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1 UVOD 

1.1. OPREDELITEV PROBLEMA, NAMEN IN CILJ DELA 

Vsako trgovsko podjetje se zaveda, da bo na konkurenčnem trgu lahko uspešno le, če bo 
uspelo zadovoljiti želje in potrebe kupcev ob ustreznem dobičku. Zadovoljstvo kupcev je 
pogoj za zvestobo in pripadnost trgovcu na drobno, pogoj za obstoj in uspeh trgovskega 
podjetja pa je njegova sposobnost hitrega in stalnega prilagajanja razmeram na trgu. 
Trgovsko podjetje mora biti pri izbiri trženjskih instrumentov inovativno, če želi obdržati 
obstoječe in privabiti nove kupce ter s tem realizirati rast prodaje in dobička. Te cilje lahko 
doseže tako, da kupcem omogoči najvišjo možno raven izbire, visoko raven prodajnih 
storitev ter prijetno okolje, z različnimi prodajnimi aktivnostmi pa poskuša kupce 
spodbuditi k nakupu in ponovnemu obisku. 

Eno od vse pomembnejših orodij necenovne konkurence med trgovskimi podjetji je 
trgovska blagovna znamka. Izdelki s trgovsko blagovno znamko so v zahodnoevropskih in 
ameriških državah prisotni že desetletja, v Sloveniji pa se intenzivneje razvijajo šele zadnje 
desetletje. Vendar pa je pred podrobnejšim pregledom razvoja trgovskih blagovnih znamk 
potrebno opredeliti pojma blagovna znamka in trgovska blagovna znamka. 

Blagovne znamke so kompleksne danosti, ki se sicer porajajo v trženjskih načrtih, a v 
resnici obstajajo predvsem »v glavah« porabnikov. V večini so posledica trajnega procesa, 
v katerem odjemalci usklajene dejavnosti v organizaciji, ki potekajo z namenom 
zagotavljanja nekega skupka vrednot, tolmačijo in ponotranjijo tako, da nadgradijo svoje 
življenje in da organizacija, ki se odziva na povratne informacije, poveča verjetnost za 
uspeh blagovne znamke (De Chernatony, 2002, str. 35). 

Blagovna znamka je ime, izraz, simbol, oblika ali kombinacija naštetih lastnosti, 
namenjena prepoznavanju izdelka in razlikovanju od konkurenčnih izdelkov (Potočnik, 
2001, str. 228). Z blagovno znamko tako lahko prepoznamo proizvajalca ali trgovca, pri 
čemer v drugem primeru govorimo o trgovski blagovni znamki.  

Izdelek je nekaj, kar je izdelano v tovarni, blagovna znamka pa nekaj, kar kupi potrošnik. 
Izdelek se lahko kopira, blagovna znamka je enkratna. Izdelek hitro zastari, uspešna 
blagovna znamka je lahko večna (Damjan, 1994, str. 13). 

Trgovske blagovne znamke se v svetu uporabljajo že nekaj desetletij in prinašajo prednosti 
tako trgovskim podjetjem, kot tudi kupcem. Oblikovale so se z razvojem velikih trgovskih 
verig, blagovnic, hipermarketov in nakupovalnih centrov. Trgovci lastne blagovne znamke 
uvajajo za ohranjanje skupinske prepoznavnosti povezanih trgovcev (npr. prodaja izdelkov 
pod skupno znamko Suma) oziroma za povečanje lojalnosti kupcev do posameznih 
trgovskih podjetij (na primer: prodaja izdelkov pod trgovsko blagovno znamko Spar). 
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Trgovska blagovna znamka, tako kot blagovna znamka proizvajalca, vsebuje obljubo 
njenega lastnika (proizvajalca ali trgovca), da izdelek vsebuje opisane lastnosti in stalno 
kakovost. Bistvo trgovske blagovne znamke je, da nosi ime trgovskega podjetja in ne 
proizvajalca. Tako trgovec samostojno prevzame naloge, kot so načrtovanje in razvoj 
izdelkov, njihovo pozicioniranje, komunikacija s kupci in cenovna politika (Dmitrovič, 
1999, str. 74). Vendar pa je v očeh potrošnikov trgovska blagovna znamka pogosto še 
vedno pojem za nižjo ceno in s tem povezano nižjo kakovostjo izdelka, kar želijo trgovci 
spremeniti z različnimi trženjskimi ukrepi. 

Tako kot proizvajalcem lastna blagovna znamka tudi trgovska blagovna znamka trgovcem 
prinaša številne prednosti: 

− privablja in ob zadovoljstvu z izdelkom zagotavlja zvestobo porabnikov, 

− omogoča graditi pozitivno podobo podjetja v očeh kupcev, 

− pomaga segmentirati trg in pozicionirati izdelke na ciljne trge ter  

− zagotavlja pravno zaščito. 

Poleg tega da so izdelki trgovske blagovne znamke za trgovce donosnejši od izdelkov 
blagovnih znamk proizvajalcev, trgovci verjamejo, da z lastno blagovno znamko ustvarjajo 
za kupce višjo vrednost in s tem povečujejo njihovo zvestobo trgovskemu podjetju. Po 
drugi strani pa upravljanje izdelkov trgovskih blagovnih znamk povzroča dodatne stroške, 
povezane s financiranjem proizvodnje, skladiščenja in promocije, zato je potrebno vsako 
blagovno znamko, tudi trgovsko, skrbno negovati in vanjo vlagati. Na njen uspeh namreč 
odločno vpliva prepoznavnost izdelkov in njihova zaznava v očeh kupcev. 

Prodajni asortiman trgovskih podjetij tako sestavljajo izdelki z blagovnimi znamkami 
proizvajalcev, lastnih trgovskih blagovnih znamk in licenčnih blagovnih znamk, pri čemer 
glede na širok obseg ponudbe prevladujejo blagovne znamke proizvajalcev. Kljub temu pa 
se v prodajnem asortimanu in s tem v realizaciji v zadnjem desetletju med trgovskimi 
podjetji veča delež lastnih trgovskih blagovnih znamk. 

Stopnje razvoja trgovske znamke so tudi v Zahodni Evropi zelo različne. Po podatkih iz 
leta 2000 je v kategoriji prehrane trgovska blagovna znamka v Veliki Britaniji 
predstavljala 43 % celotne prodaje, v Nemčiji 22 % in v Franciji 20 %. Najhitreje raste 
delež trgovskih znamk v Španiji (15 % prodaje) in v Italiji (11 % prodaje). V najrazvitejših 
državah po uveljavljenosti trgovskih znamk je opaziti tudi zelo nizke razlike med ceno 
uveljavljene blagovne znamke proizvajalca ter ceno trgovske znamke. Te razlike znašajo 
pogosto le še 5 %. Da lahko trgovska znamka zdrži tako majhno razliko v ceni, mora kupec 
seveda verjeti v kakovost ponujenega izdelka (Willeman, 1997, str. 23). 

Trgovska podjetja lastne blagovne znamke razvijajo tako, da med dobavitelji – proizvajalci 
najdejo tistega, ki jim je ob določenih pogojih pripravljen dobavljati njihov izdelek v 
trgovčevi embalaži ob zagotovljeni kakovosti izdelkov. Pri tem vse bolj naraščajo pritiski 
trgovcev na proizvajalce zaradi njihove vse večje pogajalske moči. Trgovci zahtevajo 
določene količine izdelkov proizvajalca pod trgovsko blagovno znamko, kar pogosto 
pogojujejo z odkupnimi količinami izdelkov proizvajalca pod njegovo blagovno znamko, s 
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prostorom na prodajnih policah ter s sodelovanjem proizvajalca pri ostalih oblikah tržnega 
komuniciranja. 

Proizvajalci si s proizvodnjo lastnih izdelkov pod trgovsko blagovno znamko tako sami 
ustvarijo konkurenta ob isti kakovosti po nižji ceni, vendar si na drugi strani zagotavljajo 
dolgoročno sodelovanje s trgovcem ter zagotovljeno prodajo pomembnih količin 
proizvodnje. 

Konkurenco med blagovnimi znamkami proizvajalcev in trgovcev imenujemo boj 
blagovnih znamk, pri katerem imajo trgovci precejšnjo prednost, saj imajo prodajne 
površine in so tudi bližje kupcem, ki sploh ne vedo, čigava je blagovna znamka. Izdelki s 
trgovsko blagovno znamko so pogosto cenejši od primerljivih blagovnih znamk 
proizvajalcev in pritegnejo kupce, kar slabi prejšnjo prevlado blagovnih znamk 
proizvajalcev (Potočnik, 2001, str. 229). 

Trgovske blagovne znamke so se v svetu razvile že pred vrsto leti, medtem ko so se v 
slovenski trgovinski dejavnosti pričele uveljavljati z njenim naglim razvojem po 
osamosvojitvi Slovenije. Danes trgovske blagovne znamke pri najpomembnejših trgovskih 
podjetjih zajemajo že prejšnji del prodajnega programa in tako predstavljajo pomemben 
delež realizacije. 

Namen magistrskega dela je predstaviti pomen trgovskih blagovnih znamk v evropskih in 
slovenskih podjetjih, odziv trga (kupcev in proizvajalcev) na njih, njihovo vlogo pri 
prepoznavnosti in ugledu trgovskih podjetij, njihov vpliv na uspešnost poslovanja, s ciljem 
napovedati možnosti nadaljnjega razvoja na tem področju. 

Pri tem se bom osredotočila na trgovska podjetja s tako imenovanim market programom 
(oz. najbolj uveljavljen angleški izraz »convinience goods«), pri katerih je delež trgovskih 
blagovnih znamk v prodajnem programu največji. Tako bom prikazala trenutno stanje na 
področju trgovskih blagovnih znamk v evropskih trgovskih podjetjih ter naredila 
primerjavo trgovskih blagovnih znamk med slovenskimi trgovskimi podjetji z market 
programom z opisom nekaterih najpomembnejših skupin trgovskih blagovnih znamk. 

Na osnovi ugotovitev iz strokovne literature tujih in domačih avtorjev s področja trgovskih 
blagovnih znamk in njihovega vpliva na uspešnost poslovanja trgovskih podjetij sklepam o 
pozitivnem vplivu uporabe trgovskih blagovnih znamk na večjo lojalnost kupcev ter s tem 
na močnejši tržni položaj trgovskih podjetij z lastnimi trgovskimi blagovnimi znamkami v 
primerjavi s konkurenti, ki le-teh nimajo. 

Hipoteza mojega magistrskega dela je, da trgovska podjetja z uvedbo trgovske blagovne 
znamke oblikujejo podobo, s katero so uspešnejša v konkurenčnem boju z ostalimi 
trgovskimi podjetji na trgu, saj dosegajo večjo prepoznavnost na trgu in večjo lojalnost 
kupcev. 

Vendar se je pri ugotavljanju vpliva trgovskih blagovnih znamk na uspešnost poslovanja 
trgovskih podjetij potrebno zavedati, da uvedba trgovske blagovne znamke sama po sebi 
nima vpliva na uspešnejše poslovanje trgovskega podjetja in večjo lojalnost kupcev, če le-
ta ni dobro načrtovana in uspešno pozicionirana v očeh kupcev. 
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Poleg racionalizacije poslovanja, povezovanj z namenom okrepitve tržnega položaja, 
povečanja tržnega deleža in moči napram dobaviteljem je tako eden izmed pomembnih 
ukrepov za krepitev lojalnosti kupcev tudi graditev močne lastne blagovne znamke.  

Slovenska trgovska podjetja so se z relativno visoko dobičkonosnostjo poslovanja ob 
vstopu Slovenije v Evropsko unijo (v nadaljevanju EU) soočila z močno konkurenco, na 
kar so bila različno pripravljena. Tako bo imela lojalnost kupcev v prihodnjih letih velik 
pomen pri ohranjanju tržnega položaja na domačem trgu. 

Na osnovi analize trenutnega stanja bom tako skušala napovedati smeri razvoja na 
področju trgovskih blagovnih znamk in razvoj ostalih instrumentov trgovskih podjetij za 
povečevanje lojalnosti kupcev ter s tem povečevanja konkurenčnosti trgovskih podjetij. 

1.2. METODE PROUČEVANJA IN ZASNOVA DELA 

Metode dela, ki sem jih uporabila pri izdelavi magistrskega dela, temeljijo predvsem na 
preučevanju teoretične podlage, ki daje osnovo za celovito oceno stanja na področju 
trgovskih blagovnih znamk. Teoretično podlago sem nadgradila z analizo trenutnega stanja 
na področju trgovskih blagovnih znamk v Evropi in na slovenskem trgu ter s praktičnimi 
primeri blagovnih znamk najpomembnejših trgovskih podjetij z market programom. Kot 
osnova za analizo in primerjavo mi je služila strokovna literatura tujih in domačih avtorjev, 
viri, prispevki in članki z najnovejšimi teoretičnimi spoznanji s področja trgovskih 
blagovnih znamk, njihovega razvoja, uvajanja in ohranjanja ter širitve na čim širši splet 
izdelkov. 

Magistrsko delo sem razdelila na pet poglavij. Uvodni predstavitvi proučevane 
problematike, opredelitvi namena in cilja magistrskega dela ter predstavljenim pristopom 
in zasnovi dela v drugem poglavju sledi opredelitev in razlaga vpliva trgovskih blagovnih 
znamk na konkurenčnost in poslovanje trgovskih podjetij. Pri tem sem primerjala trgovsko 
blagovno znamko z blagovno znamko proizvajalcev, njene prednosti in slabosti z vidika 
trgovskih podjetij in z vidika proizvajalcev. Hkrati sem predstavila, kako kupci sprejemajo 
trgovske blagovne znamke. V magistrskem delu sem tako skušala opozoriti na pozitiven 
vpliv uvedbe in krepitve tržne blagovne znamke na uspešnost poslovanja trgovskih podjetij 
in predstavila razloge, ki govorijo v prid njihovi uporabi. 

Tretje poglavje obravnava razvoj in uveljavitev trgovskih blagovnih znamk v Evropi ter 
njihovo razširjenost pri trgovskih podjetjih z market programom z namenom napovedi 
trendov nadaljnjega razvoja na tem področju. 

V naslednjem poglavju sem predstavila razvoj in uveljavitev trgovskih blagovnih znamk v 
Sloveniji. Pri tem sem predstavila trenutno stanje na področju uporabe trgovskih blagovnih 
znamk s prikazom razmer v petih največjih trgovskih podjetjih z market programom: v 
Mercatorju d.d., Sparu Ljubljana d.d., Engrotušu d.o.o. (Tuš), v Eri d.d. Velenje in v 
Rudnidisu d.o.o. (Leclerc Ljubljana). Hkrati sem predstavila, kakšen je bil odziv 
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slovenskih proizvodnih podjetij na novo nastalo konkurenco s strani njihovih odjemalcev 
ter sprejetje trgovskih blagovnih znamk s strani slovenskih kupcev. 

