(Intersport) izdelkov v Mercatorjevih prodajalnah, pogosteje sodelujejo v programih 
zvestobe podjetja Mercator. 
S hipotezo sem preverjala povezanost med deležem mesečnega dohodka, ki ga gospodinjstva 
anketiranih potrošijo v Mercatorjevih prodajalnah in pogostostjo sodelovanja v programih 
zvestobe podjetja Mercator. Hipotezo sem preverila s Pearsonovim Hi-kvadrat preizkusom, in 
sicer s pomočjo vprašanj, ki se nahajata pod številko 18 (delež mesečnega dohodka 
gospodinjstva potrošenega v Mercatorjevih prodajalnah) in 11 (pogostost sodelovanja v 
programih zvestobe podjetja Mercator) v vprašalniku. Zaradi smiselnosti preverjanja hipoteze 
sem združila posamezne kategorije pri obeh spremenljivkah, vključenih v hipotezo. V tem 
primeru je odvisna spremenljivka pogostost sodelovanja v programih zvestobe podjetja 
Mercator, neodvisna pa delež mesečnega dohodka gospodinjstva potrošenega v Mercatorjevih 
prodajalnah. Razlage odstotkov v kontingenčni tabeli se nahajajo v Prilogi 5. 
 
Vrednost Hi-kvadrata je 16,548, pri eni stopinji prostosti. Na podlagi analize vzorčnih podatkov 
sem ugotovila, da lahko zavrnem ničelno domnevo ((P = 0,000) < (α = 0,05)) in sprejmem 
alternativno domnevo, da dejanske in teoretične frekvence niso enake. Lahko torej sklepam, da 
obstajajo značilne razlike glede pogostosti sodelovanja v programih zvestobe podjetja 
Mercator med kupci, ki v Mercatorjevih prodajalnah potrošijo več kot 10 % mesečnega 
dohodka gospodinjstva, in tistimi, ki v Mercatorjevih prodajalnah potrošijo do vključno 
10 % mesečnega dohodka gospodinjstva (Priloga 5, Tabela 7).  
 
Hipoteza 4: Kupci, ki pogosteje sodelujejo v programih zvestobe podjetja Mercator, so 
manj cenovno občutljivi kot kupci, ki v programih zvestobe omenjenega podjetja 
sodelujejo le redko ali nikoli. 
S hipotezo sem preverjala povezanost med cenovno občutljivostjo anketiranih in pogostostjo 
sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator. Hipotezo sem preverila s Pearsonovim 
Hi-kvadrat preizkusom, in sicer s pomočjo vprašanj, ki se nahajata pod številko 3 (cenovna 
občutljivost) in 11 (pogostost sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator) v 
vprašalniku. Zaradi smiselnosti preverjanja hipoteze sem združila posamezne kategorije pri 
obeh spremenljivkah, vključenih v hipotezo. Odvisna spremenljivka je pogostost preverjanja 
cene pri izdelkih vsakdanje rabe oz. cenovna občutljivost, neodvisna pa pogostost sodelovanja v 
programih zvestobe podjetja Mercator. Razlage odstotkov v kontingenčni tabeli se nahajajo v 
prilogi (Priloga 5, hipoteza 4). 
 
Vrednost Hi-kvadrata je 0,124, pri eni stopinji prostosti. Na podlagi analize vzorčnih podatkov 
sem ugotovila, da ne morem zavrniti ničelne domneve ((P = 0,725) > (α = 0,05)), da so 
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dejanske in teoretične frekvence enake. Na podlagi vzorčnih podatkov ne morem trditi, da 
obstajajo značilne razlike glede cenovne občutljivosti med kupci, ki v programih zvestobe 
podjetja Mercator sodelujejo bolj pogosto, in tistimi, ki v omenjenih programih sodelujejo 
manj pogosto (Priloga 5, Tabela 8).  
 
Hipoteza 5: Porabniki/gospodinjstva z nižjimi dohodki (pod 2.200 EUR neto na mesec za 
gospodinjstvo) pogosteje sodelujejo v programih zvestobe podjetja Mercator. 
S hipotezo sem želela preveriti povezanost med neto mesečnim dohodkom gospodinjstva in 
pogostostjo sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator. Hipotezo sem preverila s 
Pearsonovim Hi-kvadrat preizkusom, in sicer s pomočjo vprašanj, ki se nahajata pod številko 
21 (neto mesečni dohodek gospodinjstva) in 11 (pogostost sodelovanja v programih zvestobe 
podjetja Mercator) v vprašalniku. Zaradi smiselnosti preverjanja hipoteze sem združila 
posamezne kategorije pri obeh spremenljivkah, vključenih v hipotezo. V tem primeru je 
odvisna spremenljivka pogostost sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator, 
neodvisna pa neto mesečni dohodek gospodinjstva. Razlage odstotkov v kontingenčni tabeli se 
nahajajo v prilogi (Priloga 5, hipoteza 5). 
 
Vrednost Hi-kvadrata je 0,000, pri eni stopinji prostosti. Na podlagi analize vzorčnih podatkov 
sem ugotovila, da ne morem zavrniti ničelne domneve ((P = 0,986) > (α = 0,05)), da so 
dejanske in teoretične frekvence enake. Na podlagi vzorčnih podatkov ne morem trditi, da 
obstajajo značilne razlike glede pogostosti sodelovanja v programih zvestobe podjetja 
Mercator med gospodinjstvi oz. kupci z nižjimi neto mesečnimi dohodki in gospodinjstvi 
oz. kupci z višjimi neto mesečnimi dohodki (Priloga 5, Tabela 9).  
 
Hipoteza 6: V programih zvestobe podjetja Mercator pogosteje sodelujejo gospodinjstva z 
več kot tremi člani. 
Želela sem preveriti povezanost med številom članov gospodinjstva in pogostostjo sodelovanja 
v programih zvestobe podjetja Mercator. Hipotezo sem preverila s Pearsonovim Hi-kvadrat 
preizkusom, in sicer s pomočjo vprašanj, ki se nahajata pod številko 23 (število članov 
gospodinjstva) in 11 (pogostost sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator) v 
vprašalniku. Zaradi smiselnosti preverjanja hipoteze sem združila posamezne kategorije pri 
obeh spremenljivkah, vključenih v hipotezo. V tem primeru je odvisna spremenljivka pogostost 
sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator, neodvisna pa število članov 
gospodinjstva. Razlage odstotkov v kontingenčni tabeli se nahajajo v prilogi (Priloga 5, 
hipoteza 6). 
 
Vrednost Hi-kvadrata je 3,538, pri eni stopinji prostosti. Na podlagi analize vzorčnih podatkov 
sem ugotovila, da ne morem zavrniti ničelne domneve ((P = 0,060) > (α = 0,05)), da so 
dejanske in teoretične frekvence enake. Na podlagi vzorčnih podatkov ne morem trditi, da 
obstajajo značilne razlike glede pogostosti sodelovanja v programih zvestobe podjetja 
Mercator med kupci, katerih gospodinjstva imajo več kot tri člane, in tistimi, ki imajo v 
gospodinjstvu manj kot tri člane (Priloga 5, Tabela 10).  
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Hipoteza 7: Gospodinjstva s starejšimi člani (»prazno gnezdo«) pogosteje sodelujejo v 
programih zvestobe podjetja Mercator. 
Gre za preverjanje povezanosti med starostno stopnjo gospodinjstva in pogostostjo sodelovanja 
v programih zvestobe podjetja Mercator. Hipotezo sem preverila s Pearsonovim Hi-kvadrat 
preizkusom, in sicer s pomočjo vprašanj, ki se nahajata pod številko 24 (starost gospodinjstva) 
in 11 (pogostost sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator) v vprašalniku. 
Posamezne kategorije sem pri obeh spremenljivkah, vključenih v hipotezo, zaradi smiselnosti 
preverjanja hipoteze združila. Odvisna spremenljivka je pogostost sodelovanja v programih 
zvestobe podjetja Mercator, neodvisna pa starost gospodinjstva (mlajše ali starejše 
gospodinjstvo). Razlage odstotkov v kontingenčni tabeli se nahajajo v prilogi (Priloga 5, 
hipoteza 7). 
 
Vrednost Hi-kvadrata je 0,136, pri eni stopinji prostosti. Na podlagi analize vzorčnih podatkov 
sem ugotovila, da ne morem zavrniti ničelne domneve ((P = 0,712) > (α = 0,05)), da so 
dejanske in teoretične frekvence enake. Torej ne morem trditi, da obstajajo značilne razlike 
glede pogostosti sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator med kupci, ki živijo 
v mlajšem gospodinjstvu, in kupci, ki živijo v starejšem gospodinjstvu (Priloga 5,       
Tabela 11).  
 
Hipoteza 8: Pri nakupovanju izdelkov v okviru programa zvestobe obstajajo razlike v 
kupčevi pomembnosti dveh kriterijev, in sicer »cena izdelka s popustom« in »kakovost 
izdelka«. 
Hipotezo sem preverila s pomočjo t-testa, in sicer gre za preverjanje domneve o dveh 
aritmetičnih sredinah za odvisni merjenji. Oba kriterija sta merjena na petstopenjski intervalni 
lestvici (Likertovi lestvici), kjer 1 pomeni »zelo nepomembno«, 5 pa »zelo pomembno«. 
Kriterija se nahajata pod vprašanjem 5 v vprašalniku, kjer so našteti različni kriteriji, ki naj bi 
imeli različno pomembnost pri nakupovanju izdelkov v okviru programa zvestobe. 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov ne morem zavrniti ničelne domneve, saj velja (P = 0,377) > (α 
= 0,05). Torej ne morem trditi, da pri nakupovanju izdelkov v okviru programa zvestobe 
razlike med pomembnostjo kriterija »cena izdelka s popustom« in kriterija »kakovost 
izdelka« obstajajo. Sklep postavljam pri standardni stopnji značilnosti α = 0,05 (Priloga 5, 
Tabela 12). 
 
Hipoteza 9: Pri nakupovanju izdelkov v okviru programa zvestobe obstajajo razlike v 
kupčevi pomembnosti dveh kriterijev, in sicer »cena izdelka s popustom« in »priznana 
blagovna znamka izdelka«. 
Hipotezo sem preverila s pomočjo t-testa. Gre za preverjanje domneve o dveh aritmetičnih 
sredinah za odvisni merjenji. Oba kriterija sta merjena na petstopenjski intervalni lestvici 
(Likertovi lestvici), kjer 1 pomeni »zelo nepomembno«, 5 pa »zelo pomembno«. Kriterija se 
nahajata pod vprašanjem 5 v vprašalniku, kjer so našteti različni kriteriji, ki naj bi imeli različno 
pomembnost pri nakupovanju izdelkov v okviru programa zvestobe. 
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Na podlagi vzorčnih podatkov lahko zavrnem ničelno domnevo, saj velja (P = 0,000) < ( α = 
0,05) in sprejmem sklep, da obstajajo razlike v pomembnosti kriterijev »cena izdelka s 
popustom« in »priznana blagovna znamka izdelka« pri nakupovanju izdelkov v okviru 
programov zvestobe. Sklep postavljam pri točni stopnji značilnosti P = 0,000 (Priloga 5, 
Tabela 13). 
 
Hipoteza 10: Porabniki z nižjo izobrazbo (srednja šola ali manj) pogosteje sodelujejo v 
programih zvestobe podjetja Mercator kot višje izobraženi. 
Želela sem preveriti povezanost med dokončano izobrazbo anketirancev in pogostostjo 
sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator. Hipotezo sem preverila s Pearsonovim 
Hi-kvadrat preizkusom, in sicer s pomočjo vprašanj, ki se nahajata pod številko 22 (dokončana 
izobrazba) in 11 (pogostost sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator) v vprašalniku. 
Posamezne kategorije sem zaradi smiselnosti preverjanja hipoteze združila pri obeh 
spremenljivkah, vključenih v hipotezo. V tem primeru je odvisna spremenljivka pogostost 
sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator, neodvisna pa dokončana izobrazba. 
Razlage odstotkov v kontingenčni tabeli se nahajajo v prilogi (Priloga 5, hipoteza 10). 
 
Vrednost Hi-kvadrata je 0,160, pri eni stopinji prostosti. Na podlagi analize vzorčnih podatkov 
sem ugotovila, da ne morem zavrniti ničelne domneve ((P = 0,689) > (α = 0,05)), da so 
dejanske in teoretične frekvence enake. Na podlagi vzorčnih podatkov ne morem trditi, da 
obstajajo značilne razlike glede sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator med 
bolj izobraženimi (več kot srednja šola) in manj izobraženimi (srednja šola ali manj) 
kupci (Priloga 5, Tabela 14).  
 
5.5 Povzetek ugotovitev raziskave in priporočila  
 
V nadaljevanju bom na kratko povzela najpomembnejša spoznanja, do katerih sem prišla z 
analizo rezultatov opravljene tržne raziskave.  
 
V vzorec sem zajela 23,6 % moških in 76,4 % žensk, ki so bili stari med 20 in 79 let, največ v 
vzorec zajetih oseb pa je bilo starih 26 do 40 let (59,6 %). Kar 34,5 % v vzorec izbranih oseb 
oz. gospodinjstev, v  katerih živijo anketirane osebe, ima neto mesečni dohodek v višini nad 
750 EUR do vključno 1.460 EUR. 54,0 % v vzorec zajetih oseb ima višjo, visoko ali 
univerzitetno izobrazbo, kar 36,5 % pa jih živi v gospodinjstvu s štirimi člani. V vzorec sem 
zajela največ oseb, ki živijo v mladem gospodinjstvu (53,2 %). 
 
V Mercatorju nakupuje vsaj enkrat tedensko kar 66,5 % anketiranih, ki so večinoma z 
nakupovanjem v Mercatorju zadovoljni (51,7 %). Pred nakupom izdelkov vsakdanje rabe kar 
39,9 % kupcev preveri njihove cene vsaj v 80 % nakupov, kar nakazuje na dejstvo, da so kupci 
zelo pozorni na cene. 
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Prav nič pa me ni presenetilo dejstvo, da je kar 81,3 % anketiranih v zadnjih treh letih 
sodelovalo vsaj v enem programu zvestobe z zbiranjem nalepk pri katerem koli trgovcu v 
Sloveniji, saj programe zvestobe z zbiranjem nalepk, točk itd. uvajajo skorajda vsi trgovci v 
Sloveniji. Najpomembnejši kriterij pri nakupovanju izdelkov v okviru programa zvestobe je v 
povprečju po mnenju anketirancev »kakovost izdelka«, sledita pa mu »cena izdelka s 
popustom« in kriterij »izdelek potrebujem«, kot najmanj pomemben kriterij pa se je v 
povprečju izkazal kriterij »predstavitev izdelkov s strani prodajnega osebja v prodajalni«. Torej 
lahko na podlagi zapisanega sklepamo, da ljudje radi sodelujejo v programih zvestobe, če so v 
ponudbi kakovostni izdelki po ugodni ceni. 
 
Večina oseb (30,9 %) meni, da z namenom pridobitve nalepk programa zvestobe zelo redko 
(manj kot v ¼ nakupov) kupuje pogosteje ali kupuje več. Po navedenem sodeč s programi 
zvestobe z zbiranjem nalepk ne povzročimo pogostejših ali večjih nakupov, čeprav dejanski 
prodajni podatki kažejo drugače (povečanje bruto prometa in števila kupcev glede na enako 
obdobje preteklega leta). Obstoječim kupcem preko ponudbe programa zvestobe ponudimo 
nekaj več ter mogoče pridobimo celo kupce s strani konkurence. 
 
Oseba, ki sodeluje v programih zvestobe, naj bi bila po mnenju anketirancev malenkost bolj 
stara kot mlada, nekoliko bolj revna kot bogata, bolj družabna kot osamljena, bolj živahna kot 
dolgočasna ter bolj moderna kot staromodna. Torej gre za osebo srednjih let, ki ima nekoliko 
nižje dohodke, je družabna, živahna in moderna. Omenjena dejstva lahko podjetju pomagajo, da 
izbere primerne izdelke, primeren način komunikacije ter primerne kanale oz. medije, skozi 
katere bo komuniciralo s ciljnim porabnikom. Glede na to, da gre za živahnega, družabnega in 
modernega človeka, je mogoče pravi način oglaševanja programov zvestobe preko spletnih 
skupnosti, kot so Twitter, Facebook itd. Zanimiva aplikacija na omenjenih spletnih skupnostih 
lahko pripomore k večjemu poznavanju programa zvestobe s strani ciljnih porabnikov 
programov zvestobe. 
 
Anketiranci so najvišje povprečno strinjanje v okviru vprašanja s trditvami o programih 
zvestobe, pokazali pri trditvah: »Nagrada v okviru programa zvestobe mora biti privlačna, 
hkrati pa se mora razlikovati od ponudbe pri konkurenci.«, »Zveste porabnike mora podjetje 
nagraditi bolj kot manj zveste.« ter »Zame je pomembno, da je izdelek, ki je vključen v 
program zvestobe, priznane blagovne znamke.« Vse tri trditve je potrebno upoštevati kot 
izhodišče pri snovanju programov zvestobe. Smiselno bi bilo vzpostaviti program zvestobe, ki 
bi zvestejšim kupcem ponujal možnost doseganja večje nagrade, hkrati pa v programe zvestobe 
vključevati izdelke priznanih blagovnih znamk.  
 
Večina porabnikov nima težav s previsokim številom nalepk za dosego nagrade (ne spremenijo 
vedenja in še vedno nakupujejo pri istem trgovcu), saj so navadno postavljene sprejemljive 
meje. Podjetje mora biti hkrati pozorno, da število nalepk za dosego nagrade ni prenizko, da ne 
pride do razvrednotenja programa zvestobe, ki lahko negativno vpliva predvsem na najbolj 
zveste kupce.  
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Presenetilo me je dejstvo, da vsaj 25 % anketiranih, ki so že sodelovali v vsaj enem programu 
zvestobe, pozna tudi posamezne že izvedene programe zvestobe podjetja Mercator. Največje 
poznavanje in najmočnejšo privlačnost je v povprečju zaznati pri obeh programih zvestobe, ki 
sta imela v ponudbi brezplačne izdelke. Izbor izdelkov v okviru že izvedenih programov 
zvestobe v podjetju Mercator se anketirancem v povprečju zdi dober, pri vprašanju 16 pa so 
anketirani podali tudi izdelke, ki bi jih kupili, če bi bili v ponudbi programa zvestobe v 
Mercatorju. Zdi se, da so brezplačni izdelki vlečni element, ki kupce spodbujajo, da nakupujejo 
pri določenem trgovcu. 
 
Anketirani o pričetku novega programa zvestobe v podjetju Mercator najpogosteje dobijo 
informacijo iz zloženke na prodajnem mestu ali iz oglasa v akcijskem letaku (41,4 %), 29,9 % 
jih izve na prodajnem mestu (plakati, stojala itd.), samo 5,3 % anketiranih pa izve za nov 
program zvestobe s strani prodajnega osebja v prodajalni. Menim, da bi moral Mercator 
spodbujati prodajno osebje, da bi porabnikom na prodajnem mestu ponudili zloženko programa 
zvestobe in jim povedali tudi kakšno besedo o le-tem. Prodajno osebje je edino, ki ima 
neposreden stik s kupcem s strani podjetja, zato je najpomembnejši člen pri prenosu 
informacije, predvsem v manjših prodajalnah, kjer prodajalka pozna skorajda vse kupce. 
Seveda je težje vzpostaviti pristen odnos v hipermarketu v večjem kraju, kjer je kupcev veliko 
in se tudi pogosto menjavajo. Poleg tega pa menim, da bi morala biti stojala programa zvestobe 
postavljena na vidnem mestu že ob vhodu v prodajalno (v večjih prodajalnah potem še na 
drugih mestih ob glavni nakupovalni ulici), biti velika in vpadljiva ter lepo urejena, da jih kupci 
opazijo. V prvem letaku ob pričetku novega programa zvestobe bi moralo biti več prostora 
namenjenega predstavitvi novega programa zvestobe, na prvi strani letaka pa bi lahko bila 
opozorilna pasica, ki bralca napoti na strani, kjer je napisano več o ponudbi. Z raziskavo sem 
ugotovila, da noben izmed anketiranih ne dobi najprej informacije o pričetku novega programa 
zvestobe v podjetju Mercator na spletni strani podjetja, kar verjetno pomeni, da je spletna stran 
podjetja neatraktivna. Porabnikom bi podjetje lahko ponudilo interaktivno spletno stran, na 
kateri bi bil v sklopu interaktivnih vsebin predstavljen tudi program zvestobe. 
 
Kar 83,3 % anketiranih ima svojo ali družinsko Mercator Pika kartico, kar pomeni, da je njena 
uporaba zelo razširjena. Podjetje Mercator bi lahko v prihodnosti poskušalo zasnovati programe 
zvestobe z zbiranjem nalepk samo za imetnike Mercator Pika kartice, saj bi na ta način lahko 
nagrajeval le zveste kupce. Podjetje bi lahko pripravilo dva ločena programa zvestobe z 
zbiranjem nalepk, in sicer bi za imetnike Mercator Pika kartice predvidel vrednejše nagrade kot 
za tiste, ki omenjene kartice nimajo.  
 
Največ v vzorec izbranih oseb oz. gospodinjstev (35,5 %) v Mercatorjevih prodajalnah potroši 
nad 10 do vključno 25 % mesečnega dohodka gospodinjstva. S programom zvestobe, ki bi bil 
zanimiv za vse formate prodajaln pod okriljem Mercatorja, bi lahko Mercator povečal prihodke. 
Program zvestobe bi bilo možno zastaviti na način, da lahko unovčiš kupon za izdelke/storitve 
v ponudbi programa zvestobe, ko zbereš npr. 10 nalepk iz živilskih prodajaln Mercator, 5 iz 
tehničnih prodajaln, 2 iz tekstilnih prodajaln ter 3 iz Intersportovih prodajaln. Na ta način bi 
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lahko podjetje privabilo ljudi še v druge formate prodajaln, a se bojim, da bi bil takšen sistem 
zbiranja za potrošnike prezapleten, saj si želijo enostavnega in konsistentnega sistema, na 
katerega so že navajeni. 
 
V povezavi z obravnavano tematiko sem si zastavila deset hipotez, ki sem jih preverila s 
pomočjo statističnih testov v programu SPSS. V nadaljevanju podajam ugotovitve, do katerih 
sem prišla s pomočjo preverjanja hipotez. 
• Na podlagi analize vzorčnih podatkov sem prišla do sklepa, da obstajajo značilne razlike 

glede pogostosti sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator med kupci, ki v 
Mercatorju nakupujejo bolj pogosto, in kupci, ki v Mercatorju nakupujejo manj pogosto. Z 
opravljeno raziskavo se je potrdilo, da tudi v primeru podjetja Mercator velja dejstvo, da 
najpogostejši kupci nekega podjetja tudi redno sodelujejo v programih zvestobe, kar navaja 
večina avtorjev (Gary, 2002; Arranz et al., 2006; Ball, 2004) v literaturi s področja 
programov zvestobe. 

• Želela sem preveriti, ali obstaja povezanost med pogostostjo sodelovanja v programih 
zvestobe podjetja Mercator in lastništvom kartice Mercator Pika. Tako kot v Poročilu o 
uspešnosti akcije programa zvestobe, izvedenega v letu 2009 (Mercator, 2009, str. 3), se je 
ponovno izkazalo, da obstaja povezanost med pogostostjo sodelovanja v programih zvestobe 
Mercator in lastništvom Mercator Pika kartice. 

• Izkazalo se je, da obstaja povezanost med deležem mesečnega dohodka, potrošenega v 
Mercatorjevih prodajalnah in pogostostjo sodelovanja v programih zvestobe podjetja 
Mercator. Z omenjeno hipotezo lahko potrdim dejstvo, ki ga navaja Liu (2007, str. 19), ki 
meni, da študije, opravljene v zadnjih letih, kažejo, da imajo prav programi zvestobe 
pozitiven učinek na porabnikovo odločanje o ponovnem nakupu ter na način porazdeljevanja 
izdatkov med trgovce. Lahko torej sklepam, da bolj kot je za kupca privlačna nagrada v 
okviru programa zvestobe, bolj bo pozoren, da bo čimveč svojega dohodka zapravil v 
prodajalnah, kjer prejme nalepke, torej v primeru Mercatorja je to v živilskih prodajalnah, 
tekstilnih prodajalnah, prodajalnah Intersport in tehničnih prodajalnah. 

• Rezultati raziskave so pokazali, da kupci, ki pogosteje sodelujejo v programih zvestobe z 
zbiranjem nalepk, niso nič manj cenovno občutljivi kot kupci, ki v programih zvestobe 
sodelujejo le redko ali nikoli. Torej se navedeno dejstvo ne sklada z napisanim s strani 
Mayer - Waardena (2008, str. 107), ki je ugotovil, da so porabniki, ki ne sodelujejo v 
programih zvestobe, veliko bolj odzivni na cenovne popuste kot tisti porabniki, ki v 
omenjenih programih sodelujejo.  

• Na podlagi analize rezultatov raziskave, ki sem jo opravila, se je izkazalo, da povezanost 
med dohodkom gospodinjstva in pogostostjo sodelovanja v programih zvestobe podjetja 
Mercator ne obstaja. Torej povezava, ki jo navaja Clark (2001, str. 69), se v moji raziskavi 
na podlagi podjetja Mercator ni izkazala kot značilna. 

• Rezultati raziskave so pokazali tudi, da povezanost med pogostostjo sodelovanja v 
programih zvestobe in številom članov gospodinjstva ne obstaja. Torej se ugotovljena 
dejstva, ki jih navajata East (1997, str. 238) ter Clark (2001, str. 69), da v programih 
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zvestobe pogosteje sodelujejo gospodinjstva z več člani oz. z več kot tremi člani, niso 
izkazala kot značilna v opravljeni raziskavi na primeru podjetja Mercator. 

• Na podlagi analize vzorčnih podatkov sem prišla do sklepa, da povezava med starostno 
stopnjo gospodinjstva in pogostostjo sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator ne 
obstaja. Omenjeno se ne sklada z ugotovitvijo Clarka (2001, str. 69), da v programih 
zvestobe pogosteje sodelujejo gospodinjstva s starejšimi člani (»prazno gnezdo«). Mogoče 
so v tem pogledu slovenska gospodinjstva malce drugačna, saj v programih zvestobe 
pogosto sodelujejo tudi mlada in zrela gospodinjstva, saj so v omenjenih programih vedno 
na voljo kakovostni izdelki po ugodnih cenah. Starost gospodinjstva se je torej v raziskavi, v 
povezavi s pogostostjo sodelovanja v programih zvestobe, izkazala kot nepomemben 
dejavnik. 

• Pri nakupovanju izdelkov v okviru programa zvestobe razlike v strinjanju anketiranih 
porabnikov glede pomembnosti kriterija »cena izdelka s popustom« in kriterija »kakovost 
izdelka«, na podlagi opravljene raziskave, ne obstajajo. Navedeno je v nasprotju z dejstvom, 
ki je navedeno v raziskavi, ki jo je za podjetje Mercator pripravila agencija Mediana. 

• Izkazalo se je, da pri nakupovanju izdelkov v okviru programa zvestobe obstajajo značilne 
razlike v strinjanju anketiranih porabnikov glede pomembnosti kriterija »cena izdelka s 
popustom« in kriterija »priznana blagovna znamka izdelka«. Torej se je še enkrat potrdilo 
dejstvo, ki ga je tržno-raziskovalna agencija Mediana ugotovila v raziskavi leta 2008, da 
kupcem, ki jim je zelo pomembno, kakšna je cena izdelka s popustom v okviru programa 
zvestobe, jim je manj pomembno, da je izdelek priznane blagovne znamke in obratno.  

• Rezultati raziskave so pokazali, da glede pogostosti sodelovanja v programih zvestobe 
podjetja Mercator med porabniki z višjo (več kot srednja šola) in porabniki z nižjo izobrazbo 
(srednja šola ali manj) značilne razlike ne obstajajo. Torej z raziskavo ne moremo ponovno 
potrditi že ugotovljenega dejstva s strani tržno-raziskovalne agencije Mediana (2008, str. 
12). Omenjeno je lahko posledica dejstva, da tudi bolj izobraženi (več kot dokončana srednja 
šola) programe zvestobe jemljejo kot neko dodano vrednost, saj so v Mercatorjevih 
programih zvestobe vedno na voljo kakovostni izdelki po ugodnih cenah. Ugodne cene pa v 
času krize pridejo prav tudi višje izobraženim, ki imajo navadno višje dohodke. 

 
Model, ki sem ga pripravila kot sintezo že ugotovljenih dejstev posameznih avtorjev (Slika 14), 
sem skušala vsaj deloma preskusiti tudi v praksi (izbrane posamezne povezave). Model je zelo 
kompleksen, hkrati pa vsebuje povezave, ki jih je zelo težko preizkusiti. Z raziskavo sem 
ugotovila, da ko kupec izve, kaj je v ponudbi programa zvestobe, se odloči, ali bo zbiral 
nalepke ali ne. V primeru, da se odloči za sodelovanje, potem nadalje navadno ne tehta med 
vrednostjo nagrade in stroški, ki jih je imel, da je prišel do nagrade, ampak podjetju zaupa in 
meni, da je zanj izbralo pravo ponudbo. Kupci menijo, da zaradi dejstva, da bodo dobili popust, 
zelo redko kupujejo več ali pogosteje, v večini primerov obdržijo enako količino nakupov, to pa 
ne velja v primeru, ko je v ponudbi brezplačen izdelek. V tej fazi pa sem s skupinskim 
pogovorom prišla do dejstva, da če je v ponudbi programa zvestobe določenega podjetja 
privlačna ponudba, so kupci v času trajanja ponudbe pripravljeni tudi več nakupovati pri 
trgovcu, ki jim ponuja privlačno nagrado. Dejanski podatki na primeru podjetja Mercator 
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kažejo, da se v času akcije programa zvestobe poveča tako bruto promet kot število kupcev v 
primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta (Poročilo o uspešnosti akcije programa zvestobe, 
izvedenega v letu 2009, 2009, str. 3). Pridobljen popust za izdelke v okviru programa zvestobe 
kupcem ne pomeni nagrade za njihovo zvestobo, razen če gre za brezplačne izdelke. Menijo, da 
je le brezplačen izdelek prava nagrada, ki posledično vpliva tudi na večjo zvestobo. Na ta način 
se sklene krog, ki se neprestano ponavlja. Druga veja v mojem modelu pa vključuje situacijo, če 
porabnik ne zbere dovolj točk oz. nalepk. Kot je bilo ugotovljeno z anketnim vprašalnikom, se 
vprašani v primeru nezadostnega števila nalepk najpogosteje ne vedejo na v modelu 
predpostavljene načine in zaradi tega ne preidejo h konkurentu. Temu dejstvu smo najverjetneje 
priča zato, ker so vsa podjetja previdna, da meje niso postavljene previsoko, saj lahko to 
negativno vpliva na porabnike. Poleg vsega pa na vedenje porabnikov v vseh fazah vplivajo 
tudi dejavniki iz okolja in situacijske spremenljivke, ki lahko celoten model vpliva porabnikov 
na programe zvestobe obrnejo na glavo. 
 