Analiza obstoječega stanja na tem področju mi je služila kot osnova za napoved 
predvidenega razvoja trgovskih blagovnih znamk v slovenskih podjetjih v prihodnje, ki 
sem ga z ostalimi dejavniki, ki lahko vplivajo na podaljšanje življenjske dobe trgovskih 
blagovnih znamk, vključila v peto poglavje. 

V zaključku sem povzela najpomembnejše ugotovitve magistrskega dela. 

2 POJEM TRGOVSKE BLAGOVNE ZNAMKE 

2.1. OPREDELITEV POJMA TRGOVSKA BLAGOVNA ZNAMKA 

Blagovne znamke imajo v današnjem času vse večji pomen. Vse bolj postajajo 
najpomembnejše premoženje podjetij, saj predstavljajo orodje, ki jim omogoča 
prepoznavnost in jih z določenimi, standardiziranimi, nespreminjajočimi lastnostmi in z 
zagotovljeno kakovostjo loči od ostalih konkurentov. Preden opredelim pojem trgovska 
blagovna znamka, je tako potrebno definirati pojem blagovna znamka. Blagovna znamka 
je ime, izraz, simbol, oblika ali kombinacija naštetih, namenjena prepoznavanju izdelka ali 
storitve enega ali skupine proizvajalcev in razlikovanju izdelkov ali storitev od 
konkurenčnih (Kotler, 1998, str. 444). 

Obstajajo različne vrste blagovnih znamk, kot tudi različni kriteriji za njihovo delitev. Po 
Kotlerju je delitev blagovnih znamk naslednja (Kotler, 1998, str. 449): 

− blagovna znamka proizvajalca, imenovana tudi nacionalna blagovna znamka, 

− blagovna znamka distributerja, imenovana tudi blagovna znamka trgovca na 
drobno, trgovska blagovna znamka ali zasebna blagovna znamka ter 

− licenčna blagovna znamka. 

Čeprav v svetu prevladujejo blagovne znamke proizvajalcev, veliki trgovci na drobno in na 
debelo vse agresivneje razvijajo in tržijo svoje blagovne znamke. Pri tem izkoriščajo svojo 
pogajalsko moč napram proizvajalcem (odjemna količina pri posameznem proizvajalcu, 
razpolaganje s prodajnimi prostori ter s tem možnost določanja lege posameznega 
proizvajalca na trgovskih policah, nizki stroški oglaševanja v nakupnih centrih) in ob 
nizkih stroških tako vse uspešneje tržijo izdelke različnih proizvajalcev pod lastno 
blagovno znamko. 
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Trgovske blagovne znamke1  so tiste, ki jih ustvarijo trgovci na drobno ali grosisti, ki od 
proizvajalcev kupijo generične izdelke in jih v lastni embalaži tržijo pod svojim imenom. 
Trgovci s tem prevzemajo odgovornost oblikovanja trženjskega spleta in tako bolj ali manj 
uspešno konkurirajo blagovnim znamkam proizvajalcev. 

Trgovska podjetja v razvitih državah ponavadi nimajo lastnih proizvodnih zmogljivosti, saj 
so s tem povezane investicije v nakup strojev in pridobitev ustreznih kadrov (Wileman, 
Jary, 1997, str. 14). Zato se trgovska podjetja veliko raje odločajo za zakup odvečnih 
proizvodnih kapacitet pri izbranem proizvajalcu. Na ta način si trgovsko podjetje zagotovi 
določen nivo kakovosti proizvodov, ki jih trži pod lastno blagovno znamko, ter se izogne 
visokim investicijam v proizvodnjo. Proizvajalec pa na drugi strani realizira večjo 
zasedenost proizvodnih zmogljivosti ter s tem kritje večjega dela fiksnih stroškov. Poleg 
tega ima proizvajalec s proizvodnjo za trgovca zagotovljeno prodajo določenega deleža 
proizvodnje ter s tem zagotovljene prihodke. 

Proizvajalci izdelkov uveljavljenih blagovnih znamk se zadnja leta soočajo s konkurenco 
izdelkov trgovskih blagovnih znamk, ki je vse močnejša, kar se odraža v naraščanju deleža 
prodaje izdelkov trgovskih blagovnih znamk v celotni prodaji v vseh razvitih državah (glej 
Slika 1, na str. 7). 

Za trgovske blagovne znamke je značilno, da je njihova prodaja odvisna od splošnih 
gospodarskih razmer ter s tem od kupne moči gospodarstva. V času recesije njihov delež v 
prodaji raste, in obratno v času gospodarske rasti pada. Vendar pa je ta korelacija z 
razvojem trgovskih blagovnih znamk in njihovega ugleda v očeh kupcev vse manjša. Delež 
generičnih izdelkov in izdelkov z oznako trgovske blagovne znamke je vse nižji, narašča 
pa delež visoko kakovostnih izdelkov pod krovno blagovno znamko trgovca in razširjenih 
trgovskih blagovnih znamk, katerih razpoznavnost in ugled v očeh kupcev sta večja. 

 

                                                 

1 Za uporabo imena trgovske blagovne znamke sem se odločila zaradi že uveljavljene uporabe omenjenega 
izraza v praksi; angleško own-label, private-label, store brand; nemško Handelsmarke, Qualitätsmarke in 
Eigenmarke; slovensko trgovska blagovna znamka, lastna blagovna znamka, privatna blagovna znamka, 
hišna blagovna znamka. 
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Slika 1: Delež prodaje trgovskih blagovnih znamk v celotni prodaji FMCG2  izdelkov po 
posameznih evropskih državah. 
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Vir: Corstjens Judith, Corstjens Marcel, 1999, str. 149. 

Vedno več dejavnikov kaže na to, da trgovske blagovne znamke predstavljajo vse večjo 
nevarnost blagovnim znamkam proizvajalcev (Quelch, Harding, 1996, str. 100): 

− Izboljšana kakovost izdelkov trgovske blagovne znamke: pred desetimi leti je bila 
razlika v kakovosti med izdelki trgovske blagovne znamke in izdelki blagovne 
znamke proizvajalcev očitna, danes pa je v večini primerov komajda opazna. 
Predvsem je to očitno na slovenskem trgu, kjer trgovci na svojih izdelkih navajajo 
proizvajalca, ki je ob majhnem trgu pogosto eden od najpomembnejših slovenskih 
proizvajalcev v skupini izdelkov, kar kupcem dodatno olajša izbiro pri nakupu 
(enak izdelek za nižjo ceno). 

− Vlaganja v razvoj izdelkov trgovske blagovne znamke: danes trgovci sodelujejo že 
pri razvoju izdelkov in tako na trg uvajajo nove izdelke, ki niso le kopija že 
uveljavljenih izdelkov blagovnih znamk proizvajalcev. 

− Uspeh trgovskih blagovnih znamk na evropskem trgu, kjer so deleži trgovskih 
blagovnih znamk najvišji (v Veliki Britaniji tudi do 100 %), kaže nevarnost 
nadaljnjega prevzemanja tržnih deležev s strani trgovcev. V evropskih državah je 
koncentracija trgovinske dejavnosti najvišja, saj nekaj največjih trgovcev obvladuje 

                                                 

2 FMCG – Fast Moving Consumer Goods je uveljavljen izraz za izdelke široke potrošnje vsakdanje porabe. 
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večino trga, medtem ko v ZDA največji trgovec še vedno ne obvladuje več kot 
10 %. 

− Razvoj novih prodajnih poti: trgovci s strateškim povezovanjem na eni strani in 
odpiranjem diskontnih prodajaln na drugi strani širijo svojo prodajo ter s tem 
povečujejo prodajo izdelkov lastnih blagovnih znamk (nove vrste prodajaln, 
prodaja preko interneta ipd.). 

− Razvoj novih kategorij izdelkov: sprva so bili izdelki trgovskih blagovnih znamk 
predvsem v skupinah prehrambenih izdelkov ter ostalih skupin FMCG-ja, danes pa 
izdelke trgovskih blagovnih znamk najdemo tudi v ostalih skupinah izdelkov, kot 
so na primer kozmetični pripomočki, zdravila brez recepta, oblačila ipd. 

2.2. CILJI TRGOVSKE BLAGOVNE ZNAMKE 

Pred opredelitvijo ciljev trgovske blagovne znamke je potrebno definirati funkcije, ki jih 
trgovska blagovna znamka opravlja. Slednja opravlja več različnih, delno tudi 
nasprotujočih si funkcij. Preučujemo jih s treh vidikov: z vidika trgovca, proizvajalca in 
potrošnika (Bruhn, 1997, str. 26). 

Z vidika trgovca so funkcije trgovske blagovne znamke predvsem naslednje:  

− cenovna učinkovitost: nižje cene lastnih blagovnih znamk glede na cene enakih 
proizvodov blagovne znamke proizvajalca, 

− izoblikovanje profila lastnega asortimana: sposobnost zadovoljevanja potreb in 
želja potrošnikov z dogovorjeno ustreznostjo asortimana, 

− profilizacija - razlikovanje od konkurence po širini asortimana in izboru 
proizvodov, 

− polarizacija3  - gradnja nasprotnega pola proizvajalcem, 

− zagotavljanje stopnje dobička in povečevanje donosov s preprečevanjem cenovnih 
bojev, 

                                                 

3 Polarizacija oziroma oblikovanje bistvenih lastnosti, značilnosti: Gre za načrtno gradnjo prepoznavnosti 
trgovskega podjetja s poudarjanjem določenih lastnosti, po katerih se loči od konkurentov (npr.: najboljši 
sosed s strani PS Mercatorja). Prepoznavnost lahko podjetje ustvari z zunanjo podobo, politiko cen, 
pospeševanjem prodaje ipd. Pri trgovskih blagovnih znamkah je pomembno predvsem ustvarjanje 
prepoznavnosti s širino asortimana in z izborom proizvodov. Z uvedbo trgovske blagovne znamke trgovec 
ustvarja ponudbo izdelkov, ki jih kupec v drugih, konkurenčnih trgovskih podjetjih ne more najti (npr.: 
Mercatorjeva trgovska blagovna znamka skupine izdelkov za otroke, Lumpi). 
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− solidarnost - krepitev vezi znotraj trgovske skupine, 

− inovativnost - možnost razvijanja lastnih proizvodov in  

− varovanje blagovne znamke. 

Med funkcijami trgovske blagovne znamke so z vidika proizvajalca najpomembnejše 
predvsem: 

− boljša zasedenost proizvodnih kapacitet,  

− distribucija tudi preko diskontov,  

− možnost izvajanja strategije več proizvodov,  

− zmanjšanje tveganja poslovanja,  

− večji prodajni potencial,  

− zniževanje fiksnih stroškov ter s tem večja donosnost poslovanja, 

− izkoriščanje krivulje izkušenj ter 

− izboljšanje pogajalskega položaja v odnosu z vse močnejšimi trgovci. 

Z vidika potrošnika je glavna funkcija trgovske blagovne znamke možnost nakupa 
proizvodov z boljšim razmerjem med ceno, storitvijo in kakovostjo, med ostalimi 
funkcijami pa so predvsem: 

− večja izbira, 

− diferenciacija trgovcev (večje zaupanje v določena trgovska podjetja), 

− možnost substitucije med proizvodi ter 

− možnost cenovno ugodnih poskusnih nakupov z namenom spoznavanja lastnosti 
določenega izdelka. 

Med cilji trgovske blagovne znamke z vidika trgovcev so tako najpomembnejši 
pridobivanje kupcev, njihova večja lojalnost, pogostejši nakupi ter s tem povečanje prodaje 
in donosnosti poslovanja. Vendar pa je ne glede na izbrani cilj pomembna usklajenost cilja 
in strategije trgovskega podjetja pri uvedbi in trženju trgovske blagovne znamke. 

Prvi motiv za uvajanje trgovske blagovne znamke je bil zmanjšanje odvisnosti od 
proizvajalcev. Z razvojem trgovske blagovne znamke pa so se spreminjali tudi njeni cilji. 
Po raziskavah Kenninga in Markmanna iz leta 1999 (Kenning, Markmann 1999, str. 45) se 
cilji trgovcev že precej razlikujejo od prvotnih. Kot glavne motive za uvajanje in 
spodbujanje trgovske blagovne znamke so trgovci najpogosteje navajali (v navedenem 
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vrstnem redu) profilizacijo, vezavo potrošnikov nase, izboljšanje donosnosti, podporo 
ugleda podjetja, izboljšanje pogajalskega položaja in zapolnjevanje vrzeli v ponudbi. 

Ob primerjavi ciljev proizvajalcev in trgovcev ob uvajanju lastne blagovne znamke lahko 
tako povzamem, da se njihovi cilji bistveno ne razlikujejo, saj si tako eni kot drugi želijo 
pridobiti naklonjenost in lojalnost kupcev. 

Pri tem se zastavlja vprašanje, katero trgovsko podjetje je primerno za uvedbo izdelkov s 
trgovsko blagovno znamko. Praviloma se za ta korak odločajo predvsem velika trgovska 
podjetja, saj je investicijski vložek za njihov razvoj in lansiranje na trg visok, prodaja 
izdelkov s trgovsko blagovno znamko pa mora biti dovolj visoka, da pokrije začetne 
investicije. Prodaja izdelkov trgovske blagovne znamke je mogoča le preko lastne prodajne 
mreže, zato je uvedba trgovske blagovne znamke ekonomsko smiselna le za regionalno 
dovolj razširjena trgovska podjetja. 

Na koncu pa o uspehu trgovske blagovne znamke odloča predvsem sposobnost trgovskega 
podjetja upravljati lastno blagovno znamko, ki se ne nanaša le na grafično podobo in 
kreativnost, temveč zahteva konstantno analiziranje in spremljanje razvoja trgovske 
blagovne znamke, natančno specifikacijo izdelkov, ki jih bo obsegala, tekočo kontrolo 
kakovosti, dopolnjevanje skupine izdelkov v okviru trgovske blagovne znamke z novimi 
izdelki, ki ustrezajo količini in značilnostim povpraševanja. 

Za zagotovitev večjega obsega prodaje izdelkov s svojo blagovno znamko pa je pomemben 
tudi ugled trgovskega podjetja v očeh kupcev (ime, sam izgled prodajnih mest, počutje 
kupcev v trgovini, prijaznost osebja ipd.). Podoba trgovine se namreč nanaša na mnenje 
potrošnikov o posameznem trgovskem podjetju. Njihovo mnenje temelji na percepciji 
dražljajev, ki jih zaznavajo v prodajalnah. Ozračje vključuje čustvena stanja, v katerih so 
potrošniki v času nakupa, ki pa se jih ne zavedajo. Dražljaji iz okolja tako preko čutov 
potrošnikov povzročajo pozitivno ali odklonilno vedenje, ki se ga potrošniki niti ne 
zavedajo. Podpora dražljajem, ki ugodno vplivajo na potrošnike, je tako pomembna za 
povečevanje lojalnosti kupcev. 

Samo ime trgovca in njegov ugled v očeh potrošnikov pa je pomembno, saj je ime na 
izdelkih s trgovsko znamko pogosto identično z imenom trgovca. Tako se podoba 
trgovskega podjetja prenaša tudi na izdelke z njegovo blagovno znamko, ti pa omogočajo 
večjo prepoznavnost podjetja. V primeru zadovoljstva z izdelkom se pozitivno mnenje 
prenaša tudi na trgovsko podjetje. Bolj ko je trgovsko podjetje razpoznavno in vredno 
zaupanja, nižji so stroški uvajanja lastne blagovne znamke za trgovca. V primeru, ko je 
ime trgovskega podjetja identično z izdelki trgovske blagovne znamke, postane trgovec 
izdelek, ki se trži. 

Zaradi vse višjih zahtev glede kakovosti izdelkov, ki nosijo trgovsko blagovno znamko, 
morajo biti trgovci pri izbiri dobaviteljev vse bolj kritični in pazljivi. Kriteriji izbire 
dobavitelja izdelkov trgovske blagovne znamke so predvsem (DeChernatony, McDonald, 
1992, str. 200): 

− ali je dobavitelj sposoben ohranjati konstantno raven kakovosti izdelkov, 

− finančna moč oz. položaj dobavitelja, 
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− ali dobavitelj razpolaga z zadostnimi proizvodnimi kapacitetami za trenutna 
naročila in z rezervnimi kapacitetami za povečanje proizvodnje v primeru uspeha 
trgovske blagovne znamke, 

− razpoložljivost transportne infrastrukture za zagotovitev zanesljive dobave, 

− sodobna in vzdrževana proizvodna oprema, 

− dobri odnosi med delavci in delodajalcem, 

− predanost podjetja trgovcu ter njegova obstoječa odvisnost od trgovca, 

− fleksibilnost in sposobnost kratkoročnega prilagajanja spremembam na trgu, 

− sposobnost vzdrževanja primerne ravni zalog, 

− uspešnost oddelka prodaje in trženja, s katerim bo trgovec sodeloval, 

− ali bo dobavitelj vzdrževal potrebno komunikacijo s trgovcem in ga tako redno 
obveščal o pomembnih dogodkih, 

− ali bo dobavitelj sprejel plačilne pogoje trgovca, 

− ali si bo dobavitelj štel v čast, da bo sodeloval s trgovcem. 

2.3. PREDNOSTI IN SLABOSTI TRGOVSKE BLAGOVNE 
ZNAMKE V PRIMERJAVI Z BLAGOVNIMI ZNAMKAMI 
PROIZVODNIH PODJETIJ  

V primerjavi z uveljavljenimi blagovnimi znamkami proizvajalcev imajo trgovske 
blagovne znamke številne prednosti, kot tudi slabosti za vse udeležene skupine (trgovec, 
kupec in prodajalec). 

Prednosti trgovske blagovne znamke za trgovca: 

− Cenovna učinkovitost oz. višji dobiček zaradi ugodnejših nabavnih cen, ki jih 
trgovci tako dosežejo pri proizvajalcih. Bruto marža za izdelke z lastno blagovno 
znamko je za trgovce celo 20 -30 % višja od marže pri prodaji blagovnih znamk 
proizvajalcev. Z večjim obsegom odkupljenega blaga pri proizvajalcih si trgovci 
znižujejo nabavno ceno in obenem znižujejo fiksne stroške upravljanja z blagovno 
znamko ter stroške fizične distribucije. Hkrati se s tem poveča tudi dobiček na 
prodajno površino; 

− večji nadzor nad izdelki na prodajnih policah; 
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− priložnost za povečanje ugleda, pripadnosti obstoječih kupcev in pridobivanja 
novih kupcev; 

− priložnost za povečanje pogajalske moči do proizvajalcev; 

− trgovska blagovna znamka je sredstvo za ustvarjanje korporativne (celostne) 
podobe podjetja, ki se bistveno razlikuje od podobe konkurenčnih trgovskih 
podjetij. 

Slabosti trgovske blagovne znamke za trgovca: 

− Izdelki z lastno blagovno znamko trgovcu povzročajo dodatne stroške, povezane s 
financiranjem proizvodnje, skladiščenjem in predvsem promocijo. 

− Z lastnimi blagovnimi znamkami trgovci posegajo na področje, kjer nimajo 
zadostnega znanja oziroma sredstev, da bi uresničili konkurenčne prednosti, saj 
morajo izvajati funkcije, ki so sicer v domeni proizvajalcev (embaliranje, 
koordinacija nabavnih virov, predvidevanje povpraševanja, skladiščenje, logistika, 
oglaševanje). 

− Negativna izkušnja kupcev z enim izmed izdelkov v okviru skupine izdelkov pod 
trgovsko blagovno znamko lahko povzroči zavračanje vseh drugih izdelkov te 
blagovne znamke in ogrozi njen obstoj. 

Prednosti trgovske blagovne znamke za kupca: 

− Omogoča določen občutek varnosti in zmanjšuje tveganje ob nakupu, saj blagovna 
znamka zagotavlja konstantno raven kakovosti izdelka. 

− Ustrezno razmerje med vrednostjo, ki mu jo izdelek prinaša (kakovost, ugled), in 
ceno. 

− Udobje – kupci so za nakup izdelkov vsakdanje rabe pripravljeni porabiti manj časa 
in napora, saj jim izdelek trgovske blagovne znamke zagotavlja določene koristi. 

Slabosti trgovske blagovne znamke za kupca: 

− Manjša izbira izdelkov v posamezni skupini. Trgovci izdelke lastne blagovne 
znamke kupcem predstavljajo na najbolj vidnem in dosegljivem prodajnem mestu, 
s čimer proizvajalcem nudijo manj prodajnega prostora. Z namenom široke zasedbe 
prodajnih polic z izdelki lastne blagovne znamke iz prodajnega asortimana izločajo 
izdelke proizvajalcev z manjšim tržnim deležem. Le-to kupce ob pretiranem 
krčenju prodajnega programa s strani posameznega trgovca preusmeri h 
konkurenčnim trgovcem. 

Prednosti trgovske blagovne znamke za proizvajalca: 

− Povečanje izkoriščenosti proizvodnih kapacitet ter s tem večja stroškovna 
učinkovitost (nižji fiksni stroški na enoto proizvoda). 
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− Boljše in enakomernejše načrtovanje proizvodnje. 

− Zmanjšanje negotovosti povpraševanja. 

− Boljše sodelovanje s trgovskim podjetjem, ki z njegovo internacionalizacijo 
omogoča možnost prodora na nove tuje trge. 

− Izločanje konkurentov iz trga (tesnejše sodelovanje s trgovcem ter prevzemanje 
konkurenčnih tržnih deležev preko trgovske blagovne znamke). 

Slabosti trgovske blagovne znamke za proizvajalca: 

− Tržni inšpektorat je v Sloveniji sprva zahteval, da je na izdelku naveden tudi njegov 
proizvajalec, kar kupcu daje dodatno garancijo kakovosti in s tem v njegovih očeh 
povečuje vrednost izdelka (kanibalizem lastnih blagovnih znamk). Navajanje 
proizvajalca na izdelku trgovske blagovne znamke danes sicer ni več zakonsko 
določeno, vendar trgovci na izdelkih uveljavljenih slovenskih proizvajalcev le-te še 
vedno navajajo. 

− Vzgajanje lastnih konkurentov. 

− Dodatno znižanje pogajalske moči proizvajalcev napram trgovcem na dolgi rok 
(večja odvisnost proizvajalca od trgovca). 

− Pritisk na cene (zniževanje ravni cen izdelkov proizvajalcev v primerjavi s cenami 
konkurenčnih trgovskih blagovnih znamk) ter s tem zniževanje dobičkonosnosti 
udeležencev na trgu. 

− Nevarnost stagniranja razvoja in vodenja lastne blagovne znamke; 

2.4. SPREJEM TRGOVSKIH BLAGOVNIH ZNAMK S STRANI 
PROIZVAJALCEV 

Izdelki trgovske blagovne znamke so v zgodnejših razvojnih fazah tudi sami zasnovani na 
posnemanju tržnega vodje, zato neposredno najbolj ogrožajo prav tiste blagovne znamke 
proizvajalcev, ki sledijo podobni strategiji. Odločitev za proizvodnjo trgovske blagovne 
znamke lahko torej pomeni izločanje konkurentov s trga. Tesnejše sodelovanje s trgovcem 
načeloma poveča pogajalsko moč proizvajalca v primerjavi s konkurenti in mu lahko 
zagotovi večjo tržno prisotnost znotraj določene skupine izdelkov. Po drugi strani pa so 
izkušnje pokazale, da v boju s trgovskimi blagovnimi znamkami preživijo le najmočnejše. 
Mnogi proizvajalci s šibkejšimi blagovnimi znamkami se odločajo za proizvodnjo izdelkov 
s trgovsko blagovno znamko predvsem zato, da bi sploh ohranili proizvodnjo nekega 
izdelka ali izdelčne skupine (Dmitrović, Zorc, 2001, str. 38). 
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Proizvajalci izdelkov z uveljavljeno blagovno znamko pogosto nepremišljeno pričnejo s 
proizvodnjo izdelkov za trgovca. Pred podpisom pogodbe o sodelovanju s trgovcem je 
potrebna temeljita analiza prednosti in slabosti, ki jih proizvodnja izdelkov pod blagovno 
znamko trgovca prinaša njihovemu podjetju, in ovrednotenje posledic na poslovanje 
podjetja kot celote ter njegov nadzor. 

Glavni razlogi za odločitev o proizvodnji izdelkov pod trgovsko blagovno znamko so: 

− povečanje prodaje, 

− povečanje pogajalske moči napram trgovcem, 

− izločanje konkurentov s trga, 

− v primeru, da ne bodo proizvajali za trgovca, bo to delalo konkurenčno podjetje in 

− boljša in enakomernejša zasedenost proizvodnih kapacitet in s tem večja 
dobičkonosnost poslovanja. 

Proizvodno podjetje z uveljavljeno lastno blagovno znamko mora za uspešno poslovanje 
podjetja tudi po uvedbi proizvodnje trgovske blagovne znamke zagotoviti (Quelch, 
Harding, 1996, str. 105): 

− nadzor proizvodnje trgovske blagovne znamke in njenega vpliva na celotno 
poslovanje podjetja, 

− kalkulacijo donosnosti trgovske blagovne znamke na osnovi metode celotnih 
stroškov in metode mejnih stroškov, 

− pregled vpliva trgovske blagovne znamke na tržni delež lastne blagovne znamke, 

− zaprtje in odprodajo preseženih kapacitet. 

Proizvodno podjetje mora oceniti, ali prihodnji posli, ki izhajajo iz investiranja v blagovne 
znamke, presegajo donose, ki jih je podjetje deležno, če postane dobavitelj trgovskih 
znamk. Analize zahtevajo ovrednotenje stroškov vseh aktivnosti preoblikovanja surovin v 
končni izdelek. Prva skupina stroškov, ki jih mora podjetje ovrednotiti, so stroški dobave 
blaga trgovcu. Oceniti mora tudi stroške dodatnega dela, ki je potrebno za razvoj izdelkov 
z blagovnimi znamkami. Na koncu pa mora oceniti tudi pribitek na ceno ter stroške trženja 
v primerjavi s proizvodnjo trgovske blagovne znamke. Ob vseh teh izračunih mora 
proizvajalec upoštevati še reakcije kupcev. V primeru da ti dajejo prednost blagovni 
znamki, je bolje, da podjetje ostane proizvajalec le svojih blagovnih znamk. Pomembni 
dejavniki, ki vplivajo na odločitev podjetja o proizvodnji izdelkov trgovskih blagovnih 
znamk, so tudi razpoložljive proizvodne kapacitete podjetja ter lojalnost podjetja do svojih 
blagovnih znamk. 

Ne glede na to, ali proizvajalec že proizvaja izdelke pod trgovsko blagovno znamko ali ne, 
je priporočljivo, da za ohranitev lastnega tržnega deleža in zadržanje hitre rasti tržnega 
deleža trgovske blagovne znamke, izvaja naslednje aktivnosti: 
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− investicije v lastno blagovno znamko, saj slednja predstavlja neopredmeteni del 
tržne vrednosti podjetja. Blagovna znamka predstavlja kapitalizirano vrednost 
zaupanja med podjetjem in njegovimi kupci, zato je za ohranjanje njene vrednosti 
nujno potrebno konsistentno in jasno pozicioniranje, podprto z občasnimi 
izboljšavami in inovacijami izdelka. S tem podjetje konkurenčnim in trgovskim 
blagovnim znamkam poveča stroške poslovanja in osvajanja trga. 

− Premišljene inovacije: proizvajalci v želji po ohranitvi tržnega deleža posamezne 
blagovne znamke na trgu pogosto preveč diferencirajo izdelke z namenom boljšega 
doseganja posameznih segmentov kupcev, večjega dela prodajnih površin ter s tem 
večje realizacije. Ob tem pozabljajo, da pretirana diferenciacija izdelkov kupca le 
zmede ali ga celo odvrne in usmeri k izdelkom, pri katerih je nabavna odločitev 
lažja. Poleg tega je rast stroškov proizvodnje in oglaševanja večja od rasti 
prihodkov od prodaje, kar sčasoma pomeni ukinitev posameznih izdelkov v okviru 
določene blagovne znamke. Vse to le odpira vrata konkurenčnim blagovnim in 
trgovskim znamkam. Diferenciacija izdelkov uveljavljene blagovne znamke in 
njihove inovacije so tako smotrne le, kadar je konkurenčnost v dejavnosti zelo 
visoka, medtem ko je v cenovno občutljivih dejavnostih le-to nesmiselno. 

− Previdna uporaba »bojnih4« blagovnih znamk: proizvajalci uveljavljenih 
blagovnih znamk z namenom ohranjanja lastnega tržnega deleža in preprečevanja 
preusmeritve kupcev na trgovske blagovne znamke uvajajo nove blagovne znamke, 
ki so v očeh kupcev cenovno in kakovostno pozicionirane med trgovskimi in 
vodilnimi blagovnimi znamkami. Z lansiranjem bojnih blagovnih znamk se 
proizvajalci izognejo cenovni vojni vodilnih blagovnih znamk s trgovskimi 
blagovnimi znamkami, saj bojna blagovna znamka kupcem predstavlja cenovno 
ugodno alternativno izbiro. 