5.6 Omejitve raziskave 
 
Poudarjam, da rezultatov moje tržne raziskave ni moč posploševati na celotno populacijo, saj je 
bila opravljena na majhnem vzorcu (N = 203), kljub temu, da sem se pri preverjanju 
postavljenih hipotez opirala na statistično sklepanje. Večji vzorec bi lahko pripeljal do 
popolnoma drugačnih ugotovitev, poleg tega pa je bilo anketiranje omejeno zgolj na 
posameznike, ki so v določenem času obiskali Mercatorjev hipermarket v Ljubljani, torej je šlo 
za priložnostni vzorec. Ravno iz tega razloga podatki niso tako reprezentativni kot bi lahko bili, 
če bi bila raziskava opravljena v daljšem časovnem obdobju in v različnih krajih Slovenije. 
Seveda pa ne smem mimo dejstva, da so lahko odgovori anketirancev neiskreni, saj je šlo pri 
pridobivanju podatkov za metodo osebnega spraševanja. Nemogoče se je bilo izogniti tudi 
napaki neodziva; stopnja odzivnosti je bila približno 50 %. 
 
Kot sem že omenila, rezultatov raziskave, ki sem jo izvedla, ni moč posploševati. Razlogi ležijo 
v prvi vrsti v majhnem številu vzorčnih enot, nereprezentativnem vzorcu, anketo sem izvajala le 
na eni lokaciji ter v izbranem časovnem terminu. Podjetju Mercator predlagam, da za 
podrobnejšo analizo poveča velikost vzorca ter  raziskavo razširi tudi v druge kraje Slovenije. 
 
SKLEP 
 
Bistvo programa zvestobe ne sme biti razvijanje odnosa z denarnicami potrošnikov, čeprav so 
te pomemben dejavnik njihovega vedenja in navad, pač pa odnosa z njimi. Torej ne gre za 
nagovarjanje žepov, ampak čustev, vrednot in stališč. Zvestobe ne gradimo, ko potrošnik išče 
najugodnejšo cenovno možnost, pač pa z nagovarjanjem njegovih globljih motivov in z 
zagotavljanjem izkušenj, preko katerih se lahko poistoveti s prodajalno, podjetjem ali blagovno 
znamko (Musek - Lešnik, 2008, str. 60). 
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Prava vrednost programa zvestobe je ustvariti zanimanje porabnikov in s tem bogato bazo 
podatkov, saj lahko od tu dalje podjetje ugotavlja povezave in raziskuje odtenke v vedenju 
svojih porabnikov. Strategija pridobivanja podatkov o porabnikih ter strategija pridobivanja 
porabnikov morata biti prepleteni. Podjetje mora znati izluščiti iz podatkov, kdo so njegovi 
najboljši porabniki, kaj cenijo ter na kakšen način lahko pridobi na svojo stran še več takšnih 
porabnikov. Podjetja potrebujejo programe zvestobe, ki prinašajo pomemben, kvantificiran ter 
neprestano rastoč donos na investicijo (Kerr, 2009, str. 49-50). 
 
V model vpliva programov zvestobe na vedenje porabnikov oz. vpliva nagrad na vedenje 
porabnikov v okviru programa zvestobe bi bilo mogoče smiselno dodati tudi vpletenost v 
nakupovanje. Rowleyjeva (2007, str. 368) v svojem članku omenja raziskave, katerih avtorji so 
prišli do spoznanj, da so v situacijah, ko je porabnik visoko vpleten, neposredne nagrade bolj 
zaželene kot posredne nagrade, v situacijah nizke porabnikove vpletenosti pa so takojšnje 
nagrade bolj učinkovite kot nagrade, ki jih porabnik prejme s časovnim zamikom. Nagradne 
sheme naj bi ljudem omogočile, da sami sebe razvajajo. Tudi Kerr (2009, str. 50) je ugotovil, da 
porabniki bolj cenijo takojšnje nagrade kot pa odložene nagrade, kar je zaznano v večji meri pri 
nizki vpletenosti v nakup. Pri odločanju glede nagrad v programih zvestobe morajo podjetja 
upoštevati vpletenost v nakup izdelka oz. blagovne znamke. Pogostokrat se namreč zgodi, da 
pri nizki vpletenosti v nakup nagrada (vzpodbuda) postane najpomembnejša in ne izdelek oz. 
storitev, na temelju katerega je zgrajen program zvestobe. Pri tovrstnih nakupih lahko ob 
prenehanju nagrajevanja hitro izgine tudi razlog za nakup. Programi zvestobe imajo po mnenju 
mnogih avtorjev najboljši učinek pri visoki vpletenosti v nakup in manjših vzpodbudah (Liu, 
2007, str. 19). 
 
Raziskava AC Nielsena iz leta 2005 (v Benavent & Mayer - Waarden, 2008, str. 3) omenja, da 
evropska gospodinjstva v povprečju sodelujejo v treh programih zvestobe hkrati, kar lahko 
povzroča oportunistično vedenje porabnikov (poligamna zvestoba). Tovrstni porabniki želijo 
optimizirati svoje koristi skozi sodelovanje v več programih zvestobe hkrati. 
 
Danes gre predvsem za problem hitrega kopiranja uspešnih programov zvestobe, saj pri tem 
pride do izgube razlikovalne prednosti, hkrati pa lahko narastejo stroški obdržanja obstoječih ali 
pridobivanja novih porabnikov. Problem nastane, ker programa zvestobe po tem, ko kupca nanj 
navadimo, ne moremo kar preprosto ukiniti. Nekateri avtorji menijo, da so porabniki danes 
večinoma naveličani sodelovanja v programih zvestobe, saj jim jih vsiljujejo skorajda vsa 
podjetja (O'Malley, 1998, str. 54). Ravno zaradi omenjenega je zelo pomembno, da podjetja 
poznajo bistvo programa zvestobe in na tem bistvu zgradijo program zvestobe, ki bo drugačen 
od konkurenčnih, bolj inovativen in ne bo v nadlego kupcem, ampak bodo v njem z veseljem 
sodelovali. Programi zvestobe so postali danes za nekatera podjetja potrebno in drago orodje 
poslovanja. Stoodstotna zvestoba je ideal, ki ga skorajda ni mogoče doseči, hkrati pa je zelo 
drag (O'Malley, 1998, str. 53-54).  
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Arranz et al. (2006, str. 387) so se osredotočili na raziskovanje vpliva programa zvestobe na 
zvestobo porabnika, saj je doseganje čim večje zvestobe porabnika cilj uvajanja programov 
zvestobe. Za razliko od drugih avtorjev pa Arranz et al. (2006, str. 388) menijo, da je pravi 
program zvestobe, ki temelji na čustveni navezanosti, težko posnemati, torej je lahko program 
zvestobe konkurenčna prednost podjetja.  
 
Pri večini programov zvestobe, ki jih danes opazimo na trgu, gre za varčevalne programe, ki ne 
pripomorejo k vedenju porabnikov v smeri večje zvestobe ter ne prispevajo h gradnji zvestobe 
podjetju, ki bi se obdržala na dolgi rok (Arranz, 2006, str. 389). Mnogi že omenjeni avtorji celo 
menijo, da je razširitev programov zvestobe prispevala k uničenju diferenciacije, ki je glavni 
razlog za zvestobo, hkrati pa so razmere na konkurenčnem trgu zopet nespremenjene. 
 
Benavent in Mayer - Waarden (2008, str. 4) menita, da porabnik, ko pride do določene nagrade, 
izgubi motivacijo za nadaljnje vedenje v smeri pospešenega, večjega ali bolj pogostega 
nakupovanja in spet preide na stare nakupovalne navade. Rešitev za omenjeno situacijo vidim v 
primeru programov zvestobe z zbiranjem nalepk, v ponudbi nagrad, ki se dopolnjujejo in lahko 
na ta način porabnik večkrat pride čez celoten krog dogajanja. V primeru zbiranja bonitet na 
karticah se mnogi trgovci poslužujejo nagradnih iger, v katere so uvrščeni samo kupci, ki jim je 
na kartici ostalo vsaj še določeno število neizkoriščenih točk, ki pa jih je premalo, da bi z njimi 
dosegli naslednji bonitetni razred. 
 
Za upravljanje odnosov s porabniki je zelo pomembno, da manager ve, kaj je tisto, kar privlači 
zveste porabnike ter si prizadeva te dejavnike tudi vpeljati (Zins, 2001, str. 271). Porabnik mora 
najprej zaznati zadovoljivo raven osnovne storitve podjetja, šele nato pa se lahko podjetje 
odloča o implementaciji programa zvestobe. V nasprotnem primeru ima program zvestobe že 
ob sami implementaciji frustracijski učinek. Pred uvedbo programa zvestobe moramo 
zagotoviti, da se izognemo čim več frustracijskim odzivom, ki bi lahko bili povezani s 
programom zvestobe, saj bomo le na ta način lahko dosegli želeni učinek. Vse omenjeno pa 
lahko dosežemo z raziskavami porabnikov glede (Schmidt et al., 2005, str. 248): 
• definiranja pravega števila zbranih točk za prejem nagrade (izognitev kvalifikacijski oviri); 
• porabnikom ponudimo le nagrade, ki predstavljajo pravšnjo dodano vrednost (se izognemo 

zaznani brezvrednosti); 
• nagrada mora biti kupcu na voljo ob vsakem času v vsaki trgovini oz. mora biti porabniku 

jasno sporočeno, kje je na voljo (izognitev zaznani nedostopnosti obljubljene nagrade); 
• prepričati se je potrebno, da porabniki niso preobremenjeni z dodatnim materialnim ali 

mentalnim investiranjem v pridobitev nagrade (zmanjšanje dodatnih stroškov povezanih s 
prejemom nagrade). 

 
Po dokaj obsežnem pregledu literature na temo programov zvestobe sem ugotovila, da nekateri 
avtorji ugotavljajo njihov značilen vpliv na porabnika, spet drugi pa trdijo, da je porabnikove 
vedenjske navade z različnimi tipi nagrad težko spremeniti. Nekateri avtorji izražajo dvome v 
prednosti programov zvestobe, saj menijo, da na konkurenčnem trgu dobri programi zvestobe 
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kmalu postanejo tarča posnemanja s strani konkurentov – rezultat na koncu pa je enaka 
konkurenčna situacija, ki ima za posledico le višje trženjske stroške. Spet drugi avtorji pa 
menijo, da imajo lahko programi zvestobe celo negativen vpliv na nakupno vedenje. Kot je 
razvidno iz zapisanega, so mnenja zelo deljena. Menim, da je program zvestobe lahko primerno 
orodje v boju s konkurenco, a mora biti zasnovan na inovativen način, da ga konkurenti ne 
morejo posnemati v kratkem času, torej mora temeljiti na čustveni zvestobi, hkrati pa mora 
kupcu ponujati primerno nagrado (nagrado, ki je konkurent zaradi omejenosti sredstev mogoče 
ne more ponuditi). 
 
Kot je razvidno iz predhodne razprave glede programov zvestobe, je prevladujoče mnenje, da 
so programi zvestobe danes pomembno orodje pospeševanja prodaje, mnogi avtorji pa imajo 
tudi drugačna mnenja. Današnje močno konkurenčno okolje sili podjetja, da se borijo predvsem 
za obdržanje zvestih porabnikov, saj so ti veliko donosnejši od novih kupcev – v tej točki 
program zvestobe s ponujeno pravo nagrado odigra pomembno vlogo. Programi zvestobe so 
sicer danes na razvitih trgih res že v fazi zrelosti, a če zna podjetje pokazati porabniku, da 
obstaja razlog, zaradi katerega se splača vračati in porabiti več denarja, bo to porabnik tudi 
storil.  
 
Dosedanje raziskave v okviru programov zvestobe se niso veliko ukvarjale s problemom 
poštenosti programa zvestobe do vseh porabnikov in potencialnih porabnikov podjetja ter 
morebitno diskriminatorno segmentacijo porabnikov v tem okviru (Lacey & Sneath, 2006, str. 
459). To je področje, ki bi ga bilo po mojem mnenju smiselno podrobneje raziskati, saj 
porabnik, ki meni, da je podjetje do njega nepošteno, to podjetje po vsej verjetnosti zapusti in 
odide h konkurentu. Smiselno bi bilo raziskati tudi vpliv različnih vrst programov zvestobe 
(kartice, klubi, nalepke itd.) na porabnike. Zanimivo bi bilo videti, katere vrste programov 
zvestobe pri večini porabnikov ali določenem segmentu delujejo najbolje ter katere kategorije 
izdelkov in storitev so najbolje sprejete s strani porabnikov kot nagrada v okviru programov 
zvestobe.  
 
Poleg vsega napisanega pa je vsaka izmed omenjenih raziskav v teoretičnem delu naloge 
narejena v določenem kulturnem okolju. Kot vemo, se porabniki iz različnih kultur drugače 
odzivajo na enake vzpodbude oz. dražljaje, zato bi bilo smiselno določene raziskave ponoviti še 
v drugih kulturnih okoljih, potem pa primerjati dobljene rezultate. Zanimivo bi bilo pogledati 
tudi, kakšna je razlika med grajenjem zvestobe na spletu (spletne prodajalne) in preko 
interakcije s porabniki v fizičnih prodajalnah. 
 
Na podlagi skupinskega pogovora sem dobila informacijo, da večina udeleženk pred 
sodelovanjem v programu zvestobe nikoli ne pomisli oz. primerja vrednosti nagrade in 
stroškov, kar pomeni, da gre pri programu zvestobe za zelo iracionalne odločitve, saj zvesti 
kupci podjetju zaupajo. Gradnja učinkovitega in obranljivega programa zvestobe zahteva od 
njegovih snovalcev veliko znanja, poznavanja psihologije, motivacije in vedenja potrošnikov 
ter strateškega načrtovanja. Nekateri trgovci ugotavljajo, da je njihov sistem zvestobe predrag, 
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saj v njem sodeluje že veliko število ljudi (npr. Baby Center) (Žagar, 2009). Naknadno 
spreminjanje programa zvestobe je zelo občutljivo za porabnike, saj se ob zmanjšanju bonitet 
počutijo prikrajšane, kar povzroči nezadovoljstvo, ki lahko preide celo v frustracijo ter 
posledično možen prehod h konkurentu.  
 
Z raziskavo, ki sem jo izvedla, lahko potrdim temeljno hipotezo mojega magistrskega dela, da 
programi zvestobe vsaj v neki določeni meri vplivajo na vedenje porabnikov v trgovini na 
drobno (na primeru podjetja Mercator). Za podjetje Mercator, prav tako pa tudi za vsa druga 
trgovska podjetja, je pomembno predvsem, da neprestano raziskujejo trg in ugotavljajo potrebe 
kupcev. Trgovsko podjetje mora kupcem v okviru programa zvestobe ponuditi izdelke, ki so 
zanje zanimivi in se jim zdi smotrno vesti v smeri doseganja popusta za izdelke oz. 
brezplačnega izdelka v ponudbi. Lahko bi rekla, da mora trgovec neprestano poslušati utrip 
trga, in sicer preko izvajanja tržnih raziskav.  
 