− Vzpostavitev odnosa s trgovci: proizvajalci izdelkov vodilnih blagovnih znamk za 
razliko od trgovcev razpolagajo z znanjem in podatki o njihovih končnih kupcih. 
Na drugi strani pa trgovci razpolagajo s prodajnimi površinami in odločajo o 
razporeditvi izdelkov na njih. Obe strani se morata tako zavedati, da lahko s 
sodelovanjem maksimirata svoj dobiček. 

− Uspešno obvladovanje cen in njihovega razpona: proizvajalci in trgovci se 
morajo zavedati, da sta učinkovita cenovna politika in maksimiranje 
dobičkonosnosti blagovne znamke pogojeni s poznavanjem cenovne elastičnosti 
izdelkov lastne blagovne znamke. Cenovna elastičnost izdelkov trgovskih 
blagovnih znamk je namreč dvakrat večja od cenovne elastičnosti izdelkov 
uveljavljenih blagovnih znamk. 

− Izkoriščanje prodajnih taktik: trgovci na prodajnih policah poleg izdelkov 
uveljavljenih blagovnih znamk prodajajo izdelke lastne trgovske blagovne znamke 
in le-te opremljajo z napisi (na primer: kateri je bolj 100 %; enak, a cenejši ipd.), da 
bi kupce z enako kakovostjo in nižjo ceno prepričali k nakupu izdelkov trgovske 

                                                 

4 V literaturi je za bojne blagovne znamke uporabljen izraz fighting brands (Quelch, Harding, 1996, str. 106). 
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znamke. Proizvajalci se v boju za kupce tako poslužujejo posebnih taktik 
pospeševanja prodaje, kot so nestandardni napisi, stojala, letaki, kuponi, degustacije 
njihovih izdelkov v prodajalnah, s katerimi skušajo kupce prepričati k nakupu 
izdelkov njihove blagovne znamke. Pogosto ob tem trgovce za sodelovanje pri 
akcijah ob večji prodaji motivirajo in nagrajujejo z dodatnimi rabati. 

− Ločeno upravljanje posameznih kategorij izdelkov: ukrepi za ohranitev obsega 
prodaje ter s tem tržnega deleža izdelkov posamezne blagovne znamke na trgu se 
razlikujejo po posameznih kategorijah izdelkov.  

− Proizvajalci skupin izdelkov, kjer je stopnja penetracije trgovskih blagovnih znamk 
nizka (na primer otroška hrana ali konditorstvo), morajo z vzpostavitvijo visokih 
vstopnih ovir v panogo ohranjati svoj položaj na trgu. Med najpogostejšimi ukrepi 
so pogoste tehnološke izboljšave izdelka, vzdrževanje statusa proizvajalca z 
nizkimi proizvodnimi stroški ter ohranjanje visoke stopnje konkurenčnosti med 
proizvajalci uveljavljenih blagovnih znamk. 

− V skupinah izdelkov, kjer trgovske blagovne znamke intenzivno vstopajo v 
dejavnost, se proizvajalci pogosto poslužujejo spremembe embalaže izdelkov, da 
njihovi izdelki na prodajnih policah izstopajo med ostalimi. Primer tovrstega 
ukrepa je kisla smetana Ljubljanskih mlekarn, kjer so se ob prevladujočem tržnem 
deležu v tej skupini odločili za lonček živo rumene barve, ki močno izstopa med 
vsemi ostalimi izdelki in je kupec ne spregleda. 

− V skupinah izdelkov, kjer imajo izdelki trgovskih blagovnih znamk pomemben 
tržni delež, pa je glavni cilj proizvajalcev obvladovanje trga. To lahko dosežejo le z 
zniževanjem stroškov proizvodnje in prodaje (hitrejše obračanje zalog, boljša 
organizacija logistike ipd). 

− Sprejemanje trgovcev z njihovimi blagovnimi znamkami kot enakovredne 
konkurente: proizvajalci izdelkov uveljavljenih blagovnih znamk trgovce in 
njihove blagovne znamke obravnavajo kot posebno kategorijo ter njihovega razvoja 
in uveljavitve na trgu ne sprejemajo kot enakovrednega konkurenta. Vsak 
marketinški plan proizvajalcev pa mora vsebovati tudi načrtovane aktivnosti in 
ukrepe na področju konkuriranja trgovskih blagovnih znamk. 

Za ugled, prepoznavnost in uspešno prodajo izdelkov blagovne znamke proizvajalca je 
njihova navzočnost na prodajnih policah trgovcev bistvenega pomena. Tako lahko trgovec 
z višino zalog in s tem z razpoložljivostjo izdelkov proizvajalca na prodajnih policah 
vpliva na uspeh blagovne znamke proizvajalca. Trgovec ima ključno vlogo tudi pri 
proizvajalčevi politiki širitve izdelkov pod določeno blagovno znamko (razpoložljivost 
različnih izdelkov v okviru blagovne znamke v prodajnem programu trgovca, prodajna 
površina, ki jo trgovec namenja blagovni znamki proizvajalca, njena promocija ipd). 
Trgovec ima namreč vpliv na cene, pozicijo na prodajnih policah in intenzivnost promocije 
izdelkov blagovne znamke posameznega proizvajalca v odnosu z ostalimi konkurenti. 
Istočasno pa trgovec s prodajo izdelkov lastne blagovne znamke proizvajalcu predstavlja 
konkurenta, ki ima možnost odločanja o vseh spremenljivkah znotraj trgovine (cena, 
pozicija na prodajnih policah in promocija izdelkov lastne blagovne znamke) s ciljem 
njihove čimvečje prodaje in dobička. Vzdrževanje pravega razmerja med izdelki blagovnih 
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znamk proizvajalcev in izdelki lastne blagovne znamke je tako ključno za vsakega trgovca 
(Davies, 1996, str. 59). 

To razmerje pa je tudi jedro konflikta med trgovci in proizvajalci, saj oboji ciljajo na istega 
potrošnika ter skušajo pridobiti njegovo naklonjenost in pripadnost. Poenostavljeno se 
poraja vprašanje, kaj je močnejše: lojalnost trgovcu ali blagovni znamki? Selitev trgovin iz 
centrov na obrobje mest v zadnjem desetletju je kupcem možnost menjave trgovcev 
dodatno otežila in vse večji obseg izdelkov trgovske blagovne znamke dodatno vpliva na 
večjo verjetnost menjave blagovne znamke proizvajalca za trgovčevo. 

Trgovci vse resneje konkurirajo proizvajalcem na različnih področjih. Pri tem imajo 
določene prednosti in slabosti na področju zaznavnosti proizvodov v očeh kupcev. 
Vsekakor pa imajo v rokah pomembno konkurenčno prednost pri obvladovanju in kontroli 
prodajnih polic (Corstjens, Judith; Corstjens, Marcel; 1999, str. 48). 

Strategija nadomeščanja izdelkov blagovnih znamk proizvajalcev s trgovskimi lahko 
privede do osipa kupcev, ki jih v trgovino privablja širok asortiman izdelkov ter prestižne 
blagovne znamke, podprte z močnimi oglaševalskimi akcijami. Blagovne znamke izdelkov 
so namreč pozitivno povezane z zaznavo kakovosti, ta pa preko vplivov na ugled trgovine 
in zaznavo višje pridobljene vrednosti močno vpliva na nakupno odločitev (Grewal et al, 
1998). 

Slika 2: Faze strateške orientiranosti trgovskih podjetij 

Vir: Corstjens, Judith; Corstjens, Marcel; 1999, str. 103. 

Pozicioniranje blagovne znamke vedno vključuje tudi cenovno pozicioniranost izdelka 
glede na konkurenčne izdelke. Toda sodobni trgovci ne upoštevajo priporočenih prodajnih 
cen s strani proizvajalcev, temveč cene izdelkov določajo glede na svoje preference in 
cilje, ki so vse pogosteje nasprotujoči ciljem proizvajalca. V primeru izrazito cenovne 
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konkurence med trgovci le-ti dosegajo izredno nizke marže pri prodaji izdelkov 
uveljavljenih blagovnih znamk. Tako trgovci nimajo interesa po njihovi prodaji, vendar jih 
morajo imeti na zalogi, saj kupci od njih pričakujejo možnost čimvečje izbire. Tako lahko 
trdimo, da cenovna politika, promocija in pospeševanje prodaje niso več v rokah 
proizvajalcev, temveč jih kontrolirajo trgovci (Corstjens, Judith; Corstjens, Marcel, 1999, 
str. 99). 

Najpomembnejša konkurenčna prednost vodilne blagovne znamke v določenem segmentu 
je namreč ravno vrednost, ki jo ima blagovna znamka v očeh kupcev. Le-ta pa ni posledica 
osnovnih lastnosti izdelka (funkcionalnost izdelka, njegova kvaliteta, cena), temveč 
zaznavanja blagovne znamke v očeh kupca in njena pozicioniranost na prodajnem 
prostoru. V tem smislu t. i. razširjeni izdelek zadnja leta ni več v rokah njegovih 
proizvajalcev, temveč to področje prevzemajo trgovci. 

Slika 3: Razširjeni izdelek proti osnovnemu izdelku. 

Vir: Corstjens, Judith; Corstjens, Marcel; 1999, str. 46. 

Prednosti trgovcev pred proizvajalci pri oblikovanju potrošnikove zavesti o blagovni 
znamki: 

− direkten fizičen stik s kupci – trgovci imajo oseben stik s kupci, razpolagajo s 
podatki o strukturi, pogostosti in obsegu njihovega nakupa, medtem ko morajo 
proizvajalci vsak stik s kupci plačati; 
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− nadzor nad spremenljivkami marketing mix-a (prezentacija, cena in promocija) na 
mestu nakupa (lega na prodajni polici, »izdelek meseca«, stojala, degustacije, 
brezplačni testerji, opozorila na izdelek, predlog s strani prodajnega osebja ipd.); 

− dostop do podatkov o obnašanju in nakupih potrošnikov (optimizacija zalog, 
trgovci točno vedo, katere izdelke prodajajo, kdaj, vpliv spremembe cene ipd.). 

Prednosti proizvajalcev pred trgovci pri oblikovanju potrošnikove zavesti o blagovni 
znamki: 

− boljša kakovost izdelkov in večji nadzor nad njo; 

− možnost oglaševanja specifičnih lastnosti blagovne znamke; 

− širok program izdelkov pod eno blagovno znamko (več vrst istega izdelka); 

− prisotnost izdelka oziroma blagovne znamke na prodajnih policah vseh trgovcev; 

− ekonomija obsega proizvodnje; 

− investicije v detajlno poznavanje potrošnikovega obnašanja pri uporabi vseh 
njihovih izdelkov. 

2.5. SPREJEM TRGOVSKIH BLAGOVNIH ZNAMK S STRANI 
KUPCEV 

Lojalnost kupcev določeni blagovni znamki v posamezni skupini izdelkov je odvisna od 
vrste izdelka, pestrosti ponudbe, cenovne elastičnosti in ostalih dejavnikov, ki vplivajo na 
potrošnikovo izbiro pri nakupu posameznega izdelka. Lojalnost kupcev blagovni znamki je 
tako različna po posameznih skupinah izdelkov. Raziskava med 2.000 kupci je pokazala, 
da so slednji najbolj lojalni izbrani blagovni znamki cigaret. Na naslednji sliki je 
predstavljen delež kupcev, ki se je opredelil kot lojalen eni blagovni znamki po 
posameznih skupinah izdelkov (glej Slika 4, str. 20). 
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Slika 4: Delež kupcev, ki so lojalni izbrani blagovni znamki v posamezni skupini izdelkov. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

vrečke za smeti

zelenjava v konzervi

superge

baterije

avtomobilske gume

jeans

televizija

spodnje perilo

gorivo

lahke pijače

šampon

tuna v konzervi

hrana za hišne ljubljenčke

parfum / vodica po britju

avtomobil

detergent za pranje perila

pivo

kečap

milo oz. gel za tuširanje

film za fotografiranje

zdravila proti glavobolu

kava

zobna pasta

majoneza

cigarete

Vir: Peter, Olson, 2002, str. 96. 

S pojavom trgovskih blagovnih znamk se je pozornost kupcev preusmerila tudi na izdelke 
trgovcev. Prodaja izdelkov trgovske blagovne znamke je najhitreje stekla v skupinah 
izdelkov, kjer je lojalnost kupcev določeni blagovni znamki najnižja. Trgovci so morali 
kupce tako prepričati ne le s ceno, temveč tudi s kakovostjo. 

Kakovost izdelkov trgovskih blagovnih znamk se izboljšuje, s čimer se povečuje zaupanje 
porabnikov v to skupino izdelkov ter s tem posredno tudi zaupanje v trgovska podjetja, kar 
predstavlja velik izziv proizvajalcem in njihovim blagovnim znamkam. 

V zadnjih letih so bila opravljena številna testiranja zaznavanja razlik kakovosti 
proizvodov na osnovi blagovne znamke s strani potrošnikov. Eden izmed tovrstnih testov 
je tudi merjenje razlike v oceni okusa med posameznimi izdelki blagovnih znamk 
proizvajalcev in izdelkov trgovskih blagovnih znamk, ki jo je s slepimi in odkritimi testi 
izvedel Ogenyi Eyje Omar v Manchestru leta 1994. Potrošniki so poskušali brezalkoholne 
pijače (limonada, pomarančni sok in cola), ne da bi bili seznanjeni z blagovno znamko 
izdelka. Testiranci so posamezne karakteristike proizvodov (penjenje, slast, sladkoba, 
osvežitev in zadovoljstvo) ocenjevali s pomočjo sedem- stopenjske Likertove lestvice, kjer 
pomeni 1 = slabo in 7 = odlično. Odvisni spremenljivki kakovost proizvoda in preferenca 
do blagovne znamke so merili po zaužitju posamezne pijače. 
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Tabela 1: Rezultati slepega testa. 

Blagovne znamke Ocena (št. točk) Razlika v oceni okusa od drugih BZ 

Proizvajalčeva cola 116 da 

Trgovska cola 33 da 

Proizvajalčeva limonada 92 ne 

Trgovska limonada 58 ne 

Proizvajalčev pomarančni sok 80 ne 

Trgovčev pomarančni sok 70 ne 

Vir: Omar, 1994, str. 14. 

Rezultati slepih testov kažejo, da potrošniki ne zaznajo bistvenih razlik med posameznimi 
izdelki, iz česar je mogoče sklepati, da je razlika v kakovosti med določenimi izdelki 
trgovskih blagovnih znamk in blagovnih znamk proizvajalcev zanemarljiva (Omar, 1994, 
str. 14). 

Pri odkritem testiranju omenjenih pijač je večina testiranih oseb ocenila že naštete 
karakteristike izdelkov s proizvajalčevo blagovno znamko boljše od izdelkov s trgovsko 
blagovno znamko. Potem, ko so izdelkom dodali še cene in pokazali embalažo, so testirani 
potrošniki višje ocene pripisali tudi izdelkom s trgovsko blagovno znamko. 

Potrošniki torej med izdelki s proizvajalčevo in trgovsko blagovno znamko zaznavajo 
jasne razlike v svoji zavesti, ki jih gradijo le na vizualni osnovi, kajti bistvenih razlik med 
izdelki ne zaznavajo (glej Tabela 1, str. 21). Vsekakor rezultatov testa ne moremo 
posploševati na vse izdelke, saj razlika v kakovosti med izdelki proizvajalcev in izdelki 
trgovcev po posameznih vrstah in skupinah izdelkov ni vedno enaka, na kar med drugim 
kaže tudi rezultat testiranja okusa cole. 

Tabela 2: Primerjava rezultatov slepega in odkritega testa.  

Blagovne znamke Slepi test (št. 
točk) 

Odkriti test 
(št. točk) 

Razlika v oceni okusa 
od drugih BZ 

Proizvajalčeva cola 116 121 ne 

Trgovska cola 33 26 da 

Proizvajalčeva limonada 92 98 ne 

Trgovska limonada 58 76 ne 

Proizvajalčev pomarančni sok 80 87 ne 

Trgovčev pomarančni sok 70 56 ne 

Značilne razlike med BZ ne da  

Vir: Omar, 1994, str. 15. 

21 



Kar dve tretjini testiranih potrošnikov, ki sta v slepem testu izbrali izdelke s trgovsko 
blagovno znamko, sta v odkritem testu spremenili svoje mnenje. Potrošniki, ki so v drugem 
testu dajali prednost izdelkom blagovnih znamk proizvajalcev, niso izbrali izdelka zaradi 
boljšega okusa ali arome, iz česar lahko sklepamo, da so se o izbiri odločili predvsem 
glede na blagovno znamko. 

Podobno raziskavo sta izvedla tudi Lewi in Kapferer leta 1996 v Franciji. Rezultati in 
ugotovitve so bili podobni Omarjevim. Hkrati pa dodajata, da je priljubljenost izdelkov s 
trgovsko blagovno znamko odvisna od njene kakovosti, saj so le izdelki trgovske blagovne 
znamke dobre kakovosti ogrozili proizvajalčevo blagovno znamko. Potrošnik, ko enkrat 
ugotovi, da je kakovost izdelka s trgovsko blagovno znamko primerljiva s proizvajalčevo, 
raje kupuje izdelek s trgovsko blagovno znamko. Razlog se skriva v njegovi nižji ceni, kar 
pomeni, da proizvajalci visokih cen svojih izdelkov vedno ne upravičijo (Lewi, Kapferer, 
1996, str. 234). 

Po raziskavi Private Label Manufacturers Association-a (PLMA) v juniju 2005 na 
ameriškem tržišču (Vargas, 2005), ki je bila opravljena med približno 300 potrošniki po 
vsej državi, je okusnost in všečnost izdelkov trgovskih blagovnih znamk celo presegla 
izdelke uveljavljenih blagovnih znamk (51 % po testiranju potrošnikov na desetih 
območjih v ZDA). Vendar pa se razmerje med všečnostjo/okusnostjo izdelkov trgovskih 
blagovnih znamk in izdelkov blagovnih znamk uveljavljenih proizvajalcev razlikuje po 
posameznih skupinah izdelkov: 

− Pri navadnih kosmičih kupci preferirajo trgovske blagovne znamke (62 % kupcem 
je njihov okus boljši od okusa izdelkov uveljavljenih blagovnih znamk). Podoben 
delež trgovske blagovne znamke dosegajo pri pomarančnem soku. 

− Med prigrizki (snack food) je razmerje med všečnostjo trgovskih blagovnih znamk 
in vodilnih blagovnih znamk približno enako, medtem ko ima kar 56 % kupcev raje 
čokoladne kekse trgovskih blagovnih znamk. Podobno razmerje (53 %:48 %) je pri 
čipsih. 

− Na področju gaziranih brezalkoholnih pijač sta Coca Cola in Pepsi na svojo stran 
dobili le 52 % kupcev. 

Hitra rast deleža izdelkov trgovskih blagovnih znamk v celotni prodaji za proizvajalce tako 
postaja že alarmantna. Na trgu se uspejo obdržati le vodilni, medtem ko sledilci izgubljajo 
konkurenčni boj s trgovci, ki vse uspešneje izkoriščajo dostopnost podatkov o nakupnih 
navadah, nakupnih trendih, značilnostih in interesih posameznih skupin potrošnikov ipd. 

Trgovska podjetja tako danes razvijajo in implementirajo programe zvestobe s ciljem 
razviti močno povezanost s svojimi kupci. Stroški pridobivanja novih kupcev se 
postopoma znižujejo, saj več ko ima podjetje zvestih kupcev, manj novih potrebuje. Poleg 
tega so zvesti kupci cenovno manj občutljivi, kar pomeni, da si lahko podjetje privošči 
višje cene, takšni kupci se tudi bolje odzivajo na ponudbo blaga ali storitev in so neplačani 
zagovorniki podjetja – zvesti kupec je tisti, ki podjetje priporoča drugim kupcem (Gould, 
1995, str. 16). 
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Za kupca pa se smisel programov zvestobe kupcev kaže v tem, da zmanjšujejo njihovo 
negotovost v povezavi z nakupi. Kupci si želijo odnos s svojimi blagovnimi znamkami, saj 
se na ta način zmanjšujejo tveganja pri nakupnih odločitvah. Poleg tega pa se med kupcem 
in blagovno znamko (trgovca, izdelka ali storitve) s pomočjo ustreznega programa 
zvestobe izoblikuje določena pripadnost, kar daje kupcu občutek, da ga trgovec posluša, 
upošteva, se z njim ukvarja. 

Da lahko govorimo o programih zvestobe kupcev, je potrebna obojestranska vez med 
ponudnikom in kupcem. Ta vez so posredovani kupčevi podatki ponudniku programa. 
Tovrstni podatki so najrazličnejših širin in globin – od osnovnih demografskih podatkov 
(ime in priimek, starost, naslov stalnega prebivališča ipd.) do bolj sofisticiranih 
psihografskih, ki lahko več povedo o kupčevem življenjskem slogu (Vesel, Žabkar, 2003, 
str. 44). 

Trgovska podjetja omenjene podatke različno uspešno izkoriščajo za privabljanje kupcev v 
svoje prodajalne, povečevanje vrednosti posameznega nakupa ter pogostost nakupov, ki so 
tudi glavni cilji vzpostavljanja in povečevanja lojalnosti kupcev. 

3 RAZVOJ IN UVELJAVITEV TRGOVSKIH BLAGOVNIH 
ZNAMK PRI TRGOVCIH Z MARKET PROGRAMOM V 
EVROPI 

3.1. OBSTOJEČE RAZMERE V TRGOVINSKI DEJAVNOSTI V 
ZDA IN EVROPI 

Na razvitejših svetovnih trgih trgovina na drobno z market programom nudi pestro ter 
kakovostno izbiro. S konsolidacijo sprva v ZDA ter nekoliko kasneje v evropskih državah 
so nastale velike trgovinske korporacije, ki pokrivajo izredno raznolike trge. Največja 
družba med njimi je Wal-Mart, ki je z maloprodajo ustvarila 256,3 milijard USD prometa v 
letu 2003, kar je dobrih 3,2-krat več kot francoski Carrefour. Tudi sicer je med prvimi 
desetimi družbami na svetu v trgovini na drobno kar polovica ameriških. Razlog za to je 
iskati v velikosti trga, zgodnji koncentraciji na ameriškem trgu ter zgodnji širitvi podjetij 
izven meja matične države. Ameriške trgovske družbe so se zaradi ugodnejše, bolj 
liberalne zakonodaje ter manj raznolikega trga lažje širile po različnih ameriških regijah ter 
pričele med prvimi nastopati tudi na tujih trgih. 
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Tabela 3: Največjih 10 trgovcev po ustvarjenem prometu v maloprodaji v svetu, 2002 in 
2003 (v milijonih USD). 

2002 2003 

Družba Država Promet  Družba Država Promet  

1. Wal-Mart ZDA 229.617 1. Wal-Mart ZDA 256.329

2. Carrefour  Francija 65.011 2. Carrefour Francija 79.796

3. Home Depot ZDA 58.247 3. Home Depot ZDA 64.816

4. Kroger ZDA 51.760 4. Metro Nemčija 60.503

5. Metro Nemčija 48.349 5. Kroger ZDA 53.791

6. Target ZDA 42.722 6. Tesco VB 51.535

7. Ahold Nizozemska 40.755 7. Target ZDA 46.781

8. Tesco VB 40.071 8. Ahold Nizozemska 44.584

9. Costco ZDA 37.993 9. Costco ZDA 41.693

10. Sears ZDA 35.698 10. Aldi Nemčija 40.060

Vir: Deloitte, 2004 in 2005 (internet). 

Vsekakor je ameriški trg drugačen od evropskega. Okus kupcev in nakupne navade se po 
ameriških regijah ne razlikujejo toliko kot po evropskih državah. Evropski trgovci na 
drobno zato težje dosegajo prihranke pri širitvi v druge evropske države. Vendar pa so 
spremembe v zadnjih letih vidne tudi na tem področju, saj so kot posledica globalizacije 
predvsem med mlajšimi potrošniki okusi in nakupne navade vse bolj enotne, kar dodatno 
pospešuje prisotnost proizvajalcev na več evropskih trgih (glej Tabela 3, str. 24). 

V zadnjih nekaj letih se je koncentracija trgovinske dejavnosti v Evropi namreč močno 
povečala (glej Tabela 4, str. 25). V letu 2001 je 30 največjih evropskih trgovskih podjetij 
obvladovalo 70 % trga, medtem ko je bil njihov delež v letu 1992 le 51,5 %. Rast trgovskih 
podjetij je posledica prevzemanja manjših in srednjih trgovskih podjetij ali njihovega 
propadanja zaradi zaostrovanja konkurence (slabši nabavni pogoji, visoke prodajne cene v 
primerjavi z največjimi trgovci). V naslednjih nekaj letih naj bi največji evropski trgovci 
obvladovali kar 80 %-90 % celotnega trga (Koch, 2002, str. 128). 
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Tabela 4: Največji prevzemi in združitve v trgovinski dejavnosti na področju Evrope, 
januar 2003 – junij 2005 (v mio EUR). 

Prevzemnik: prevzeto podjetje: vrednost 
posla 

vrsta prevzema 

WM Morrison Supermarket,VB Safeway, VB 6.146,9 100 % prevzem 

Marks & Spencer Group, VB Marks&Spencer Group,GB 3.314,4 odkup 27.9 % 

HSBC Holdings, VB M & S Retail Fin. Ser., GB 2.877,9 100 % prevzem 

Baroness Retail, VB Debenhams, GB 2.443,4 100 % prevzem 

Charterhouse C. Partners, VB Saga Group, GB 1.926,1 100 % prevzem 

Consortium, FR Rexel, FR 1.886,5 odkup 73.45 % 

Crédit Agricole, FR Société de Fin. pour 
l'Équipement familial, FR. 

1.540,0 61 % prevzem 

BC Partners, Nemčija Picard Surgelés, FR 1.310,0 100 % prevzem 

Motier, FR Galeries Lafayette, FR 1.251,5 iz 61,2 % na 
100 % 

Auchan, FR La Rinascente SpA's, IT 1.060,0 Prevzem 

Morley Fund Management, VB Chartwell Land, GB 1.019,6 100 % prevzem 

BNP Paribas, FR Galeries Lafayette, FR 911,1 odkup 29,5 % 

Oxford Acquisitions, VB Selfridges, GB 892,3 100 % prevzem 

Investitori Associati SGR, IT La Rinascente, IT 888,0 99.1 % prevzem 

Office Depot Inc., ZDA Guilbert, FR 855,0 100 % prevzem 

Permira Private Equity, VB Koninklijke Ahold NV's, E 685,0 100 % prevzem 

Wolseley, VB Pinault Bois Materiaux, FR 565,0 100 % prevzem 

Tesco, VB T&S Stores, GB 539,7 100 % prevzem 

ITM Entreprises, FR Netto Supermarkt, GE 500,0 100 % prevzem 

CapVest, VB Vaasan & Vaasan Oy, FI 500,0 100 % prevzem 

Vir: Elektronska baza podatkov Zephyr, 2005. 

Pogoj za uvrstitev med 10 največjih evropskih trgovcev je realizacija nad 23 milijard EUR. 
Med desetimi največjimi trgovci prevladujejo trgovska podjetja iz Francije ali Nemčije 
(razen Tesco iz VB in Ahold iz Nizozemske) in obvladujejo 42 % celotnega evropskega 
trga (glej Tabela 5, str. 26). 
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Tabela 5: Največjih 10 trgovcev po neto prodaji in tržnem deležu v trgovini na drobno v 
EU, 2002. 

Družba Država Neto prodaja (mrd EUR) Tržni delež 

1. Carrefour S.A. Francija 58,709 6,8 % 

2. Metro Group Nemčija 49,856 5,8 % 

3. Tesco Velika Britanija 38,698 4,5 % 

4. Rewe Nemčija 37,430 4,3 % 

5. Intermarché Francija 33,500 3,9 % 

6. Aldi Nemčija 30,007 3,5 % 

7. Edeka Nemčija 28,736 3,3 % 

8. Auchan Francija 26,200 3,0 % 

9. Leclerc Francija 23,500 2,7 % 

10. Sainsbury Velika Britanija 23,224 2,7 % 

Vir: Deloitte, 2004. 

Največji trgovec v EU je bil v letu 2003 francoski Carrefour, ki je s 6,8 % deležem vodil 
pred nemškim Metro Groupom. Veriga diskontnih trgovin Aldi je bila s 3,5 % tržnim 
deležem na šestem mestu, Leclerc z 2,7 % pa na devetem. 

Medtem ko trg v ZDA, Latinski Ameriki in Aziji obvladujejo trgovska podjetja iz celega 
sveta (predvsem iz Evrope), je evropski trg relativno zaprt. Trenutno med največjimi 
trgovci le Wal Mart ni iz Evrope. Kljub ogromnemu denarnemu toku, ki ga družba 
ustvarja, Wal Mart ni uspel razširiti svoje prodajne mreže drugje kot v VB in Nemčiji. Svoj 
prodor na evropski trg je pričel s prevzemom podjetja ASDA iz VB, ki pa ni bil tako 
uspešen. Glavni problem, s katerim se Wal Mart srečuje, so razlike v ameriški kulturi in 
kulturi posameznih evropskih držav. Tako se na nemškem trgu ne zna prilagoditi 
pričakovanjem in zahtevam nemških kupcev in tako že od vsega začetka posluje z izgubo. 