K izboru tematike magistrskega dela me je pritegnilo delo v Sektorju za marketing na področju 
programov zvestobe z zbiranjem nalepk v podjetju Mercator ter pogosto nakupovanje našega 
gospodinjstva v tem trgovskem podjetju. Upam, da bodo pridobljene informacije v podjetju 
Mercator lahko koristno uporabili oz. jim bodo rezultati moje raziskave vsaj izhodišče za 
nadaljnje, bolj obsežne raziskave na tem področju. 
 
Vsako podjetje ima željo zadržati dobre, dobičkonosne porabnike z velikim potencialom. Da bi 
podjetje doseglo omenjeno, pa mora najprej vedeti, kdo so dobri, dobičkonosni porabniki, kar 
pa lahko izve preko podrobne analize svojih porabnikov. Na ta način podjetje dobi informacije, 
katere porabnike je vredno zadržati ter kaj tem porabnikom predstavlja vrednost. Povrhu vsega 
pa funkcionalni parametri danes niso več ključen razlikovalni element, saj lahko hitro zapadejo 
v okvire posnemanja s strani konkurence, prav tako pa se konkurenčna prednost ne začne z 
znižanjem cen ali uvedbo programa zvestobe. 
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Priloga 1: SLOVARČEK TUJIH BESED 
 
Pri pripravi slovarčka tujih besed sem uporabljala Veliki angleško-slovenski slovar (Grad, 
Škerlj & Vitrovič, 2003), Veliki moderni angleško-slovenski poslovni slovar (Šega, 1997) ter 
Veliki slovar tujk (2002). 
 
qualification barrier – kvalifikacijska ovira  
inaccessibility – odloženost nagrade 
worthlessness – brezvrednost nagrade 
redemption cost  – dodatni stroški povezani s prejemom nagrade  
rewarded behaviour – nagrajevanja vedenja kupca  
points pressure – pritisk, ki se ustvari z zbiranjem nalepk/pik  
self selection effect – samo-selekcijski učinek 
point pressure mechanism – mehnizem pritiska peko zbiranja točk/nalepk 
acceleration effect – pospešitveni učinek 
frustration incident – dogodek, ki povzroči frustracijo 
frustration sensation – frustracijsko vznemirjenje 
frustration behavior – frustracijsko vedenje 
relationship marketing – trženje, temelječe na odnosih 
win - win – zmagovalna situacija za obe vpleteni strani 
frequent - flyer programs – programi pogostih potnikov 
frequent - buyer programs – programi pogostih nakupov 
early adopters – prvi kupci  
late adopters – pozna večina 
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Priloga 2: OPOMNIK ZA SKUPINSKI POGOVOR 
 
UVOD (5 min) 
- Predstavitev moderatorja 
- Predstavitev raziskovalne metodologije in ciljev: Razumevanje mnenj porabnikov o 
programih zvestobe in vpliva le-teh na vedenje porabnikov. 
- Pomiritev respondentov: zagotavljanje varne in sproščene atmosfere (zagotoviti anonimnost, 
razlogi za snemanje in opazovanje, ni pravih in napačnih odgovorov, vsi imajo svoje mnenje, 
kritika je dobrodošla), navedba vzroka (magistrska naloga). 
- Kratka predstavitev vsakega respondenta: ime in priimek, starost,… 
 
SEZNANJANJE S TEMO POGOVORA – PROGRAMI ZVESTOBE (10 min) 
Torej, pogovarjale se bomo o programih zvestobe, ki jih izvajajo večji trgovci na slovenskem 
trgu (Mercator, Spar, Tuš, itd.), predvsem o programih zvestobe, ki se nanašajo na zbiranje 
nalepk/točk/zvezdic itd. in ne o karticah zvestobe. To ne pomeni, da se ne smete izraziti mnenja 
glede programov zvestobe drugih podjetij na slovenskem trgu/tujini ali mnenja glede kakšne 
izmed kartico zvestobe. 
• V koliko različnih prodajalnah kupujete živilske izdelke, izdelke vsakdanje rabe? Ponavadi 

le v eni (ste zveste) ali menjujete? 
• Kaj razumete pod programom zvestobe? Prosila bi, da mi vsaka pove besedo, ki ji ob tem 

pade na pamet – je to nagrada, nalepke, posoda, krožniki, nepotrebno zapravljanje, itd.? 
• Zakaj po vašem mnenju ljudje zbirajo nalepke/ točke zvestobe? 
• Zakaj mislite, da nek trgovec sploh vzpostavi program zvestobe? Kaj želi po vašem mnenju s 

tem doseči? 
 
IZKUŠNJE S PROGRAMI ZVESTOBE (20 min) 
- Ste že sodelovale v katerem izmed programov zvestobe? 
Če da:  
• Kaj vas je spodbudilo k sodelovanju? Je bila to privlačna ponudba, oglaševanje, priporočilo 

prijateljev, sorodnikov itd.? 
• Kako pogosto zbirate nalepke/točke/zvezdice, ki jih dobite ob nakupu na blagajni? Le 

včasih, ko je v ponudbi res kaj posebnega, ali redno? 
• Kako pogosto te zbrane nalepke dejansko unovčite za popust na določen izdelek, brezplačen 

izdelek oz. za tisto kar podjetje ponuja v zameno za določeno število zbranih nalepk/zvezdic, 
točk? 

• Pri katerih podjetjih, trgovcih sodelujete v programih zvestobe? Pri večih naenkrat ali le pri 
enem? Če pri večih - zakaj, je to za vas bolj ugodno? 

• Kakšno je vaše mnenje o cenah izdelkov iz programa zvestobe? So le-te kljub popustu še 
vedno visoke? Je to mogoče zaradi visoke kakovosti izdelkov?  

• Kakšno je vaše splošno mnenje glede kakovosti izdelkov, ki so na voljo v programih 
zvestobe? 
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Če ne: 
• Zakaj ne? Kaj je vzrok temu? Ali nakupujete le tisto kar njuno potrebujete, so v ponudbi 

programa zvestobe izdelki/storitve, ki za vas niso zanimivi?  
 
VEDENJE (20 min) 
Ugotovile smo, da ste vse že vsaj enkrat sodelovale v programu zvestobe podjetja Mercator, kar 
pomeni, da ste zbrane nalepke oz. točke tudi dejansko unovčile za izdelke/storitve v ponudbi 
programa zvestobe. Sedaj se bomo premaknile k bolj specifičnim zadevam, ki se vežejo na 
programe zvestobe. 
• Koliko časa, energije, volje in denarja ste pripravljene vložiti v zbiranje nalepk/točk? To 

naredite kar tako zlahka ali o prej razmislite in postopate precej načrtno?  
• Kako ponavadi zveste, da se je pričel nov program zvestobe? TV oglas, oglas v letaku ali 

časopisu, od prijateljev, znancev, od prodajalke v prodajalni, opazite komunikacijske 
materiale na prodajnem mestu (plakati, viseče pasice), opazite stojalo z izdelki? 

• Ste ponavadi med prvimi udeleženkami? Ali zbrane nalepke izkoristite takoj ko le-te 
naberete ali čakate z unovčitvijo na končevanje programa?  

• Kakšno je vaše mnenje do podaljševanja tovrstnih programov? Ste jih vesele, saj boste lahko 
zbrali nalepke še za dodatne izdelke? Mislite, da se podjetja tega poslužujejo zato, ker imajo 
na voljo še precej zaloge, ki bi se je radi znebili?  

• Kaj menite o času trajanja akcij? Se vam zdijo obdobja 3-4 mesece za posamezen program 
zvestobe predloga, prekratka? Kakšna bi bila po vašem mnenju optimalna dolžina le-teh? 

• Vključite v akcijo zbiranja nalepk tudi druge družinske člane – moža/partnerja, otroke? 
• V primeru, da vam nek program zvestobe ni zanimiv in ne zbirate nalepk za pridobitev 

popusta, kako postopate v tem primeru? Nalepke vzamete in jih kljub vsemu komu podarite? 
Komu?  Jih vzamete, če bi se slučajno premislili in jih zavržete na koncu, če jih ne porabite? 
Nalepk ne vzamete? 

• Ali ste že kdaj z namenom, da bi pridobili več nalepk dejansko kupovali več oz. ste nakupe 
bolj skoncentrirali pri enem trgovcu in pri le-tem posledično kupovali več? Tudi če so v 
programu zvestobe na voljo brezplačni izdelki? Ali postopate na način, da toliko kolikor 
zberete nalepk le-teh tudi unovčite? 

• Ali pred sodelovanjem v programu zvestobe preverite tudi ponudbo konkurence (kaj ponuja 
v tistem obdobju, kolikšno število nalepk je potrebno zbrati)? Ste kdaj hkrati sodelovale v 
več kot enem programu zvestobe hkrati? 

• Bi zaradi bolj privlačnega programa zvestobe zamenjali trgovca? Zakaj? 
 
IZDELKI, KI JIH TRGOVCI PONUJAJO V OKVIRU PONUDBE PROGRAMA 
ZVESTOBE (20 min) 
Sedaj se bomo osredotočile na izdelke, ki jih trgovci, predvsem Mercator, vključujejo v 
programe zvestobe, v nadaljevanju pa še na ceno, popuste in kakovost le-teh. 
• Prosim, če lahko naštejete izdelke, ki se spomnite, da so bili v ponudbi programa zvestobe 

kateregakoli trgovca. V katerih akcijah ste sodelovale? Kaj vas je k temu najbolj spodbudilo? 
Ste izdelek potrebovale? 
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• Se mogoče spomnite katere ponudbe programa zvestobe kateregakoli trgovca v Sloveniji, ki 
je imel v ponudbi programa zvestobe po vašem mnenju povsem neprimerne izdelke? Kateri 
izdelki so to bili? 

• Ali je za vas pomemben element odločanja pri nakupu tovrstnih izdelkov poreklo izdelka, 
torej dežela v kateri je le-ta izdelan?  

• Vam je pomembna blagovna znamka izdelka, ki je na voljo v ponudbi programa zvestobe? 
Zakaj?  

• Ali se vam zdi primerno, da imajo trgovci v ponudbi izdelkov programa zvestobe več 
izdelkov, ki se dopolnijo v set (npr. več različnih posod)? Zakaj da in zakaj ne (preveč 
vloženega časa in dela)?  

• Ali se vam zdi bolj primerno, da je vsak izdelek svoja prodajna enota  ali da je več izdelkov 
skupaj v nekem setu in je posledično v ponudbi programa zvestobe manj izdelkov (npr. 
ravno akcija, ki se trenutno odvija – posode Tefal v treh različnih setih)? Bi bilo bolje, da bi 
se prodajale vsaka posebej? Zakaj? 

• Kakšno je vaše mnenje o tem, da bi v ponudbo programa zvestobe trgovec vključil dražje 
izdelke, kot so LCD televizor, belo tehniko? Bi se na tovrstno ponudbo odzvali? Ali se vam 
zdi to primerno, ali so po vašem mnenju primernejši izdelki vsakdanje rabe?  

• Ali izdelke, ki jih trgovec ponudi v okviru programa zvestobe dejansko smatrate kot nagrado 
za svojo zvestobo ali se vam zdi, da gre za še eno kratkoročno akcijo trgovcev s katero bi vas 
radi dobili v prodajalno? 

• Ali vas bolj pritegnejo takojšnje nagrade ob vsakem nakupu, ki so seveda manjše ali večje 
nagrade ob vsakem npr. 10-tem nakupu oz. ko zberete določeno vsoto nakupov? 

• Materialne nagrade (npr. posode, brisače) naj bi povečevale pogostost nakupovanja, 
nematerialne (npr. povabilo na neko gala večerjo ali neko glamurozno predstavo v 
gledališče, voščilnica za rojstni dan) pa naj bi sodelujočim vlivale občutek priviligiranosti in 
ekskluzivnosti, se s tem strinjate? 

• Če bi imele možnost pripraviti program za zveste kupce, katere izdelke/storitve bi vključile 
vanj? Kateri izdelki se vam zdijo najbolj privlačni in katerih ne bi nikoli vključile? Zakaj 
ravno te (npr. posode – kakšne?, mali gospodinjski aparati, brisače, jedilni pribor, potovalne 
torbe in kovčki, kuhinjski noži, itd.)? 

• Bi sodelovali v programu zvestobe, ki bi kot nagrado nudil doživetja (npr. vožnja z 
balonom)? Zakaj da/ne? 

 
CENE IZDELKOV V PONUDBI V OKVIRU PROGRAMA ZVESTOBE (10 min) 
• Kaj vas bolj pritegne, popust v odstotku ali v znesku? 
• Kako veliki popusti se vam zdijo primerni? Ali je to 50% in več, koliko več? Ali je dovolj, 

da je priznana blagovna znamka znižana za 20%? 
• Ali pred nakupom izdelkov iz ponudbe programa zvestobe dejansko pomislite, kakšno je 

razmerje med vrednostjo nagrade, ki vam jo ponuja trgovec in dejanskimi stroški, ki ste jih 
imeli, da ste do nagrade lahko prišli (povečanje nakupov, da je zbranih zadostno število 
nalepk)? 
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Če da: Kaj ste storile, če ste ugotovile, da je vrednost nagrade višja od stroškov (kupovala sem 
več, kupovala sem pogosteje, zato sem zapustila prejšnjega trgovca in prešla h temu trgovcu, 
kupovala sem enako pri obstoječem trgovcu)? Kako ste se odzvale, če je bila po vašem mnenju 
vrednost nagrade manjša od stroškov? Ste kljub vsemu kupile izdelke iz ponudbe programa 
zvestobe? 
Če ne: Zakaj ne? Mislite, da bi bilo to koristno? 
 
OGLAŠEVANJE PROGRAMOV ZVESTOBE (15 min) 
• Kje običajno zveste, da se je pri vašem trgovcu (pri tistemu, kjer največ kupujete), pričela 

nova akcija zbiranja nalepk? Zloženka, TV oglas, radijski oglas, na prodajnem mestu (plakat, 
stojalo, prodajalka), od prijateljev/sorodnikov, na velikih obcestnih plakatih, opazim oglas v 
akcijskem letaku. 

• Vam prodajalke ob pričetku novega programa zvestobe ponudijo nalepke in vam povedo za 
kaj gre? Vam dajo zloženko in vas spodbudijo, da jo doma pregledate? Se vam zdi, da 
prodajalke, ki so edine, ki vzpostavijo neposreden odnos s kupcem, dejansko naredijo dovolj 
za promocijo novega programa zvestobe? Če ne, na kakšen način bi lahko? 

• Se spomnite kakšnega oglasa za program zvestobe katerega koli trgovca? Se spomnite na 
kakšen način Mercator komunicira program zvestobe? Kdo je glavni igralec v komunikaciji 
že 3 leta (punčka, družina)? Vam je ta način komunikacije všeč in zakaj? Kaj bi spremenili? 

 
ZADOVOLJSTVO S PROGRAMI ZVESTOBE (20 min) 
• Ali radi zbirate nalepke? Vas to spravlja v nelagodje in se vam to zdi brezzvezna dodatna 

obremenitev?  
• Vas moti, da ima po vsej verjetnosti veliko gospodinjstev enake izdelke kot vi? Je to bolj 

pomemben element pri izdelkih, ki jih kažemo navzven – npr. kovčki, nakit, itd. kot pri 
izdelkih za gospodinjstvo, ki so spravljeni v omarah? 

• Vam prodajalka vedno izroči pripadajoče število nalepk (avtomatsko ali vas predhodno 
vpraša, če jih želite)? Kaj storite, če jih želite, a vam jih prodajalka, kljub temu, da vam 
pripadajo, ne izroči? Se vam to pogosto dogaja? Ali to vpliva na vašo manjšo 
zainteresiranost za sodelovanje v programih zvestobe? 

• Kaj storite oz. bi storili v primeru, da zmanjka zaloge izdelka za katerega ste zbirali nalepke 
programa zvestobe in ga ni mogoče več dobiti? Ste razočarane in ne storite nič, se pritožite, 
vzamete nadomesten ponujeni izdelke, namesto tega izdelka nalepke porabite za drugega v 
ponudbi programa zvestobe? Bi bile na želen izdelek pripravljene nekaj časa počakati? Kako 
dolgo? 

• Česa v okviru programov zvestobe ne marate? Kaj vas še posebno moti ali vam gre na živce? 
Zakaj?  

• Ste imele kdaj že kakšno negativno izkušnjo – pri katerem trgovcu, kdaj, kaj se je zgodilo? 
Ali se je zgodilo, da niste bile zadovoljne s kakovostjo izdelka, načinom zbiranja, itd.? Kaj 
ste storile? 

• Zakaj mislite, da nekateri teh programov zvestobe ne marajo? Poznate koga, mogoče veste 
kje je razlog? Kaj bi morali po vašem mnenju dodatno ponuditi takim kupcem? 
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• Se vam je že kdaj zgodilo, da je bila meja za dosego popusta oz. brezplačnega izdelka 
previsoka in niste uspeli dobiti/kupiti želene količine izdelka? Kdaj? Pri katerem trgovcu? 
Kaj ste storili (o zadevi sem povedala znancem in sorodnikom, sem se pritožila, to je 
vplivalo na moje vedenje, da pri tem trgovcu nisem več nakupovala)? Ste torej zaradi 
omenjenega zamenjali trgovca? 

• So po vašem mnenju meje, za pridobitev popusta za izdelke iz programa zvestobe prenizke? 
Ali po vašem mnenju na ta način pride do razvrednotenja programa zvestobe? Se vam je to 
že zgodilo? Pri katerem trgovcu? Se vam kdaj zgodi, da imate veliko količino teh nalepk in 
nimate kam z njimi, zato jih že pred koncem programa zvestobe prenehate zbirati? 

• Ali vas zadovoljstvo ob prejemu nagrade v okviru programa zvestobe spodbudi k temu, da 
ste podjetju, ki vas je nagradilo, bolj zvesti kot do sedaj? 

 
MERCATOR IN PREGLED MERCATORJEVIH PROGRAMOV ZVESTOBE (20 min) 
• Kako pogosto nakupujete v Mercatorju? Kolikšen delež dohodka zapravite za izdelke 

vsakdanje rabe v Mercatorju? 
• Kako ste zadovoljne z nakupovanjem v Mercatorju? 
• Ali veste kateri program zvestobe se trenutno izvaja v Mercatorju? S katerimi izdelki? Ali se 

boste oz. ste se že udeležile le-tega in kupile izdelke Tefal s 60% popustom? 
• Kaj vam je v primerjavi z Mercatorjevimi programi zvestobe bolj všeč pri Sparu, kaj pri 

Tušu oz. kaj pri morebitnih drugih trgovcih? Kaj je boljše, kaj slabše? Kje so razlike med 
temi trgovci (v času trajanja, ponujenih izdelkih)? 

• Sedaj vam bom razdelila zloženke posameznih že izvedenih programov zvestobe podjetja 
Mercator. Zanima me, katerih programov zvestobe se spomnite? V katerih programih 
zvestobe ste sodelovali? V katerih ne – zakaj ne? 

• Bi pogrešale zbiranje nalepk oz. ponudbo v okviru programa zvestobe, če je Mercator ne bi 
imel? Bi zato odšle po nakupih k drugemu trgovcu? 

• V zloženki je navedeno kje je možno unovčiti nalepke za popust na ponudbo izdelkov v 
okviru programa zvestobe. Ste vedele, da lahko nalepke zbirate v vseh formatih 
Mercatorjevih prodajaln (tehnika, tekstilne prodajalne, živilske prodajalne,…)? Vam je tako 
zasnovan program všeč, vam ustreza? 

• Se vam zdi primerno, da bi Mercator v vsak program zvestobe dodal še kakšen izdelek za 
otroke (igrače, družabne igre, računalniške igrice, risanke, knjige, itd.)? Bi zbirale nalepke za 
tovrstne izdelke? 

•  Mercator imetnikom kartice Mercator Pika omogoča, da pridejo do popusta oz. 
brezplačnega izdelka z manjšim številom nalepk, ste to vedele? Ste imetnice kartice 
Mercator Pika? Izkoriščate to možnost (manjše št. zbranih nalepk)? 

• Se vam akcije programov zvestobe v Mercatorju zdijo dovolj dolge? Predolge? Prekratke? 
Kakšna bi bila optimalna dolžina? 

• Koliko programov zvestobe letno naj bi po vašem mnenju izvedel Mercator? Kako dolga 
prekinitev med le-temi je še smiselna? 

• Zaključek: Hvala za sodelovanje, vaši odgovori mi bodo v veliko pomoč. 
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Priloga 3: ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Pozdravljeni! Sem študentka Ekonomske fakultete in pripravljam magistrsko nalogo v zvezi s programi zvestobe 
(zbiranje nalepk). Anketa je anonimna, podatki pridobljeni z njo, pa bodo uporabljeni zgolj za potrebe moje 
magistrske naloge. Že vnaprej se vam najlepše zahvaljujem za sodelovanje. 
 

1. Kako pogosto vi oz. vaše gospodinjstvo nakupujete v Mercatorju? (obkrožite en odgovor)       
a) najmanj enkrat tedensko                     d) manj kot enkrat mesečno 
b) najmanj dvakrat mesečno                   e) le izjemoma 
c) najmanj enkrat mesečno                      f) nikoli 
 

2. Kako ste v splošnem zadovoljni z nakupovanjem v Mercatorju? (Obkrožite številko, ki odraža vaše 
mnenje, pri čemer pomeni 1 – zelo nezadovoljen, 5- zelo zadovoljen)  
        1          2          3        4         5                                                     
 

3. Kako pogosto pred nakupom izdelkov vsakdanje rabe (npr. živila, ki jih pogosto nakupujete) preverite cene le-
teh? (obkrožite en odgovor)       
a) vedno                                                              d) redko (približno pri 20 % nakupov) 
b) zelo pogosto (približno pri 80 % nakupov)     e) nikoli 
c) pogosto (približno pri 50 % nakupov) 
 

4. Ali ste v zadnjih treh letih sodelovali vsaj v enem programu zvestobe (zbiranje nalepk) pri katerem koli 
trgovcu v Sloveniji (torej ste zbirali nalepke in jih tudi unovčili npr. za popust pri nakupu določenega 
izdelka)? 
    a) da                       b) ne 
 

Če ste pri odgovoru na vprašanje 4 odgovorili z DA nadaljujte z vprašanjem 5, če pa ste obkrožili odgovor NE, 
pa nadaljujte z vprašanjem številka 17. 
 

5. Ocenite pomembnost naslednjih kriterijev pri nakupovanju izdelkov v okviru programa zvestobe (1- zelo 
nepomembno, 5 - zelo pomembno).  

Obkrožite številko, ki odraža stopnjo 
pomembnosti posameznega kriterija. 

Zelo 
nepomembno 
(1) 

Nepomembno  
(2) 

Niti  
nepomembno niti 
pomembno (3) 

Pomembno 
(4) 

Zelo 
pomembno 
(5) 

Število nalepk, ki jih je potrebno zbrati 1 2 3 4 5 
Velikost popusta 1 2 3 4 5 
Cena izdelka s popustom 1 2 3 4 5 
Predstavitev izdelkov s strani 
prodajnega osebja v prodajalni 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Priznana blagovna znamka izdelkov 1 2 3 4 5 
Jasna komunikacija o prednostih 
izdelka 

1 2 3 4 5 

Izdelek potrebujem 1 2 3 4 5 
Zdaj, ko je ceneje, si lahko privoščim 1 2 3 4 5 
Kakovost izdelka 1 2 3 4 5 
Brezplačni izdelek 1 2 3 4 5 

 

6. Kako pogosto z namenom pridobitve nalepk programa zvestobe potrošite več? (obkrožite en odgovor)       
a) zelo pogosto (v večini nakupov)                 d) zelo redko (manj kot v ¼  nakupov) 
b) občasno (v ½ nakupov)                              e) nikoli 
c) redko (v ¼  nakupov)                                   
 

7. Do kakšne mere z namenom, da bi pridobili izdelke programa zvestobe z določenim popustom oz. 
brezplačno pri določenem trgovcu, dejansko nakupujete pogosteje? (obkrožite en odgovor) 
a) zelo pogosto (v večini nakupov)             d) zelo redko (manj kot v ¼  nakupov) 
b) občasno (v ½ nakupov)                        e) nikoli 
c) redko (v ¼  nakupov) 
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8. Ocenite, kako dobro pridevniki opisujejo človeka, ki sodeluje v programih zvestobe s tem, da naredite 
križec, in sicer bolj kot se strinjate s pridevnikom, bližje pridevniku naredite križec.  
(Primer: Kako dobro pridevnika opisujeta igralca Brada Pitta?   privlačen x  _  _  _  _  _  _ neprivlačen) 
mlad _  _  _  _  _  _  _   star 
bogat  _  _  _  _  _  _  _   reven 
osamljen _  _  _  _  _  _  _   družaben 
živahen _  _  _  _  _  _  _   dolgočasen 
moderen _  _  _  _  _  _  _   staromoden 
 
9. Prosim obkrožite, kako močno se strinjate s spodnjimi trditvami, ki se nanašajo na programe zvestobe  
(1- močno se ne strinjam; 5- močno se strinjam)?  

Obkrožite številko, ki odraža vaše mnenje Močno se 
ne 
strinjam 
(1) 

Ne  
strinjam  
se (2) 

Niti se ne 
strinjam niti se 
strinjam (3) 

Strinjam 
se (4) 

Močno se 
strinjam 
(5) 

Ob prejemu nagrade v okviru programa zvestobe 
(določenega popusta ali brezplačnega izdelka) 
občutim veliko zadovoljstvo. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Zadovoljstvo ob prejemu nagrade me spodbudi, da 
bom kupoval pri trgovcu na dolgi rok. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Nezmožnost dosega nagrade (zbrano premajhno 
število nalepk) vzbuja negativna čustva do podjetja in 
povzroči prehod h konkurentu. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Izdelki/storitve, ki jih trgovec ponuja v okviru 
programa zvestobe so nagrada za mojo zvestobo. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Program zvestobe s primernimi nagradami, mi daje 
vedeti, da sem za podjetje pomemben. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Nagrada v okviru programa zvestobe mora biti 
privlačna, hkrati pa se mora razlikovati od ponudbe 
pri konkurenci. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Zame je pomembno, da je izdelek, ki je vključen v 
ponudbo programa zvestobe, priznane blagovne 
znamke. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Negativne izkušnje oz. nezadovoljstvo s programi 
zvestobe se prenaša tudi na moj odnos do tega 
podjetja. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Zato, da bi pridobil več nalepk, zapravljam več. 1 2 3 4 5 
Zveste porabnike mora podjetje nagraditi bolj kot 
manj zveste. 

1 2 3 4 5 

Zbiranje nalepk programa zvestobe je zguba časa. 1 2 3 4 5 
 
 

10. Pri posameznih trditvah obkrožite v kakšni meri je vaš odziv kot je navedeno v spodnji razpredelnici  
(1- nikoli,  5- vedno, 6 – v takšni situaciji se še nisem znašel/a)  

V primeru, da je število nalepk, ki 
jih moram zbrati za dosego 
popusta oz. brezplačnega izdelka 
previsoko, storim naslednje: 

Nikoli 
(1) 

Redko kdaj  
(približno v 
1/3 
primerov) (2) 

V 
polovici  
primerov 
(3) 

Pogosto  
(približno v 
2/3 primerov) 
(4) 

Vedno  
(5) 

V takšni 
situaciji 
 se še 
nisem  
znašel/a (6) 

Mislim, da se mi je zgodila krivica in 
se izogibam nakupom pri tem 
trgovcu. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Širim negativne govorice o tem 
trgovskem podjetju. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Se pritožim. 1 2 3 4 5 6 
Ne spremenim vedenja in še vedno 
nakupujem pri istem trgovcu 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 
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11. Ali ste v preteklih letih sodelovali v katerem izmed naštetih Mercatorjevih programov zvestobe (pomeni: 
ste zbirali nalepke in izdelke s popustom tudi kupili oz. prevzeli brezplačne izdelke)? Programi zvestobe so 
razvrščeni glede na termin v katerem so potekali (pri vsakem možnem odgovoru obkrožite da ali ne).  

Tefal (set teflonskih posod s snemljivim ročajem, tehtnica, grelnik za vodo, kuhinjski aparat), na 
voljo s popustom 

 

DA NE 

Izdelki Tognana  (beli porcelan, osnovni set s plitkim in desertnim krožnikom ter skodelico, na 
voljo brezplačno) 

 

DA NE 

Chic (ponve in posode iz teflona),  50% popust  

  

DA NE 

Bosch – Svilanit (brisače Svilanit in aparati Bosch – likalnik, tehtnica, sesalec, sušilec za lase), 
50-70% popust 

 

 
DA 

 
NE 

Zberi in izberi! (kozarci Magnifico, pohodne palice in nahrbtnik, odeje Dormeo, aparati Braun, 
smučarske karte, izleti), 25–60% popust 

       

 
DA 

 
NE 

Zberi in izberi! (posode Lock&Lock, badminton set, mikrovalovna pečica, kovčki Samsonite, izleti), 
20–60% popust 

  

 
DA 

 
NE 

Tognana – pisane skodelice in krožniki, z zadostnim številom nalepk na voljo brezplačno 

 

DA NE 

Dormeo – posteljni set Trend, 60% popust         

DA NE 

Tefal – trije seti teflonskih posod, 60% ceneje    

DA NE 
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Če ste sodelovali vsaj v enem programu zvestobe podjetja Mercator nadaljujte z vprašanjem 12, če pa ste pri 
vseh obkrožili odgovor NE pa nadaljujte z vprašanjem številka 17. 
 
12. Na kakšen način najpogosteje najprej izveste, da v Mercatorju poteka nov program zvestobe? (obkrožite 
le en odgovor)  
a) od prijateljev, sorodnikov, sodelavcev                                      e) na prodajnem mestu (plakati, stojala z izdelki,..)      
b) iz TV, radijskega oglasa                                                            f) pove mi prodajalka v prodajalni                                   
c) iz zloženke s ponudbo programa                                              g) internetna stran Mercator  
    zvestobe ali oglasa v akcijskem letaku                                     h) drugo (prosim 
navedite):____________________ 
d) opazim na velikih obcestnih plakatih (zunanje oglaševanje)     
 
13. Kako privlačen je bil za vas posamezen že izveden program zvestobe v podjetju Mercator?  (1-
popolnoma neprivlačen; 5- močno privlačen; 6- težko sodim, ker se nisem pozanimal/a o ponudbi in tudi 
nisem sodeloval/a). Opisi in slike posameznih programov zvestobe se nahajajo pod vprašanjem št. 11.   

Obkrožite številko, ki odraža 
vaše mnenje 

Popolnoma  
neprivlačen (1) 

Neprivlačen 
(2) 

Niti 
neprivlačen  
niti privlačen 
(3) 

Privlačen 
(4) 

Močno 
privlačen 
(5) 

Težko sodim, 
ker se nisem 
pozanimal/a o 
ponudbi in 
tudi nisem 
sodeloval/a 
(6) 

Tefal leta 2005 (posode, 
tehtnica,..) 

1 2 3 4 5 6 

Tognana-beli porcelan 1 2 3 4 5 6 
Chic – ponve in posode iz 
teflona 

1 2 3 4 5 6 

Bosch – Svilanit (brisače, 
likalnik,...) 