Od leta 1997 je Wal Mart namreč uspel osvojiti le 2 % tržni delež na nemškem trgu z 
realizacijo 3,2 milijarde EUR. Njegov neuspeh na nemškem trgu se kaže tudi v upadanju 
števila prodajaln, iz 95 prodajaln konec leta 2002 se je zmanjšalo na 91 konec leta 2004. 
Neuspeh na nemškem trgu je v veliki meri posledica slabega razumevanja nemške kulture. 
Nemški kupci se po obnašanju namreč močno razlikujejo od ameriških, zato se bo moral 
Wal Mart temu prilagoditi, če želi uspeti na nemškem trgu. Po zadnjih raziskavah nemške 
kupce poleg višjih cen izdelkov od cen nemškega največjega diskontnega trgovca Aldi, v 
Wal Martovih trgovinah med drugim motijo številne malenkosti, kot je na primer zlaganje 
nakupljenih stvari v vrečko s strani prodajnega osebja, prisiljen nasmeh prodajalca, ki 
kupca nagovori z vprašanjem: »Kako ste danes?« in podobno (Ewing, 2005, str. 19). Wal 
Mart se bo tako moral prilagoditi zahtevnemu nemškemu kupcu, če želi obstati na tem 
trgu. Enake težave pa lahko pričakuje na vseh evropskih trgih, katerih kupci se med seboj 
močno razlikujejo. 
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Tabela 6: Koncentracija trgovcev na trgih, kjer so trgovske blagovne znamke najbolj 
razširjene, 2005. 

Država Delež TBZ Tržni delež 5 največjih 
trgovskih podjetij 

Švica 45 % 86 % 

Nemčija 30 % 65 % 

Velika Britanija 28 % 65 % 

Španija 26 % 60 % 

Belgija 25 % 80 % 

Francija 24 % 81 % 

Nizozemska 22 % 64 % 

Kanada 19 % 62 % 

Danska 17 % 89 % 

ZDA 16 % 36 % 

Vir: AC Nielsen, 2005, str. 10. 

Evropske trgovske družbe z market programom so večjo rast na podlagi prevzemov pričele 
beležiti šele po letu 1995. Do tega leta so se trgovska podjetja namreč širila predvsem na 
domačih trgih, tako da je v obdobju 1991-1994 deset največjih trgovcev v Evropi kar 90 % 
rasti prodaje realiziralo na domačem trgu. Bistveni vpliv na dogajanje po letu 1995 pa je 
imel vstop Wal-Marta v Evropo. Slednji je z nakupom Wertkaufa (1997) in dela nemških 
trgovin Interspara (1998) začel nastopati na nemškem trgu, z nakupom Asde (1999) pa na 
trgu Velike Britanije. Francoski verigi Carrefour in Promodes sta se hitro odzvali na Wal-
Martove akcije z združitvijo in tako pridobili moč v Belgiji, Franciji, na Portugalskem, v 
Južni Ameriki, Španiji in drugod. Hkrati se je odzval tudi Ahold z nakupom 50 % deleža v 
podjetju ICA, vodilnega skandinavskega trgovca na drobno. 

Po letu 2000 je dejavnost zaznamovala širitev zahodnih trgovskih verig na vzhod ter 
jugovzhod, predvsem v države novih članic EU. Poleg tega pa so vidnejši položaj na teh 
trgih pričele zavzemati tudi nekatere nove družbe (v Sloveniji na primer Mercator), ki s 
prevzemi in združitvami na domačem trgu ter s prevzemi in gradnjo centrov v tujini 
povečujejo tržni delež na regionalnem območju. 
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Tabela 7: 10 največjih evropskih trgovskih podjetij in delež njihove realizacije na 
domačem trgu in ostalih evropskih trgih, 2001. 

delež prodaje 
Trgovsko podjetje 

glavne 
oblike 

prodajaln 

realizacija 

(mio EUR) na domačem 
trgu 

na ostalih 
evropskih trgih 

Carrefour, Fr. HM/SM/DI 71.332 62,3% 37,7% 

Metro, Nem. Cash&Carry 54.730 57,4 % 42,6 % 

Rewe, Nem. različne 39.919 79,0 % 21,0 % 

Tesco, VB HM/SM 38.865 89,8 % 10,2 % 

ITM (Intermarchè), Fr. HM/SM 37.835 69,9 % 30,1 % 

Auchan, Fr. HM/SM 32.302 62,8 % 37,2 % 

Edeka, Nem. različne 31.803 91,6 % 8,4 % 

Aldi, Nem. DI 30.074 71,8 % 28,2 % 

Ahold, Nizozem. SM 26.897 40,8 % 59,2 % 

Leclerc, Fr. HM/SM 26.082 96,4 % 3,6 % 

skupaj  389.839 70,8 % 29,2 % 

HM – hipermarket, SM – supermarket, DI - diskont 

Vir: Koch, 2002. 

V letu 2001 so trije pomembni evropski trgovci uspešno izvedli svoj prodor na 
vzhodnoevropske trge. Metro je po agresivnem prodoru na vzhodoevropske trge tako 
vodilno trgovsko podjetje na Češkem, Madžarskem in Poljskem. Na Slovaškem je drugi 
največji trgovec. 

Tesco je z obsežnimi investicijami v hipermarkete (več kot 50 hipermarketov v Vzhodni 
Evropi) drugi največji trgovec v tej regiji, medtem ko Ahold vodi po številu hipermarketov 
in realizaciji. 

Po Poljski, Češki Republiki, Slovaški in Madžarski, ki so bile glavna tarča širitve 
poslovanja zahodnoevropskih trgovskih podjetij v Vzhodno Evropo, se le-ti sedaj 
postopoma širijo tudi na preostale trge. Med njimi je vsekakor najbolj zanimiv trg Rusija 
(predvsem Moskva z najvišjo kupno močjo in več kot 10 milijoni prebivalcev). 

Visoka rast realizacije in s tem moči največjih trgovskih podjetij vse bolj povzroča težave 
proizvajalcem uveljavljenih blagovnih znamk, katerih realizacija v zadnjem desetletju 
upada. Del upada prodaje izdelkov uveljavljenih svetovnih blagovnih znamk je sicer 
posledica slabe gospodarske rasti. Hkrati pa je njihov največji problem zmanjševanje 
prodajnega prostora na trgovskih prodajnih policah, ki ga trgovci vedno več namenjajo 
svojim izdelkom. Danes proizvajalci uveljavljenih blagovnih znamk priznavajo, da gre za 
trend, s katerim se niso spopadli dovolj hitro. Tako se z omenjenim problemom ob vse 
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večji pogajalski moči trgovcev lahko spopadajo le še z zniževanjem cen ter s tem z 
zniževanjem svoje marže. 

V zadnjih letih je rast prodaje trgovskih blagovnih znamk izjemna, na kar dodatno vpliva 
rast diskontnih trgovcev, kot je npr. nemški Aldi ali francoski Leader Price. Njihove 
enostavne prodajalne, v katerih ponujajo večinoma le izdelke lastne blagovne znamke, ki 
stanejo 20-40 % manj kot izdelki uveljavljenih blagovnih znamk, so zvabile kupce stran od 
dolgoletno uveljavljenih trgovcev, kot so francoski Carrefour in nizozemski Royal Ashold. 
Le-ti se proti diskontnim trgovcem borijo z uvajanjem vse večjega števila izdelkov lastne 
blagovne znamke po najnižjih cenah ter se hkrati povezujejo med seboj in tako skupno 
nastopajo napram specializiranim proizvajalcem izdelkov trgovskih blagovnih znamk 
(Matlack, Tiplady, 2005, str. 19). 

Številni proizvajalci, katerih blagovne znamke so sledilci v svojem segmentu, se tako vse 
pogosteje odločajo za vzporedno proizvodnjo izdelkov trgovskih blagovnih znamk za 
trgovska podjetja na trgih, kjer sami niso prisotni ali pa opuščajo lastne blagovne znamke 
in se specializirajo za proizvodnjo trgovskih blagovnih znamk za različna trgovska 
podjetja. Na drugi strani pa se proizvajalci vodilnih blagovnih znamk za ohranitev svojega 
tržnega položaja odločajo za outsourcing dela ali celotne proizvodnje z namenom lažjega 
in učinkovitejšega osredotočenja na trženje in prodajo svojih blagovnih znamk (Haden et 
al, 2004, str. 1). 

3.2. RAZVOJ TRGOVSKIH BLAGOVNIH ZNAMK V EVROPI 

Trgovska blagovna znamka se je razvila z zrelostjo trga trgovine na drobno. Ob vse večji 
koncentraciji trga so trgovska podjetja pričela razvijati močne distribucijske verige z 
namenom nadaljnje rasti njihove moči. Konkurenčnost so tako povečevali s širitvijo 
ponudbe in z nižanjem cen, hkrati pa so razvijali lastne blagovne znamke. Tako so bili 
sprva izdelki trgovskih blagovnih znamk namenjeni predvsem cenovno bolj občutljivim 
kupcem. 

Prve trgovske znamke so se pojavile že konec 19. stoletja v nekaterih evropskih državah. 
Razmah trgovske blagovne znamke pri prehrambenih in potrošnih gospodinjskih izdelkih 
pa je mogoče zaslediti šele po drugi svetovni vojni (Dmitrović, 1999, str. 72). Podlaga za 
razvoj trgovskih blagovnih znamk je bila vse močnejša konkurenca med trgovskimi 
podjetji in njihovo prizadevanje za zmanjšanje pogajalske moči proizvajalcev. 

Bruhn je razvoj trgovske blagovne znake razdelil na štiri faze (Bruhn, 1997, str. 13): 

1. Vpeljava trgovske blagovne znamke, ki je potekala od konca 60-tih do sredine 70-tih 
let prejšnjega stoletja. Glavni razlog za razvoj je bila vse večja konkurenca med 
trgovskimi podjetji in težnja trgovcev k zmanjšanju njihove odvisnosti od 
proizvajalcev. 

2. Uvedba generičnih izdelkov od konca 70-tih do začetka 80-tih. 
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3. Uvedba »kvazi« blagovne znamke v 80-tih. 

4. Uvedba krovne in ekskluzivne trgovske blagovne znamke v začetku 90-tih let. 

Kornobis razvoj trgovskih blagovnih znamk opredeljuje s štirimi generacijami trgovskih 
blagovnih znamk (Kornobis, 1997, str. 245). 

− Prvo generacijo predstavljajo generični proizvodi, ki so jih trgovci uvedli kot 
odgovor na vse večji tržni delež diskontnih trgovin. S prodajo generičnih izdelkov 
pod lastno blagovno znamko so trgovci skušali pridobiti cenovno občutljive 
potrošnike. Glavna značilnost in prednost generičnih izdelkov je vsaj 20 % nižja 
prodajna cena od izdelkov tržnega vodje, manjši poudarek na kakovosti proizvodov 
(imajo le osnovne funkcije), proizvodna tehnologija je enostavna in temelji na 
posnemanju tržne vodje. Trgovec se za njihovo prodajo odloča predvsem zaradi 
višje marže. Med tovrstne izdelke se uvrščajo predvsem osnovna živila in proizvodi 
vsakodnevne potrošnje (npr. moka, riž, toaletni papir). Poleg tega imajo generični 
proizvodi izredno enostavno embalažo. Običajno so brez imena, zato se v literaturi 
zanje pogosto uporablja poimenovanje »no-names«. 

− Drugo generacijo predstavljajo proizvodi z oznako. Pri tem gre še vedno za 
strategijo nizkih cen (10-20 % nižje cene od vodilnih blagovnih znamk), vendar 
trgovec kakovosti izdelka že posveča večjo pozornost. Kupce skuša privabiti 
predvsem z ugodnim razmerjem med ceno in kakovostjo izdelka, medtem ko je 
njegov glavni motiv doseganje višje marže in krepitev pogajalske moči napram 
proizvajalcem. 

− Tretja generacija trgovske blagovne znamke so visoko kakovostni izdelki pod 
krovno blagovno znamko trgovca. Ti proizvodi so po kvaliteti popolnoma 
primerljivi s proizvodi blagovnih znamk vodilnih proizvajalcev in tako za kupce 
predstavljajo privlačno kombinacijo med ceno in kvaliteto. Glavni motiv trgovca je 
graditev lastnega ugleda v očeh kupcev ter povečanje marže v določeni blagovni 
skupini. Cene tovrstnih izdelkov so še vedno 5-10 % nižje od cen tržnega vodje, 
vendar ob primerljivi kakovosti kupcem predstavljajo višjo vrednost. Vodenje 
strategije blagovne znamke na tej stopnji je popolnoma v rokah trgovca, ki mora 
hkrati sprejemati tudi določene proizvodne odločitve. 

− Četrto generacijo predstavlja razširjena oziroma ekskluzivna blagovna znamka, 
katere osnovna funkcija je povečanje in dvig ugleda med kupci ter rast tržnega 
deleža. Za razliko od prejšnjih generacij je četrta podkrepljena z močnim tržnim 
komuniciranjem s potrošniki za zagotavljanje njene razpoznavnosti in 
pozicioniranja med kupci, katerih motiv za nakup ni več cena temveč izključno 
boljši proizvod. Izdelki kupcem tako pomenijo dodano vrednost, saj so inovativni 
in diferencirani od izdelkov tržnega vodje. Motivacija kupcev za nakup je v 
ekskluzivnosti izdelkov, zato trgovec pridobi ugled, širi krog kupcev ter hkrati 
dosega premijske cene, ki so pogosto višje od cen tržnega vodje. Tovrstni izdelki so 
pogosto pozicionirani v tržne niše, zato so proizvodne serije majhne, asortiman pa 
praviloma širok. Tovrstna strategija trgovcev je zelo tvegana, zato se slednji raje 
usmerjajo v ponudbo dodatnih možnosti izbire, kot pa v izpodrivanje proizvodnih 
blagovnih znamk. 
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Tabela 8: Razvoj trgovske blagovne znamke. 