1 2 3 4 5 6 

Zberi in izberi! (kozarci 
Magnifico, odeje Dormeo, 
pohodne palice, nahrbtnik, 
aparati Braun,) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

6 

Zberi in izberi! (posode 
Lock&lock, kovčki Samsonite, 
badminton set, mikrovalovna 
pečica) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

6 

Tognana – pisane skodelice in 
krožniki 

1 2 3 4 5 6 

Dormeo – posteljni set Trend 1 2 3 4 5 6 
Tefal – trije seti teflonskih 
posod 

1 2 3 4 5 6 

 
14. Kaj je v vašem primeru najpogostejši razlog oz. vzpodbuda, da se odločite za sodelovanje v določenem 
programu zvestobe podjetja Mercator? (obkrožite dva najpomembnejša razloga)  
a)  nižja cena  oz. popust                                              
b) izpostavljenost izdelkov na prodajnem mestu (dobro založeno in vidno stojalo) 
c) zanimivi izdelki, ki jih drugje ne morem kupiti (ekskluzivni izdelki)                                                                      
d) izdelki se dopolnjujejo v neko celoto 
e) kakovostni izdelki, ki jih lahko sedaj kupim mnogo ceneje (racionalnost)  
g) priporočilo prijatelja,družinskega člana ali sodelavca 
h) brezplačni izdelek 
i) izdelek, ki ga potrebujem po ugodni ceni 
j) drugo 
 

15. Kakšen se vam je zdel izbor izdelkov v okviru Mercatorjevih programov zvestobe, ki so bili že izvedeni? 
(Obkrožite številko, ki odraža vaše mnenje, pri čemer pomeni 1- zelo slab, 5-zelo dober)  
        1          2          3        4         5                                                     
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16. Katere izmed spodaj naštetih izdelkov/storitev bi želeli, da jih Mercator vključi v program zvestobe? 
(možnih več odgovorov)  
a) posoda                                                          i) športna oprema (kolo, smuči, itd.) 
b) potovalne torbe, kovčki                                 j) dražji izdelki (televizija, bela tehnika, itd.) 
c) plažne in kopalniške brisače                         k) vrtna garnitura (miza in stoli) 
d) jedilni pribor                                                   l) počitnice  
e) kuhinjski noži                                                 m) manjši gospodinjski aparati (opekač, aparat za kuhanje kave, itd.) 
f) kuhinjski prti, pogrinjki                                    n) vstopnice za ogled filma v kinu 
g) vstopnice za kopanje                                    o) smučarske karte                                 
h) DVD-ji s filmi oz. risankami                           p) zbirka knjig 
r) drugo (prosim navedite): ______________________________ 
 
17. Ali imate Mercator Pika kartico (vi osebno ali vaša družina)? (obkrožite en odgovor)       
Če imate svojo ter tudi družinsko kartico, obkrožite le odgovor a. 
a) da, svojo    b) da, družinsko   c) ne  
 

18. Kolikšen delež mesečnega dohodka v vašem gospodinjstvu potrošite v Mercatorjevih prodajalnah 
(živilske prodajalne, tekstilne in tehnične prodajalne, prodajalne Hura!, prodajalne Intersport, drogerije 
Beautique)? (obkrožite en odgovor)       
a) nič                                           d) nad 10 do v ključno 25% 
b) nad nič do vključno 5 %          e) nad 25 do vključno 40% 
c) nad 5 do vključno10%             f) nad 40% 
 

V zadnjem delu ankete pa bi vas prosila še za nekaj demografskih podatkov. 
 

19.  Spol (obkrožite):        M           Ž       
 

20.  Vaša starost: ________ let                
     

21. Neto mesečni dohodek vašega gospodinjstva znaša približno (obkrožite le en odgovor):   
a) do vključno 730 EUR                                             d) nad 2.200 EUR do vključno 2.900 EUR 
b) nad 730 EUR do vključno 1.460 EUR                    e) nad 2.900 EUR 
c) nad 1.460 EUR do vključno 2.200 EUR 
                                 
22. Kakšna je vaša dokončana izobrazba? (obkrožite en odgovor)       
a) nedokončana ali dokončana osnovna šola         d) višja, visoka ali univerzitetna izobrazba 
b) poklicna šola                                                       e) magisterij ali doktorat 
c) srednja šola 
                                                                          

23. Koliko članov (oseb) šteje vaše gospodinjstvo (vključno z vami)? ____________      
 

24. Vaše gospodinjstvo je (obkrožite le en odgovor):    
a) vsaj en otrok je mlajši od 14 let  ali 
    živim sam/-a oz s partnerjem in še nimam otrok, hkrati pa noben član gospodinjstva ni starejši od 40 let 
b) vsaj en otrok še obiskuje srednjo šolo ali študira, torej še ni zaposlen ali  
    noben član gospodinjstva ni starejši od 60 let in brez otrok 
c) otroci imajo že zaposlitev oz. imajo že svoje gospodinjstvo ali  
    starost članov gospodinjstva nad 60 let in brez otrok 
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Priloga 4: OBDELAVA POSAMEZNIH VPRAŠANJ Z SPSS-OM, PRIKAZ PODATKOV 
 
Vprašanje 5: Pomembnost kriterijev pri nakupovanju izdelkov v okviru programov zvestobe 
 
Tabela 1: Spodnje in zgornje meje, aritmetične sredine in standardni odkloni pomembnosti posameznih kriterijev 

pri nakupovanju izdelkov v okviru programa zvestobe 
 

 Spodnja 
meja  

Zgornja 
meja 

Aritmetična 
sredina 
(povprečna 
ocena) 

Standardni 
odklon 
(SD) 

Število nalepk, ki jih je potrebno zbrati 3,41 3,72 3,56 1,00 
Velikost popusta 4,05 4,36 4,21 0,99 
Cena izdelka s popustom 4,35 4,56 4,46 0,70 
Predstavitev izdelkov s strani prodajnega 
osebja v prodajalni 

2,82 3,18 3,00 1,16 

Priznana blagovna znamka izdelkov 3,80 4,07 3,93 0,90 
Jasna komunikacija o prednostih izdelka 3,68 3,95 3,82 0,89 
Izdelek potrebujem 4,30 4,52 4,41 0,72 
Zdaj, ko je ceneje, si lahko privoščim 3,49 3,84 3,67 1,13 
Kakovost izdelka 4,40 4,61 4,51 0,67 
Brezplačni izdelek 3,79 4,12 3,96 1,09 
SKUPAJ / / 3,95 0,93 

 
Intervali zaupanja: 
95 % zaupam, da se prava vrednost kriterija »število nalepk, ki jih je potrebno zbrati« pri 
nakupovanju izdelkov v okviru programa zvestobe, nahaja na intervalu med 3,41 in 3,72.  
95 % zaupam, da se prava vrednost kriterija »velikost popusta« pri nakupovanju izdelkov v 
okviru programa zvestobe, nahaja na intervalu med 4,05 in 4,36.  
95 % zaupam, da se prava vrednost kriterija »cena izdelka s popustom« pri nakupovanju 
izdelkov v okviru programa zvestobe, nahaja na intervalu med 4,35 in 4,56.  
95 % zaupam, da se prava vrednost kriterija »predstavitev izdelkov s strani prodajnega osebja v 
prodajalni« pri nakupovanju izdelkov v okviru programa zvestobe, nahaja na intervalu med 
2,82 in 3,18.  
95 % zaupam, da se prava vrednost kriterija »priznana blagovna znamka izdelkov« pri 
nakupovanju izdelkov v okviru programa zvestobe, nahaja na intervalu med 3,80 in 4,07.  
95 % zaupam, da se prava vrednost kriterija »jasna komunikacija o prednostih izdelkov« pri 
nakupovanju izdelkov v okviru programa zvestobe, nahaja na intervalu med 3,68 in 3,95.  
95 % zaupam, da se prava vrednost kriterija »izdelek potrebujem« pri nakupovanju izdelkov v 
okviru programa zvestobe, nahaja na intervalu med 4,30 in 4,52.  
95 % zaupam, da se prava vrednost kriterija »zdaj ko je ceneje, si lahko privoščim« pri 
nakupovanju izdelkov v okviru programa zvestobe, nahaja na intervalu med 3,49 in 3,84.  
95 % zaupam, da se prava vrednost kriterija »kakovost izdelka« pri nakupovanju izdelkov v 
okviru programa zvestobe, nahaja na intervalu med 4,40 in 4,61.  
95 % zaupam, da se prava vrednost kriterija »brezplačen izdelek« pri nakupovanju izdelkov v 
okviru programa zvestobe, nahaja na intervalu med 3,79 in 4,12.  
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Vprašanje 8: Stališča anketirancev glede lastnosti osebe, ki sodeluje v programih zvestobe 
 
Tabela 2: Spodnje in zgornje meje, aritmetične sredine in standardni odkloni stališč anketirancev glede lastnosti 

osebe, ki sodeluje v programih zvestobe 
 

 Spodnja 
meja 

Zgornja 
meja 

Aritmetična 
sredina 
(povprečna 
ocena) 

Standardni 
odklon 
(SD) 

Mlad - star 3,79 4,25 4,02 1,50 
Bogat - reven 4,34 4,78 4,56 1,41 
Osamljen - družaben 4,10 4,55 4,33 1,47 
Živahen - dolgočasen 3,12 3,57 3,34 1,46 
Moderen - staromoden 2,87 3,28 3,08 1,34 
SKUPAJ / / 3,88 1,44 

 
Slika 1: Intervali zaupanja  za posamezne pridevnike iz semantičnega diferenciala 

 

1

2

3

4

5

6

7

Mlad/star Bogat/reven Osamljen/družaben Živahen/dolgočasen Moderen/staromoden

Spodnja meja Zgornja meja Aritmetična sredina (povprečna ocena)
 

 
Intervali zaupanja se med seboj prekrivajo pri pridevnikih bogat/reven in osamljen/družaben, 
pri pridevnikih živahen/dolgočasen ter moderen/staromoden ter pri pridevnikih mlad/star in 
osamljen/družaben. 
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Vprašanje 9: Strinjanje s posameznimi trditvami, ki se nanašajo na program zvestobe. 
 

Tabela 3: Spodnje in zgornje meje, aritmetične sredine in standardni odkloni glede strinjanja anketirancev s 
trditvami, ki se nanašajo na programe zvestobe 

 
 Spodnja 

meja  
Zgornja meja Aritmetična 

sredina 
(povprečna 
ocena) 

Standardni 
odklon 
(SD) 

Trditev 1: Ob prejemu nagrade v okviru programa 
zvestobe (določenega popusta ali brezplačnega 
izdelka) občutim veliko zadovoljstvo. 

3,30 3,58 3,44 0,92 

Trditev 2: Zadovoljstvo ob prejemu nagrade me 
spodbudi, da bom kupoval pri trgovcu na dolgi rok. 

2,70 3,03 2,87 1,09 

Trditev 3: Nezmožnost dosega nagrade (zbrano 
premajhno število nalepk) vzbuja negativna čustva do 
podjetja in povzroči prehod h konkurentu. 

2,16 2,46 2,31 0,97 

Trditev 4: Izdelki/storitve, ki jih trgovec ponuja v okviru 
programa zvestobe so nagrada za mojo zvestobo. 

3,15 3,46 3,30 1,00 

Trditev 5: Program zvestobe s primernimi nagradami, 
mi daje vedeti, da sem za podjetje pomemben. 

2,91 3,23 3,07 1,04 

Trditev 6: Nagrada v okviru programa zvestobe mora 
biti privlačna, hkrati pa se mora razlikovati od ponudbe 
pri konkurenci. 

3,98 4,24 4,11 0,87 

Trditev 7: Zame je pomembno, da je izdelek, ki je 
vključen v ponudbo programa zvestobe, priznane 
blagovne znamke. 

3,54 3,83 3,68 0,97 

Trditev 8: Negativne izkušnje oz. nezadovoljstvo s 
programi zvestobe se prenaša tudi na moj odnos do 
tega podjetja. 

3,07 3,38 3,22 1,02 

Trditev 9: Zato, da bi pridobil več nalepk, zapravljam 
več. 

1,96 2,27 2,12 0,98 

Trditev 10: Zveste porabnike mora podjetje nagraditi 
bolj kot manj zveste. 

3,57 3,87 3,72 0,97 

Trditev 11: Zbiranje nalepk programa zvestobe je 
zguba časa. 

2,11 2,36 2,24 0,83 

SKUPAJ / / 3,10 0,97 
 
 
Vprašanje 10: Odziv porabnikov v primeru, da je število nalepk, ki jih morajo zbrati za dosego 
popusta oz. brezplačnega izdelka, previsoko 
 
Trditev 1: Mislim, da se mi je zgodila krivica in se izogibam nakupom pri tem trgovcu. 
Največ v vzorec izbranih oseb si v primeru, da se znajdejo v takšni situaciji nikoli ne misli, da 
se jim je zgodila krivica in se zato izogibajo nakupom pri tem trgovcu (49,1 % oz. 81 oseb), 
20,6 % oz. 34 oseb se na omenjeni način odzove redko kdaj (v približno 1/3 primerov), 7,3% 
oz. 12 anketiranih v polovici primerov, 2,4 % oz. 4 osebe pogosto (v približno 2/3 primerov), 
vedno pa ni obkrožil noben od anketirancev. 20,6 % oz. 34 oseb pa se v omenjeni situaciji še ni 
znašlo.  
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Trditev 2: Širim negativne govorice o tem trgovskem podjetju. 
Največ v vzorec izbranih oseb v primeru, da se znajdejo v takšni situaciji, nikoli ne širi 
negativnih govoric o trgovskem podjetju (60,6 % oz. 100 oseb), 25,5 % oz. 42 oseb se na 
omenjeni način odzove redko kdaj (v približno 1/3 primerov), 1,2 % oz. 2 anketirani osebi v 
polovici primerov, 1,8 % oz. 3 osebe pogosto (v približno 2/3 primerov), vedno pa ni obkrožil 
noben od anketirancev. 10,9 % oz. 18 anketiranih oseb pa se v omenjeni situaciji še ni znašlo.  
Trditev 3: Se pritožim. 
Največ v vzorec izbranih oseb se v primeru, da se znajde v takšni situaciji nikoli ne pritoži 
(69,1 % oz. 114 oseb), 15,8 % oz. 26 oseb se na omenjeni način odzove redko kdaj (v približno 
1/3 primerov), 1,2 % oz. 2 anketirani osebi v polovici primerov, 1,2 % oz. 2 anketirani osebi 
pogosto (v približno 2/3 primerov), vedno pa 2,4 % oz. 4 osebe, 10,3 % oz. 17 oseb pa se v 
omenjeni situaciji še ni znašlo.  
Trditev 4: Ne spremenim vedenja in še vedno nakupujem pri istem trgovcu. 
Odgovor nikoli je obkrožilo 13,3 % oz. 22 anketiranih oseb, redko kdaj (v približno 1/3 
primerov) 6,1 % oz. 10 oseb, v polovici primerov 12,1 % oz. 20 oseb, pogosto (v približno 1/3 
primerov) 26,1 % oz. 43 oseb, vedno 24,8 % oz. 41 oseb, v takšni situaciji pa se še ni znašlo 
17,6 % oz. 29 oseb.  
 
Zgoraj navedeni strukturni deleži anketirancev po posameznih trditvah pri vprašanju 10 so 
prikazani na Sliki 2. 
 