 1. generacija 2. generacija 3. generacija 4. generacija 

blagovna 
znamka 

brez imena »kvazi blagovna 
znamka« 

krovna znamka 
trgovine 

segmentirane 
trgovske znamke 
»oblikovane 
znamke« 

izdelek osnovni 
prehrambeni 
izdelki 

posamezni artikli raznovrstni 
izdelki 

izdelki, ki 
oblikujejo ugled 

tehnologija osnovna z 
nizkimi 
omejitvami 

eno generacijo v 
zaostanku v 
primerjavi z 
vodilnim 
izdelkom na trgu 

bližje vodilnim 
izdelkom na trgu 

inovativna 

kakovost/ 
podoba 

nižja od BZ 
prodajalca 

srednja, vendar 
zaznana kot 
slabša 

kot vodilne BZ, 
garancija 
kakovosti s strani 
trgovca 

višja ali enaka 
vodilni BZ na 
trgu, moč ugleda 
trgovca 

spodbuda za 
nakup 

cena cena kakovost izdelka/ 
cena 

boljši izdelek 

proizvajalec nacionalni, 
večinoma 
nespecializiran 

nacionalni, 
deloma 
specializiran za 
proizvodnjo 
TBZ-ja 

nacionalni, 
večinoma 
specializiran za 
proizvodnjo 
TBZ-ja 

mednarodni, 
večinoma 
specializiran za 
proizvodnjo 
TBZ-ja 

Vir: Bruhn, 1994, str. 2040. 

Z izdelki tretje in četrte generacije trgovskih blagovnih znamk poskušajo trgovci privabiti 
tudi zahtevnejše kupce in si s tem ustvariti ugled, ki bi preostale segmente dodatno 
spodbujal k obisku njihovih prodajaln. Za izdelke na tej razvojni stopnji je tako potrebna 
močna podpora tržnega komuniciranja, ki obsega področje oglaševanja, odnosov z 
javnostmi, neposredno trženje, osebno prodajo in pospeševanje prodaje. 

V prihodnje lahko pričakujemo razvoj nove generacije trgovskih blagovnih znamk, katerih 
glavni cilj bo povezovanje znamke proizvoda z imenom trgovskega podjetja ter s tem 
gradnja ugleda trgovca. To generacijo lahko poimenujemo vertikalna trgovska blagovna 
znamka. Razvoj višjih stopenj trgovske blagovne znamke namreč temelji na čedalje večji 
vpletenosti trgovcev v proces upravljanja z blagovnimi znamkami (Dmitrović, 1999, 
str. 72). 

Vsekakor je poleg samih faz razvoja trgovskih blagovnih znamk pomembno spoznati tudi 
dejavnike, ki so sploh privedli do njihovega nastanka. Vzroki za njihov nastanek so mnogo 
kompleksnejši od gole želje trgovcev po večji prodaji in zvestobi njihovih kupcev.  
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Vzroke je treba iskati v različnih nivojih socio-ekonomskega razvoja posamezne države ter 
v različnih nivojih koncentracije trgovskih mrež, upoštevaje njihovo moč. Deleži trgovskih 
blagovnih znamk izdelkov široke porabe (FMCG) v skupni prodaji trgovcev zato precej 
nihajo od države do države, saj na primer v Švici, Veliki Britaniji in Nemčiji ta delež znaša 
okoli 30 % celotne prodaje FMCG izdelkov, v nasprotju s Češko, Italijo in Japonsko, kjer 
se ta delež giblje le okrog 10 %. 

Pomembni vzroki se skrivajo tudi v značilnostih posameznih kategorij izdelkov, saj 
trgovske blagovne znamke niso enako zastopane v vseh blagovnih skupinah. Vzroki, da so 
trgovske blagovne znamke v določene kategorije izdelkov prodrle bolj kot v druge, so: 

− razlike v zaznani kakovosti in vrednosti trgovskih blagovnih znamk v primerjavi z 
blagovnimi znamkami proizvajalcev, 

− različni vidiki tveganja pri nakupu, 

− simbolne vrednosti blagovnih znamk, 

− zaupanje kupcev in porabnikov, 

− raven vpletenosti v nakup, 

− delež izdatkov za določen izdelek v skupnem proračunu potrošnika ter 

− različne ravni trženjskih aktivnosti. 

V Veliki Britaniji je denimo delež trgovskih blagovnih znamk med zobnimi pastami, 
deodoranti in britvicami nižji kot 10 %, medtem ko trgovske znamke predstavljajo več kot 
polovico prodaje v kategorijah sto- odstotnih sadnih sokov, limonad in kuhinjskih brisač.  

Pomembne dejavnike razvoja in uspeha trgovskih blagovnih znamk je moč najti tudi v 
samih značilnostih potrošnikov, saj niso vsi v enaki meri nagnjeni h kupovanju le-teh. Iz 
spremenljivk, kot so spol, starost, izobrazba, finančno stanje, socialni status ter geografsko 
območje je možno identificirati segmente potrošnikov, ki so bolj nagnjeni k nakupu 
cenejših izdelkov, kar je imelo velik vpliv na razvoj trgovskih blagovnih znamk. Le-te so 
tako poleg povečanja prodaje služile tudi kot način ohranitve zvestobe določenega 
segmenta potrošnikov. 

Nenazadnje so na razvoj trgovskih blagovnih znamk seveda vplivale tudi posamezne 
značilnosti trgovcev, upoštevajoč njihovo velikost, razmerje moči v primerjavi z 
blagovnimi znamkami proizvajalcev ter prisotnost diskontnih trgovcev. Slednji agresivno 
uvajajo lastne znamke, kar pospešuje razvoj teh znamk tudi pri drugih trgovcih. 

Moč trgovskih blagovnih znamk je tako močno odvisna od ekonomskih in gospodarskih 
razmer. Kadar so ekonomske razmere gospodarstva dobre, je povpraševanje po trgovskih 
blagovnih znamkah nižje kot v slabih ekonomskih razmerah (Quelch, Harding, 1996, 
str. 99). Konec dvajsetega stoletja so trgovske blagovne znamke v ZDA tako obvladovale 
večje tržne deleže od nacionalnih blagovnih znamk v kar 77 od 250 skupin maloprodajnih 
izdelkov.  
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Trgovske blagovne znamke zadnja leta ne glede na ekonomske razmere predstavljajo 
nevarnost za blagovne znamke proizvajalcev zaradi: 

− izboljšane kakovosti izdelkov: razlika med kvaliteto izdelkov trgovskih blagovnih 
znamk in izdelkov blagovnih znamk proizvajalcev se je v zadnjem desetletju 
močno zmanjšala; 

− razvoja oz. nadgradnje trgovske blagovne znamke; 

− moč trgovskih podjetij v Evropi je že v osnovi precej večja kot v ZDA (večja 
koncentracija v trgovinski dejavnosti); 

− razvoja novih prodajnih poti; 

− razširitve trgovskih blagovnih znamk na nove skupine izdelkov (iz osnovnih oz. 
generičnih izdelkov na izdelke osebne nege, osnovnih oblačil ipd.). 

Kljub temu da hiter razvoj trgovskih blagovnih znamk deluje zelo zastrašujoče, pa to ne 
pomeni konca blagovnih znamk. Zahteva le premišljeno vodenje in predanost 
proizvajalcev lastnim blagovnim znamkam. Pri tem morajo le-ti upoštevati: 

− Nakupni proces je naklonjen izdelkom blagovnih znamk proizvajalcev, saj le-te 
kupcem olajšajo izbiro ob nakupu. Priznana in uveljavljena blagovna znamka 
kupcem pomeni kvaliteto in s tem lažjo odločitev pri izbiri med razpoložljivimi 
izdelki. 

− Izdelki blagovne znamke proizvajalcev imajo trdno osnovo, na kateri lahko gradijo 
trenutno prednost pred ostalimi izdelki. 

− Moč uveljavljenih blagovnih znamk proizvajalcev je vzporedna z močjo 
gospodarstva. 

− Nacionalne uveljavljene blagovne znamke proizvajalcev so za trgovska podjetja 
nujne v njihovi ponudbi, saj privabljajo kupce. Brez široke ponudbe uveljavljenih 
blagovnih znamk je ponudba trgovcev v očeh kupcev slaba in se le-ti tako usmerijo 
h konkurenčnim trgovskim podjetjem. 

− Prekomerno poudarjanje/izpostavljanje trgovskih blagovnih znamk slabi njihovo 
moč. V primeru da trgovec svojo blagovno znamko razširi na preveliko število 
raznovrstnih izdelkov, v očeh kupca vzpostavi dvom v njihovo dejansko kvaliteto. 
Nihče namreč ne more imeti pod eno blagovno znamko visoko kvalitetnih različnih 
skupin izdelkov. 

Dejavnike uspeha trgovske blagovne znamke lahko tako razdelimo v tri skupine (Bruhn, 
1997, str. 38): 

1. Dejavniki, ki so odvisni od trgovskega podjetja:  
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− zagotovitev zadostnih dolgoročnih finančnih sredstev za vodenje politike blagovne 
znamke,  

− dobro vzpostavljena prodajna mreža in široka distribucija,  

− ustrezna organizacijska in informacijska struktura ter  

− neodvisen produktni management za sprejemanje potrebnih odločitev o trgovski 
blagovni znamki (analize prodajnega potenciala, testi kvalitete, kontrola razprodaj, 
odločitve o uvedbi novih in ukinitvi obstoječih nerentabilnih proizvodov ipd.). 

2. Dejavniki, ki se navezujejo na sortiment in skupine proizvodov (za ugotavljanje 
tveganja vstopa in pozicioniranja lastne blagovne znamke): 

− velikost trga in prodajni potencial skupine proizvodov s trgovsko blagovno 
znamko, 

− tržna struktura: število ponudnikov, širina ponudbe, inovacijski cikli proizvajalcev, 
strategije trženja proizvajalcev in načini zapolnjevanja tržnih niš, kakovostne in 
cenovne razlike med blagovnimi znamkami in blagovno znamko trgovca, 

− vezava potrošnikov na blagovne znamke proizvajalcev: kakšne so preference 
potrošnikov do določenih blagovnih znamk in katere so nakupno relevantne 
značilnosti proizvoda. 

3. Dejavniki, ki se navezujejo na potrošnika: 

− njegova pripravljenost na zamenjavo blagovne znamke, 

− cenovna občutljivost potrošnikov v povezavi z zaupanjem v blagovno znamko in 
njenim ugledom, 

− prisotnost neodvisnih potrošniških organizacij, ki izvajajo slepe primerjalne teste, 
katerih rezultati so na voljo tudi potrošnikom. 

Na drugi strani Hoch in Banerji poudarjata predvsem tri dejavnike, katerih pomen prihaja 
do veljave v razmerah recesije (Hoch, Banerji, 1993):  

− zmanjšanje kupne moči,  

− manj intenzivno oglaševanje proizvajalcev zaradi slabega finančnega položaja 
podjetij in  

− povečevanje investicij trgovcev v lastno blagovno znamko.  

Vpliv slednjih dejavnikov odraža tudi primerjava rasti bruto domačega proizvoda in rasti 
deleža trgovskih blagovnih znamk v celotni trgovini na drobno, ki sta v obratnem 
sorazmerju. Razloge za to najdemo v cenovni občutljivosti kupcev v času recesije, ki tako 
pogosteje kupujejo cenovno ugodnejše izdelke trgovskih blagovnih znamk. Vendar pa 
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odnos med razpoložljivim dohodkom kupcev in tržnim deležem trgovske blagovne znamke 
v zadnjih letih ni več tako izrazit. Spremenljivki se celo pri posameznih skupinah izdelkov 
gibljeta v isto smer. Vzroke za to gre iskati v vse boljši kvaliteti izdelkov trgovskih 
blagovnih znamk in v spremenjenem obnašanju potrošnikov. 

3.3. RAZŠIRJENOST TRGOVSKIH BLAGOVNIH ZNAMK V 
EVROPSKIH TRGOVSKIH PODJETJIH Z MARKET 
PROGRAMOM 

V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo poznavanje izdelkov in 
njihovih blagovnih znamk pri kupcih izjemno dobro. Pred vstopom v prodajalno je kupec 
tako sprejel odločitev glede blagovne znamke za 80 % izdelkov, ki so sestavljali njegovo 
košarico. Stanje se je v zadnjih desetih letih zaradi poplave reklamnih sporočil, ki jim je 
kupec vsakodnevno izpostavljen, močno spremenilo. Podjetja danes le s težavo ohranjajo 
prepoznavnost svojih izdelkov, kar vpliva na nizko lojalnost kupcev. Kupec tako danes kar 
70 % nakupnih odločitev sprejme šele v prodajalni ob pogledu na prodajne police. 
Odločitev o blagovni znamki izdelkov market programa sprejme v samo petih sekundah, 
zato je vpliv trgovcev s pravilnim označevanjem izdelkov in njihovo postavitvijo na 
prodajne police odločilnega pomena. Kadar kupec kupuje blagovne znamke proizvajalcev, 
njegove zvestobe posameznemu trgovcu ni mogoče zagotoviti, nasprotno pa velja, če 
trgovec doseže zvestobo kupca s pomočjo izdelkov lastne blagovne znamke. Slednja je 
tako postala glavni trend razvoja trgovine na drobno povsod po svetu. Danes obsega 
ponudba velikih trgovskih evropskih podjetij 20-30 % izdelkov z lastno blagovno znamko, 
nekatera tudi 100 % (Mark & Spencer v Veliki Britaniji), 90 % (Lidl v Italiji in Avstriji) in 
60 % (npr. Coop in Migros v Švici, Sainsbury v Veliki Britaniji). 

Trgovska podjetja v EU krepijo nacionalne koncepte za svoje trgovske blagovne znamke in 
vse pogosteje razmišljajo o lastnih blagovnih znamkah, ki bodo prisotne na celotnem 
evropskem trgu. Z odstranitvijo vseh trgovinskih ovir (carine, kvote ipd.) v EU so trgovci 
in proizvajalci dobili dostop do 325-milijonskega trga. Kupcem z različnimi kulturnimi 
ozadji so na voljo različna trgovska podjetja, ki so člani trgovskih združenj (npr. European 
Retail Alliance) ali pa so ohranila svojo neodvisnost tudi v tujih državah (npr. 
Tangelmann). Prednosti združevanja trgovskih podjetij v trgovska združenja so predvsem 
izmenjava informacij, tržnih raziskav, izkušenj in znanja. Koordinacija trženja, razvoja, 
distribucije, logistike in informacijske tehnologije je tako hitrejša in enostavnejša. 
Združenja trgovcem omogočajo prihranke stroškov in uspešnejša pogajanja z dobavitelji 
zaradi večjih količin nabavljenega blaga. Ker je struktura cene v trgovini na drobno tesno 
vezana na količinske popuste, so proizvajalci vse bolj zaskrbljeni nad naraščajočo močjo 
trgovskih združenj v EU. Trgovci v združenjih namreč lažje primerjajo cene izdelkov 
različnih proizvajalcev po različnih državah ter s tem močneje pritiskajo na svoje obstoječe 
dobavitelje. 
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Slika 5: Delež trgovskih blagovnih znamk v prodaji market programa in njena stopnja rasti 
po posameznih regijah, 2005. 
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Vir: AC Nielsen, 2005, str. 3. 