Slika 2: Strukturni deleži pogostosti posameznih vedenj v primeru, da je število potrebnih zbranih nalepk za 
dosego popusta oz. brezplačnega izdelka previsoko, N = 165 
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Vprašanje 13: Privlačnost posameznih programov zvestobe podjetja Mercator 
 

Tabela 4: Spodnje in zgornje meje, aritmetične sredine in standardni odkloni glede mnenj anketirancev o 
privlačnosti posameznih že izvedenih programov zvestobe podjetja Mercator (izločen odgovor 6) 

 

 Spodnja 
meja  

Zgornja 
meja 

Aritmetična sredina 
(povprečna ocena) 

Standardni 
odklon (SD) 

Tefal leta 2005 (posode, tehtnica,..) 3,64 4,01 3,82 0,88 
Tognana-beli porcelan 3,83 4,23 4,03 1,08 
Chic – ponve in posode iz teflona 3,61 4,01 3,81 0,98 
Bosch – Svilanit (brisače, likalnik,...) 3,19 3,74 3,47 1,25 
Zberi in izberi! (kozarci Magnifico, odeje 
Dormeo, pohodne palice, nahrbtnik, aparati 
Braun,) 

3,23 3,79 3,51 1,31 

Zberi in izberi! (posode Lock&lock, kovčki 
Samsonite, badminton set, mikrovalovna 
pečica) 

3,48 3,95 3,71 1,20 

Tognana – pisane skodelice in krožniki 3,87 4,28 4,08 1,12 

Dormeo – posteljni set Trend 3,71 4,12 3,92 1,02 
Tefal – trije seti teflonskih posod 3,68 4,07 3,88 0,98 
SKUPAJ / / 3,80 1,09 

 
 
Vprašanje 16: Izdelki/storitve za katere bi anketiranci želeli, da jih Mercator vključi v programe 
zvestobe. 
 

Slika 3: Strukturni deleži izdelkov/storitev, za katere bi anketiranci želeli, da jih Mercator vključi v program 
zvestobe 
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Priloga 5: PRIKAZ TESTNIH STATISTIK ZA POSTAVLJENE HIPOTEZE 
 
Hipoteza 1: Porabniki, ki pogosteje nakupujejo v Mercatorju, pogosteje sodelujejo v 
programih zvestobe pri podjetju Mercator. 
H0 : Med kupci podjetja Mercator, ki nakupujejo bolj pogosto in tistimi, ki nakupujejo manj 
pogosto, ni razlik glede pogostosti sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator           
(fij = f `ij) 
H1 : Med kupci podjetja Mercator, ki nakupujejo bolj pogosto in tistimi, ki nakupujejo manj 
pogosto, obstajajo značilne razlike glede pogostosti sodelovanja v programih zvestobe podjetja 
Mercator (fij ≠ f`ij). 
 

Tabela 5:  Statistično preizkušanje hipoteze 1 – Pearsonov Hi-kvadrat preizkus 
 

Bolj pogosto (3 ali več), manj pogosto (manj kot 3) sodelovanje v programih zvestobe podjetja Mercator* Bolj pogosto, manj pogosto 

nakupovanje gospodinjstva v Mercatorju  
   

Bolj pogosto, manj pogosto nakupovanje 

gospodinjstva v Mercatorju 

   
1 - Bolj pogosto 2 - Manj pogosto Skupaj 

Št. enot 111 6 117 1 – Bolj 

pogosto % znotraj pogosto, manj pogosto 

nakupovanje gospodinjstva v Mercatorju 

    75,0  35,3    70,9 

Št. enot 37 11 48 

Bolj pogosto (3 ali več), manj pogosto 

(manj kot 3) sodelovanje v programih 

zvestobe podjetja Mercator 

2 –  Manj 

pogosto % znotraj pogosto, manj pogosto 

nakupovanje gospodinjstva v Mercatorju 

  25,0  64,7    29,1 

Št. enot 148 17 165 Skupaj 

% znotraj pogosto, manj pogosto 

nakupovanje gospodinjstva v Mercatorju 

  100,0 100,0    100,0 

 
Hi–kvadrat test 

 Vrednost 
Stopinje 
prostosti Stopnja značilnosti  

Pearsonov hi-kvadrat 9,809 1 0,002 

 
Razlaga odstotkov v kontingenčni tabeli: 
f 011 = 75,0 % 
f 021  =  25,0 % 
Med vsemi v vzorec izbranimi osebami, ki bolj pogosto nakupujejo v Mercatorju, je 75,0 % 
takih, ki bolj pogosto sodelujejo v programih zvestobe podjetja Mercator, 25,0 % pa takih, ki v 
programih zvestobe podjetja Mercator sodelujejo manj pogosto. 
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f 012 = 35,3 % 
f 022 = 64,7 % 
Med vsemi v vzorec izbranimi osebami, ki v Mercatorju nakupujejo manj pogosto, je 35,3 % 
takih, ki v programih zvestobe podjetja Mercator sodelujejo bolj pogosto, 64,7 % pa takšnih, ki 
v programih zvestobe podjetja Mercator sodelujejo manj pogosto. 
 
f 013 = 70,9 % 
f 023 = 29,1 % 
Med vsemi v vzorec izbranimi osebami, ki se razlikujejo po pogostosti nakupovanja v 
Mercatorju, 70,9 % ljudi bolj pogosto sodeluje v programih zvestobe podjetja Mercator, 29,1 % 
pa manj pogosto. 
 
Hipoteza 2: Imetniki kartice Mercator Pika pogosteje sodelujejo v programih zvestobe z 
zbiranjem nalepk kot tisti, ki omenjene kartice nimajo. 
H0 : Med kupci, ki imajo Mercator Pika kartico in tistimi, ki Mercator Pika kartice nimajo, ni 
razlik glede pogostosti sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator (fij = f `ij). 
H1 : Med kupci, ki imajo Mercator Pika kartico in tistimi, ki Mercator Pika kartice nimajo, 
obstajajo značilne razlike glede pogostosti sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator 
(fij ≠ f`ij). 
 

Tabela 6:  Statistično preizkušanje hipoteze 2 – Pearsonov Hi-kvadrat preizkus 
 

Bolj pogosto (3 ali več), manj pogosto (manj kot 3) sodelovanje v programih zvestobe podjetja Mercator* Ali imajo anketiranci oz. njihovo 

gospodinjstvo Mercator Pika kartico?  
   

Ali imajo anketiranci oz. njihovo gospodinjstvo 

Mercator Pika kartico? 

   
1 - Da 2 -Ne Skupaj 

Št. enot 111 6 117 1 – Bolj pogosto 

% znotraj Ali imajo anketiranci oz. njihovo 

gospodinjstvo Mercator Pika kartico? 

   74,0  40,0    70,9 

Št. enot 39 9 48 

Bolj pogosto (3 ali 

več), manj pogosto 

(manj kot 3) 

sodelovanje v 

programih zvestobe 

podjetja Mercator 

2 – Manj pogosto 

% znotraj Ali imajo anketiranci oz. njihovo 

gospodinjstvo Mercator Pika kartico? 

  26,0  60,0   29,1 

Št. enot 150 15 165 Skupaj 

% znotraj Ali imajo anketiranci oz. njihovo 

gospodinjstvo Mercator Pika kartico? 

  100,0  100,0   100,0 

 
Hi–kvadrat test 

 Vrednost 
Stopinje 
prostosti Stopnja značilnosti  

Pearsonov hi-kvadrat 6,082 1 0,014 
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Razlaga odstotkov v kontingenčni tabeli: 
f 011 = 74,0 % 
f 021  =  26,0 % 
Med vsemi v vzorec izbranimi osebami, ki imajo Mercator Pika kartico, je 74,0 % takih, ki bolj 
pogosto sodelujejo v programih zvestobe podjetja Mercator, 26,0 % pa takih, ki v programih 
zvestobe podjetja Mercator sodelujejo manj pogosto. 
 

f 012 = 40,0 % 
f 022 = 60,0 % 
Med vsemi v vzorec izbranimi osebami oz. njihovimi gospodinjstvi, ki nimajo Mercator Pika 
kartice,  je 40,0 % takih, ki v programih zvestobe podjetja Mercator sodelujejo bolj pogosto, 
60,0 % pa takšnih, ki v programih zvestobe podjetja Mercator sodelujejo manj pogosto. 
 
f 013 = 70,9 % 
f 023 = 29,1 % 
Med vsemi v vzorec izbranimi osebami, ki se razlikujejo po tem ali imajo Mercator Pika kartico 
ali ne, je 70,9 % ljudi, ki bolj pogosto sodelujejo v programih zvestobe podjetja Mercator,    
29,1 % pa jih sodeluje v programih zvestobe podjetja Mercator manj pogosto. 
 
Hipoteza 3: Kupci oz. gospodinjstva, ki potrošijo večji del svojega dohodka namenjenega 
za nakup prehrambenih (Mercator in Hura!), tekstilnih (Modiana, Avenija mode, Maxi, 
Beautique, Modna hiša), tehničnih (Pohištvo, Tehnika, Gradnja) in športnih (Intersport) 
izdelkov v Mercatorju, pogosteje sodelujejo v programih zvestobe podjetja Mercator. 
H0 : Med kupci, katerih gospodinjstva mesečno potrošijo do vključno 10 % v Mercatorjevih 
prodajalnah in tistimi, ki v Mercatorjevih prodajalnah potrošijo več kot 10 % mesečnega 
dohodka gospodinjstva, ni razlik glede pogostosti sodelovanja v programih zvestobe podjetja 
Mercator (fij = f `ij). 
H1 : Med kupci, katerih gospodinjstva mesečno potrošijo do vključno 10 % v Mercatorjevih 
prodajalnah in tistimi, ki v Mercatorjevih prodajalnah potrošijo več kot 10 % mesečnega 
dohodka gospodinjstva, obstajajo značilne razlike glede pogostosti sodelovanja v programih 
zvestobe podjetja Mercator (fij ≠ f`ij). 
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Tabela 7:  Statistično preizkušanje hipoteze 3 – Pearsonov Hi-kvadrat preizkus 
 

Bolj pogosto (3 ali več), manj pogosto (manj kot 3) sodelovanje v programih zvestobe podjetja Mercator * Delež mesečnega dohodka 

gospodinjstva potrošenega v Mercatorjevih prodajalnah (do vključno 10 %, več kot 10 %)  
   

Delež mesečnega dohodka gospodinjstva 

potrošenega  v Mercatorjevih prodajalnah (do 

vključno 10 %, več kot 10 %) 

   
1 – Do vključno 10 % 2 – Več kot 10 % Skupaj 

Št. enot 26 91 117 1- Bolj 

pogosto % znotraj delež mesečnega dohodka 

potrošenega  v Mercatorjevih prodajalnah (do 

vključno 10 %, več kot 10 %) 

  49,1   81,2   70,9 

Št. enot 27 21 48 

Bolj pogosto (3 ali 

več), manj pogosto 

(manj kot 3) 

sodelovanje v 

programih zvestobe 

podjetja Mercator 
2 - Manj 

pogosto % znotraj delež mesečnega dohodka 

potrošenega  v Mercatorjevih prodajalnah (do 

vključno 10 %, več kot 10 %) 

 50,9  18,8   29,1 

Št. enot 53 112 165 Skupaj 

% znotraj delež mesečnega dohodka 

potrošenega  v Mercatorjevih prodajalnah (do 

vključno 10 %, več kot 10 %) 

100,0   100,0   100,0 

 
Hi–kvadrat test 

 Vrednost 
Stopinje 
prostosti Stopnja značilnosti  

Pearsonov hi-kvadrat 16,548 1 0,000 

 
 
Razlaga odstotkov v kontingenčni tabeli: 
f 011 =  49,1 % 
f 021  =  50,9 % 
Med vsemi v vzorec izbranimi osebami, ki potrošijo v Mercatorjevih prodajalnah do 10 % 
mesečnega dohodka gospodinjstva, je 49,1 % takih, ki bolj pogosto sodelujejo v programih 
zvestobe podjetja Mercator, 50,9 % pa takih, ki v programih zvestobe podjetja Mercator 
sodelujejo manj pogosto. 
 

f 012 = 81,2 % 
f 022 = 18,8 % 
Med vsemi v vzorec izbranimi osebami oz. njihovimi gospodinjstvi, ki potrošijo v 
Mercatorjevih prodajalnah več kot 10 % mesečnega dohodka gospodinjstva,  je 81,2 % takih, ki 
v programih zvestobe podjetja Mercator sodelujejo bolj pogosto, 18,8 % pa takšnih, ki v 
programih zvestobe podjetja Mercator sodelujejo manj pogosto. 
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f 013 = 70,9 % 
f 023 = 29,1 % 
Med vsemi v vzorec izbranimi osebami, ki se razlikujejo po tem koliko mesečnega dohodka 
gospodinjstva potrošijo v Mercatorjevih prodajalnah, je 70,9 % ljudi, ki bolj pogosto sodelujejo 
v programih zvestobe podjetja Mercator, 29,1 % pa jih sodeluje v programih zvestobe podjetja 
Mercator manj pogosto. 
 
Hipoteza 4: Kupci, ki pogosteje sodelujejo v programih zvestobe podjetja Mercator, so 
manj cenovno občutljivi kot kupci, ki v Mercatorjevih programih zvestobe sodelujejo le 
redko ali nikoli. 
H0 : Med kupci, ki v programih zvestobe podjetja Mercator sodelujejo bolj pogosto in kupci, ki 
v le-teh sodelujejo manj pogosto, ni razlik glede cenovne občutljivosti (fij = f `ij). 
H1 : Med kupci, ki v programih zvestobe podjetja Mercator sodelujejo bolj pogosto in kupci, ki 
v le-teh sodelujejo manj pogosto, obstajajo značilne razlike glede cenovne občutljivosti          
(fij ≠ f`ij). 
 

Tabela 8:  Statistično preizkušanje hipoteze 4 – Pearsonov Hi-kvadrat preizkus 
 

Cenovna občutljivost * Bolj pogosto (3 ali več), manj pogosto sodelovanje v programih zvestobe podjetja Mercator 
   

Bolj pogosto (3 ali več), manj pogosto (manj kot 3) 

sodelovanje v programih zvestobe podjetja 

Mercator 

   
1 – Bolj pogosto 2 – Manj pogosto Skupaj 

Št. enot 46 21 67 1 – Cenovno 

občutljivi % znotraj bolj pogosto (3 ali več), manj 

pogosto (manj kot 3) sodelovanje v 

programih zvestobe podjetja Mercator 

  39,3   43,8  40,6 

Št. enot 71 27 98 

Cenovna občutljivost 

2 – Cenovno 

neobčutljivi % znotraj bolj pogosto (3 ali več), manj 

pogosto (manj kot 3) sodelovanje v 

programih zvestobe podjetja Mercator 

  60,7   56,3   59,4 

Št. enot 117 48 165 Skupaj 

% znotraj bolj pogosto (3 ali več), manj 

pogosto (manj kot 3) sodelovanje v 

programih zvestobe podjetja Mercator 

  100,0  100,0   100,0 

 
Hi–kvadrat test 

 Vrednost 
Stopinje 
prostosti Stopnja značilnosti  

Pearsonov hi-kvadrat 0,124 1 0,725 
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Razlaga odstotkov v kontingenčni tabeli: 
f 011 =  39,3 % 
f 021  =  60,7 % 
Med vsemi v vzorec izbranimi osebami, ki bolj pogosto sodelujejo v programih zvestobe 
podjetja Mercator, je 39,3 % takih, ki so cenovno občutljivi, 60,7 % pa takih, ki so cenovno 
neobčutljivi. 
 

f 012 = 43,8 % 
f 022 = 56,3 % 
Med vsemi v vzorec izbranimi osebami oz. njihovimi gospodinjstvi, ki v programih zvestobe 
podjetja Mercator sodelujejo manj pogosto,  je 43,8 % takih, ki so cenovno občutljivi, 56,3 % 
pa takšnih, ki so cenovno neobčutljivi. 
 
f 013 = 40,6 % 
f 023 = 59,4 % 
Med vsemi v vzorec izbranimi osebami, ki se razlikujejo po pogostosti sodelovanja v programih 
zvestobe podjetja Mercator, je 40,6 % ljudi, ki so cenovno občutljivi, 59,4 % pa takšnih, ki so 
cenovno neobčutljivi. 

 
Hipoteza 5: Porabniki/gospodinjstva z nižjimi dohodki (pod 2.200 EUR neto na mesec za 
gospodinjstvo) pogosteje sodelujejo v programih zvestobe podjetja Mercator. 
H0 : Med kupci, katerih gospodinjstva imajo višji neto mesečni dohodek (nad 2.200 EUR) in 
kupci, katerih gospodinjstva imajo nižji neto mesečni dohodek (manj ali enako 2.200 EUR), ni 
razlik glede pogostosti sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator (fij = f `ij). 
H1 : Med kupci, katerih gospodinjstva imajo višji neto mesečni dohodek (nad 2.200 EUR) in 
kupci, katerih gospodinjstva imajo nižji neto mesečni dohodek (manj ali enako 2.200 EUR), 
obstajajo značilne razlike glede pogostosti sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator 
(fij ≠ f`ij). 
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Tabela 9:  Statistično preizkušanje hipoteze 5 – Pearsonov Hi-kvadrat preizkus 
 

Bolj pogosto (3 ali več), manj pogosto (manj kot 3) sodelovanje v programih zvestobe podjetja Mercator * Neto mesečni dohodek gospodinjstva  
   

Neto mesečni dohodek gospodinjstva 

   
1 – Nižji dohodek 2 – Višji dohodek Skupaj 

Št. enot 81 36 117 1 – Bolj pogosto 

% znotraj neto mesečni dohodek gospodinjstva   70,4   72,0     70,9 

Št. enot 34 14 48 

Bolj pogosto (3 ali 

več), manj pogosto 

(manj kot 3) 

sodelovanje v 

programih zvestobe 

podjetja Mercator 

2 – Manj pogosto 

% znotraj neto mesečni dohodek gospodinjstva   29,6   28,0   29,1 

Št. enot 115 50 165 Skupaj 

% znotraj neto mesečni dohodek gospodinjstva   100,0   100,0    100,0 
 

Hi–kvadrat test 

 Vrednost 
Stopinje 
prostosti Stopnja značilnosti  

Pearsonov hi-kvadrat 0,000 1 0,986 

 
Razlaga odstotkov v kontingenčni tabeli: 
f 011 =  70,4 % 
f 021  =  29,6 % 
Med vsemi v vzorec izbranimi osebami, ki imajo mesečni dohodek gospodinjstva nižji ali enak 
2.200 EUR, je 70,4 % takih, ki bolj pogosto sodelujejo v programih zvestobe podjetja Mercator, 
29,6 % pa takih, ki v programih zvestobe podjetja Mercator sodelujejo manj pogosto. 
 

f 012 = 72,0 % 
f 022 = 28,0 % 
Med vsemi v vzorec izbranimi osebami oz. njihovimi gospodinjstvi, ki imajo neto mesečni 
dohodek večji od 2.200 EUR, je 72,0 % takih, ki v programih zvestobe podjetja Mercator 
sodelujejo bolj pogosto, 28,0 % pa takšnih, ki v programih zvestobe podjetja Mercator 
sodelujejo manj pogosto. 
 
f 013 = 70,9 % 
f 023 = 29,1 % 
Med vsemi v vzorec izbranimi osebami, ki se razlikujejo po neto mesečnem dohodku 
gospodinjstva, je 70,9 % ljudi, ki bolj pogosto sodelujejo v programih zvestobe podjetja 
Mercator, 29,1 % pa jih sodeluje v programih zvestobe podjetja Mercator manj pogosto. 
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Hipoteza 6: V programih zvestobe podjetja Mercator pogosteje sodelujejo gospodinjstva z 
več kot tremi člani. 
H0 : Med kupci, katerih gospodinjstva imajo večje število članov (več kot 3) in kupci, katerih 
gospodinjstva imajo manjše število članov (do vključno 3), ni razlik glede pogostosti 
sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator (fij = f `ij). 
H1 : Med kupci, katerih gospodinjstva imajo večje število članov (več kot 3) in kupci, katerih 
gospodinjstva imajo manjše število članov (do vključno 3), obstajajo značilne razlike glede 
pogostosti sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator (fij ≠ f`ij). 
 

Tabela 10:  Statistično preizkušanje hipoteze 6 – Pearsonov Hi-kvadrat preizkus 
 

Bolj pogosto (3 ali več), manj pogosto (manj kot 3) sodelovanje v programih zvestobe podjetja Mercator * Velika (več kot 3 člani) ali majhna 

družina (do vključno 3 člani)  
   

Velika ali majhna družina 

   
1 - Majhna družina 

(do vključno trije 

člani) 

2 - Velika družina 

(več kot trije člani) Skupaj 

Št. enot 55 62 117 1 – Bolj 

pogosto % znotraj velika ali majhna družina    64,0   78,5    70,9 

Št. enot 31 17 48 

Bolj pogosto (3 ali več), manj pogosto 

(manj kot 3) sodelovanje v programih 

zvestobe podjetja Mercator 
2 –  Manj 

pogosto % znotraj velika ali majhna družina  36,0  21,5   29,1 

Št. enot 86 79 165 Skupaj 

% znotraj velika ali majhna družina  100,0  100,0    100,0 
 

Hi–kvadrat test 

 Vrednost 
Stopinje 
prostosti Stopnja značilnosti  

Pearsonov hi-kvadrat 3,538 1 0,060 

 
 
Razlaga odstotkov v kontingenčni tabeli: 
f 011 =  64,0 % 
f 021  =  36,0 % 
Med vsemi v vzorec izbranimi osebami, ki živijo v gospodinjstvu s tremi člani ali manj, je    
64,0 % takih, ki bolj pogosto sodelujejo v programih zvestobe podjetja Mercator, 36,0 % pa 
takih, ki v programih zvestobe podjetja Mercator sodelujejo manj pogosto. 
 

f 012 = 78,5 % 
f 022 = 21,5 % 
Med vsemi v vzorec izbranimi osebami, ki živijo v gospodinjstvu z več kot tremi člani,  je   
78,5 % takih, ki v programih zvestobe podjetja Mercator sodelujejo bolj pogosto, 21,5 % pa 
takšnih, ki v programih zvestobe podjetja Mercator sodelujejo manj pogosto. 
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f 013 = 70,9 % 
f 023 = 29,1 % 
Med vsemi v vzorec izbranimi osebami, ki se razlikujejo po številu članov v njihovem 
gospodinjstvu, je 70,9 % ljudi, ki bolj pogosto sodelujejo v programih zvestobe podjetja 
Mercator, 29,1 % pa jih sodeluje v programih zvestobe podjetja Mercator manj pogosto. 
 
Hipoteza 7: Gospodinjstva s starejšimi člani (»prazno gnezdo«) pogosteje sodelujejo v 
programih zvestobe podjetja Mercator. 
H0 : Med kupci, katerih gospodinjstva spadajo med mlajše gospodinjstvo in kupci katerih 
gospodinjstva spadajo med starejše gospodinjstvo, ni razlik glede pogostosti sodelovanja v 
programih zvestobe podjetja Mercator (fij = f `ij). 
H1 : Med kupci, katerih gospodinjstva spadajo med mlajše gospodinjstvo in kupci katerih 
gospodinjstva spadajo med starejše gospodinjstvo, obstajajo značilne razlike glede pogostosti 
sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator (fij ≠ f`ij). 
 

Tabela 11:  Statistično preizkušanje hipoteze 7 – Pearsonov Hi-kvadrat preizkus 
 

Bolj pogosto (3 ali več), manj pogosto (manj kot 3) * Starost gospodinjstva  

   
starost gospodinjstva 

   
1 – mlajše 

gospodinjstvo  

2 – starejše 

gospodinjstvo Št. enot 

Št. enot 98 19 117 1 – Bolj 

pogosto % znotraj starost gospodinjstva   70,0   76,0    70,9 

Št. enot 42 6 48 

bolj pogosto (3 ali več), manj pogosto 

(manj kot 3) sodelovanje v programih 

zvestobe podjetja Mercator 
2 – Manj 

pogosto % znotraj starost gospodinjstva   30,0  24,0   29,1 

Št. enot 140 25 165 Skupaj 

% znotraj starost gospodinjstva   100,0 100,0    100,0 
 

Hi–kvadrat test 

 Vrednost 
Stopinje 
prostosti Stopnja značilnosti  

Pearsonov hi-kvadrat 0,136 1 0,712 

 
Razlaga odstotkov v kontingenčni tabeli: 
f 011 =  70,0 % 
f 021  =  30,0 % 
Med vsemi v vzorec izbranimi osebami, ki živijo v mlajšem gospodinjstvu (mlado ali zrelo 
gospodinjstvo), je 70,0 % takih, ki bolj pogosto sodelujejo v programih zvestobe podjetja 
Mercator, 30,0 % pa takih, ki v programih zvestobe podjetja Mercator sodelujejo manj pogosto. 
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f 012 = 76,0 % 
f 022 = 24,0 % 
Med vsemi v vzorec izbranimi osebami, ki živijo v starejšem gospodinjstvu,  je 76,0 % takih, ki 
v programih zvestobe podjetja Mercator sodelujejo bolj pogosto, 24,0 % pa takšnih, ki v 
programih zvestobe podjetja Mercator sodelujejo manj pogosto. 
 
f 013 = 70,9 % 
f 023 = 29,1 % 
Med vsemi v vzorec izbranimi osebami, ki se razlikujejo po starosti njihovega gospodinjstva, je 
70,9 % ljudi, ki bolj pogosto sodelujejo v programih zvestobe podjetja Mercator, 29,1 % pa jih 
sodeluje v programih zvestobe podjetja Mercator manj pogosto. 
 
Hipoteza 8: Pri nakupovanju izdelkov v okviru programa zvestobe obstajajo razlike v 
kupčevi pomembnosti dveh kriterijev, in sicer »cena izdelka s popustom« in »kakovost 
izdelka«. 
H0: μD = 0 Razlike v strinjanju med pomembnostjo kriterija »cena izdelka s popustom« in 
pomembnostjo kriterija »kakovost izdelka«  ne obstajajo. 
H1: μD ≠ 0 Razlike v strinjanju med pomembnostjo kriterija »cena izdelka s popustom« in 
pomembnostjo kriterija »kakovost izdelka«  obstajajo. 
 

Tabela 12:  Statistično preizkušanje hipoteze 8 – t-test za preverjanje domneve o dveh aritmetičnih sredinah za 
odvisni merjenji 

 
  

 

  

95 % interval zaupanja razlike 

  
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka Spodnja meja Zgornja meja t 

Stopinje 

prostosti 

Stopnja 

značilnosti 

(dvostranska) 

Par 1 Cena izdelka s 

popustom - Kakovost 

izdelka 

-0,055 0,795 0,062 -0,178 0,068 -0,886 162 0,377 

 
 
Hipoteza 9: Pri nakupovanju izdelkov v okviru programa zvestobe obstajajo razlike v 
kupčevi pomembnosti dveh kriterijev, in sicer »cena izdelka s popustom« in »priznana 
blagovna znamka izdelka«. 
H0: μD = 0 Razlike v strinjanju med pomembnostjo kriterija »cena izdelka s popustom« in 
pomembnostjo kriterija »priznana blagovna znamka izdelka« ne obstajajo. 
H1: μD ≠ 0 Razlike v strinjanju med pomembnostjo kriterija »cena izdelka s popustom« in 
pomembnostjo kriterija »priznana blagovna znamka izdelka«  obstajajo. 
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Tabela 13: Statistično preizkušanje hipoteze 9 – t-test za preverjanje domneve o dveh aritmetičnih sredinah za 
odvisni merjenji 

 
  

 

  

95 % interval zaupanja razlike 

  
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka Spodnja meja Zgornja meja t 

Stopinje 

prostosti 

Stopnja 

značilnosti 

(dvostranska) 

Par 1 Cena izdelka s popustom – 

Priznana BZ izdelka 

0,524 1,000 0,078 0,370 0,679 6,717 163 0,000 

 
 
Hipoteza 10: Porabniki z nižjo izobrazbo (srednja šola ali manj) pogosteje sodelujejo v 
programih zvestobe podjetja Mercator kot višje izobraženi. 
H0 : Med bolj izobraženimi kupci (več kot srednja šola) in manj izobraženimi kupci (srednja 
šola ali manj), ni razlik glede pogostosti sodelovanja v programih zvestobe podjetja Mercator  
(fij = f `ij). 
H1 : Med bolj izobraženimi kupci (več kot srednja šola) in manj izobraženimi kupci (srednja 
šola ali manj), obstajajo značilne razlike glede pogostosti sodelovanja v programih zvestobe 
podjetja Mercator (fij ≠ f`ij). 
 

Tabela 14:  Statistično preizkušanje hipoteze 10 – Pearsonov Hi-kvadrat preizkus 
 

Bolj pogosto (3 ali več), manj pogosto (manj kot 3) sodelovanje v programih zvestobe podjetja Mercator * Manj izobraženi, bolj izobraženi  
   

Manj izobraženi, bolj izobraženi 

   
1- Manj izobraženi 2 - Bolj izobraženi Skupaj 

Št. enot 52 65 117 1 –  Bolj 

pogosto % znotraj manj izobraženi, bolj 

izobraženi 

  73,2   69,1    70,9 

Št. enot 19 29 48 

Bolj pogosto (3 ali več), manj pogosto 

(manj kot 3) sodelovanje v programih 

zvestobe podjetja Mercator 

2 –  Manj 

pogosto % znotraj manj izobraženi, bolj 

izobraženi 

  26,8   30,9   29,1 

Št. enot 71 94 165 Skupaj 

% znotraj manj izobraženi, bolj 

izobraženi 

 100,0  100,0    100,0 

 
Hi–kvadrat test 

 Vrednost 
Stopinje 
prostosti Stopnja značilnosti  

Pearsonov hi-kvadrat 0,160 1 0,689 
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Razlaga odstotkov v kontingenčni tabeli: 
f 011 =  73,2 % 
f 021  =  26,8 % 
Med vsemi v vzorec izbranimi osebami, ki imajo dokončano srednjo šolo ali manj, je 73,2 % 
takih, ki bolj pogosto sodelujejo v programih zvestobe podjetja Mercator, 26,8 % pa takih, ki v 
programih zvestobe podjetja Mercator sodelujejo manj pogosto. 
 

f 012 = 69,1 % 
f 022 = 30,9 % 
Med vsemi v vzorec izbranimi osebami, ki imajo dokončano več kot srednjo šolo, je 69,1 % 
takih, ki v programih zvestobe podjetja Mercator sodelujejo bolj pogosto, 30,9 % pa takšnih, ki 
v programih zvestobe podjetja Mercator sodelujejo manj pogosto. 
 
f 013 = 70,9 % 
f 023 = 29,1 % 
Med vsemi v vzorec izbranimi osebami, ki se razlikujejo po dokončani izobrazbi, je 70,9 % 
ljudi, ki bolj pogosto sodelujejo v programih zvestobe podjetja Mercator, 29,1 % pa jih sodeluje 
v programih zvestobe podjetja Mercator manj pogosto. 