Predpogoj za asortiment izdelkov s trgovskimi blagovnimi znamkami višje kakovosti, ki bi 
lahko uspešno konkuriral evropskim blagovnim znamkam ter hkrati trgovcem zagotavljal 
višji dobiček, so evropski nabavni centri, močna distribucijska mreža in primerna logistika. 
Uspešna trgovska blagovna znamka potrebuje tudi visoko razvito mrežo podružnic 
trgovskih podjetij v vseh državah članicah EU. 

Vendar se trgovci pri uvajanju lastnih blagovnih znamk pogosto srečujejo tudi s problemi 
pri prodiranju na tuje trge. Zaradi kulturnih razlik kupcev po posameznih državah članicah 
EU se trgovci srečujejo s problemom poimenovanja in pozicioniranja izdelkov s 
trgovskimi blagovnimi znamkami ter komuniciranja s kupci. Od leta 1992 se na trgu EU še 
ni oblikoval homogeni evropski kupec, ki bi v vseh državah članicah imel enake lastnosti 
in nakupovalne navade. Vendar lahko z globalizacijo trga v prihodnjih letih pričakujemo 
postopno izoblikovanje »evropskega kupca«. 

Delež trgovskih blagovnih znamk se po posameznih državah tako še vedno razlikuje glede 
na vrsto izdelkov in strukturo trgovine na drobno. V Veliki Britaniji so trgovske blagovne 
znamke tako pozicionirane zelo visoko in so svoj položaj na trgu uspešno utrdile. Na drugi 
strani pa trgovske blagovne znamke v Belgiji, Nemčiji in Franciji še vedno niso dovolj 
razvite. Na osnovi podatkov iz raziskave AC Nielsena predstavlja prodaja izdelkov s 
trgovsko blagovno znamko kar polovico celotne prodaje v Veliki Britaniji, medtem ko se v 
Franciji giblje med 20-30 % (AC Nielsen, 2002). Deleži trgovskih blagovnih znamk v 
celotni prodaji pa še vedno naraščajo. Izjemen položaj Velike Britanije v primerjavi z 
ostalimi članicami EU si lahko razlagamo s povprečno 3-4 % višjim donosom, ki ga 
dosegajo trgovska podjetja z market programom v Veliki Britaniji. 

Evropsko politiko trgovskih blagovnih znamk sta uvedli tudi podjetji Spar in Markant. 
Spar je razvil enotno trgovsko blagovno znamko, ki se v enaindvajsetih evropskih 
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državah5, v katerih ima svoje podružnice, predstavlja z znakom zelene smrečice, ki jo 
koordinira centrala v Amsterdamu. Tudi trgovsko podjetje Markant je uvedlo svojo 
multinacionalno blagovno znamko Omega, ki je prispevala k znižanju stroškov embalaže 
in je oblikovana v šestih različnih jezikih. 

Različna trgovska podjetja so pri razvoju trgovskih blagovnih znamk, namenjenih 
celotnemu evropskemu trgu, ubrala različne taktike. Belgijsko podjetje GIB, ki je prav tako 
član enega izmed evropskih trgovskih združenj, je razvilo skupine izdelkov s trgovskimi 
blagovnimi znamkami, ki nosijo imena, podobna uveljavljenim blagovnim znamkam, in se 
ne navezujejo na ime podjetja. Z izdelki so bili prisotni na prodajnih policah po vsej 
Evropi, vendar med kupci niso zbudila zaupanja in zanimanja, saj njihova prodaja ni bila 
podprta z oglaševalskimi akcijami. Nasprotno pa trgovsko podjetje s kozmetiko Drogerie 
Markt konstantno uvaja skupine izdelkov, katerih blagovna znamka je podobna blagovnim 
znamkam uveljavljenih proizvajalcev, ki jih uspešno trži v lastnih prodajalnah (npr. kreme 
Balea, katerih embalaža in ime blagovne znamke je podobno izdelkom Nivea). 

Iz zadnje raziskave AC Nielsna, ki so jo opravili v 38 državah in je vključevala 80 
kategorij izdelkov, je razvidno, da v evropskih državah kar 17 % realizacije predstavlja 
prodaja izdelkov trgovske blagovne znamke in se je glede na prejšnje leto povečala za 5 %. 
Posledica rasti vrednosti prodaje izdelkov trgovskih blagovnih znamk v letu 2005 za 5 % 
glede na prejšnje leto je ob skoraj nespremenjeni vrednosti prodaje izdelkov blagovnih 
znamk proizvajalcev v istem letu povečanje deleža izdelkov trgovskih blagovnih znamk za 
0,7 odstotne točke. 

                                                 

5 Sicer ima Spar svoje podružnice v 29 državah (poleg držav članic EU tudi v Švici, Rusiji, Ukrajini, 
Argentini, na Japonskem in v številnih afriških državah). 
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Tabela 9: Delež izdelkov trgovske blagovne znamke in njegova stopnja rasti po 
posameznih skupinah izdelkov, 2005. 

Skupina izdelkov Delež TBZ-ja Stopnja rasti 

ohlajena hrana 32 % 9 % 

papir, plastika in ovoji 31 % 2 % 

zamrznjena hrana 25 % 3 % 

hrana za hišne ljubljenčke 21 % 11 % 

obstojna hrana 19 % 5 % 

otroške plenice in izdelki za žensko higieno 14 % - 1 % 

izdelki za zdravstveno oskrbo 14 % 3 % 

brezalkoholne pijače 12 % 3 % 

domača nega 10 % 2 % 

prigrizki in sladkarije 9 % 8 % 

alkoholne pijače 6 % 3 % 

osebna nega 5 % 3 % 

kozmetika 2 % 23 % 

otroška hrana 2 % 13 % 

Vir: AC Nielsen, 2005, str. 4.  

Vsekakor je ime trgovske blagovne znamke eden ključnih dejavnikov za uspešen prodor na 
različne evropske trge ne glede na njihovo različno kulturno in zgodovinsko ozadje. 

3.4. PREDVIDEN NADALJNJI RAZVOJ TRGOVSKIH 
BLAGOVNIH ZNAMK V EU 

Trgovske blagovne znamke so v segmentu izdelkov FMCG, najbolj uspešne na 
zahodnoevropskih, tako imenovanih "Big Five" trgih (Francija, Nemčija, Italija, Španija, 
Velika Britanija), kjer je leta 2002 njihov delež v povprečju znašal 25,1 %. Ostale 
zahodnoevropske države pa jim sledijo z 22,1 % deležem prodaje. V dokaj veliki meri so 
trgovske blagovne znamke zastopane tudi v ZDA s 15,4 % agregatnim deležem prodaje v 
letu 2002. Na drugi strani imajo države Srednje in Vzhodne Evrope, azijsko-pacifiške 
regije ter Kitajska zelo nizke deleže trgovskih blagovnih znamk (do treh odstotkov), 
vendar prav ta območja izkazujejo visoke stopnje rasti v primerjavi s prej omenjenimi 
zrelejšimi trgi.  
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Tabela 10: 10 držav z največjo rastjo prodaje izdelkov trgovske blagovne znamke v letu 
2005 glede na leto 2004. 

Država Rast TBZ-ja Rast BZ-ja Delež TBZ-ja 

1. Hrvaška 77 % 0 % 2 % 

2. Grčija 24 % 2 % 4 % 

3. Tajska 18 % 8 % 1 % 

4. Argentina 18 % 22 % 3 % 

5. Južna Koreja 17 % 1 % 1 % 

6. Finska 16 % - 3 % 10 % 

7. Španija 16 % 6 % 26 % 

8. Singapur 16 % 1 % 3 % 

9. Kolumbija 15 % 6 % 2 % 

10. Madžarska 15 % 5 % 10 % 

Vir: AC Nielsen, 2005, str. 11. 

V prihodnje pričakujemo nadaljnjo koncentracijo v svetovni in evropski dejavnosti 
trgovine na drobno, saj je ekonomija obsega bistvena prednost, ki jo imajo velike trgovske 
družbe v primerjavi z manjšimi. Na ta način si lahko izborijo boljše nabavne pogoje ter 
hkrati zaradi visokega kapitala lažje kupujejo zemljišča, objekte ter še naprej izvajajo 
prevzemne aktivnosti. Leta 2002 je prvih deset trgovcev na drobno z market programom v 
Evropi dosegalo 40,5 % tržni delež. Za naslednjih nekaj let se napoveduje do 60 % tržni 
delež, ki ga bo obvladovala prva deseterica družb.  

Večina evropskih trgovskih verig je svojo mrežo že poskušala razširiti na vzhodne in 
jugovzhodne trge. Tovrsten proces pričakujemo tudi v prihodnje, saj so ti trgi zaradi 
velikega števila kupcev zanimivi za trgovce in kljub še relativno nizki kupni moči 
perspektivni za tuje investicije. Poleg držav, ki bodo vstopile v EU, se odpira tudi ruski trg, 
ki bo v naslednjem desetletju gotovo igral pomembno vlogo pri širjenju evropskih 
prodajnih verig na vzhod.  

Z globalizacijo trga trgovska podjetja v EU pripravljajo nacionalne koncepte za svoje 
trgovske blagovne znamke (potrebe in nakupne navade kupcev po posameznih evropskih 
trgih se med seboj močno razlikujejo), vse pogosteje pa razmišljajo tudi o trgovskih 
blagovnih znamkah, ki bodo prisotne na celotnem evropskem trgu. Prav tako se trgovska 
podjetja vse pogosteje združujejo v trgovska interesna združenja. Prednosti združevanja 
trgovskih podjetij v združenja so predvsem izmenjava informacij tržnih raziskav, 
upravljanje z njimi, izmenjava izkušenj in znanja. Koordinacija trženja, razvoja, 
distribucije, logistike in informacijske tehnologije je tako enostavnejša. Združenja hkrati 
omogočajo tudi prihranke stroškov in uspešnejša pogajanja z dobavitelji ob večjih 
nabavnih količinah. Ker je struktura cen v trgovini na drobno vezana na količinske 
popuste, so proizvajalci vse bolj zaskrbljeni zaradi močnih trgovskih zvez v EU. Trgovci v 
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združenjih namreč lažje primerjajo cene izdelkov posameznega proizvajalca pri njih, kot 
tudi cene izdelkov različnih proizvajalcev v različnih državah. 

Zaradi velikih kulturnih razlik kupcev v EU se trgovci srečujejo tudi s problemom 
poimenovanja in pozicioniranja izdelkov s trgovskimi blagovnimi znamkami ter 
komuniciranja s kupci. V EU se še ni oblikoval homogeni evropski kupec, ki bi v vseh 
državah imel enake lastnosti in nakupne navade. Z globalizacijo trga sicer lahko 
pričakujemo, da bodo okusi kupcev vse bolj podobni, nedvomno pa bodo proces pospešili 
tudi trgovci, ki bodo prisotni na vseh evropskih trgih. 

Trgovinska dejavnost v Zahodni Evropi se nahaja v fazi zrelosti, zato lahko v prihodnjih 
letih pričakujemo le nizko rast prihodkov v tej dejavnosti. V Vzhodni Evropi, predvsem na 
Poljskem, Češkem, v Sloveniji, Rusiji in Turčiji pa lahko pričakujemo visoko nadaljnjo 
rast realizacije trgovskih podjetij in deleža lastnih blagovnih znamk v njej. Velik del rasti 
trgovinske dejavnosti v Vzhodni Evropi bo posledica širitve poslovanja zahodnoevropskih 
trgovskih podjetij na omenjene trge (Stanley, internet). 

V zadnjem letu pa so kot posledica številnih različnih dejavnikov napovedi o rasti 
trgovinske dejavnosti v prihodnje še bolj optimistične: 

− Zaradi nizkih obrestnih mer potrošniki pogosteje najemajo kredite, s katerimi 
kupujejo nove avtomobile, ki so prav tako zajeti v trgovinsko dejavnost. 

− Prav tako zaradi nizkih obrestnih mer in s tem ugodnih kreditov potrošniki 
pogosteje kupujejo nepremičnine, kar ima pozitiven vpliv na trgovinsko dejavnost 
(nakupi notranje opreme, pohištva, obnovitvena dela ipd.). 

− Rast cen nafte vpliva na rast cen naftnih derivatov, ki je hitrejša od rasti inflacije. 
Naftni derivati pa so prav tako vključeni v trgovinsko dejavnost. 

Vendar pa je trgovinska dejavnost, kljub napovedim o njeni nadaljnji rasti, dosegla novo 
raven, kjer si morajo trgovska podjetja neprestano ocenjevati svoje modele poslovanja in 
trende v željah in zahtevah potrošnikov, da privabijo in zadržijo kupce. 
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4 RAZVOJ IN UVELJAVITEV TRGOVSKIH BLAGOVNIH 
ZNAMK V SLOVENIJI 

4.1. OBSTOJEČE RAZMERE V TRGOVINSKI DEJAVNOSTI V 
SLOVENIJI 

Slovenska trgovinska dejavnost na področju prodaje market programa se nahaja v fazi 
zrelosti in je močno skoncentrirana. Na slovenskem trgu je tako prisotnih nekaj večjih 
trgovskih podjetij, ki imajo relativno visok tržni delež, hkrati pa so na trgu prisotna številna 
manjša podjetja, ki so predvsem regionalno usmerjena. 

Največji tržni delež na slovenskem trgu v trgovini na drobno ima z 39,2 % Mercator, 
sledita mu Spar z 19,2 % ter Tuš s 16,6 % tržnim deležem po prevzemu družbe Vele, 
vidnejšo pozicijo pa ima še velenjska Era, katere del prodajnih enot namerava odkupiti 
Mercator. Male zasebne trgovine pokrivajo 5,6 % slovenskega trga, druge prodajalne na 
drobno, kot so tržnice, prodajalne sadja in zelenjave, kmetije ter industrijske prodajalne pa 
pokrivajo 8,9 % trga (raziskava GfK Gral - Iteo, 2004). 

V tabeli so predstavljeni podatki o poslovanju največjih slovenskih podjetij v letu 2004. V 
primerjavo nisem vključila konsolidiranih podatkov, saj zaradi netrgovinskih dejavnosti, ki 
jih opravljajo nekatera hčerinska podjetja posameznih trgovcev, ne odražajo dejanskega 
stanja. 

Iz primerjave največjih slovenskih trgovskih podjetij v letu 2004 je razvidno, da Mercator 
zaenkrat še uspeva ohranjati večinski tržni delež, čeprav kazalniki dobičkonosnosti 
poslovanja (čista donosnost kapitala - ROR, čista donosnost sredstev - ROA) in ustvarjeni 
prihodki od prodaje na zaposlenega kažejo, da je poslovanje največjih konkurentov, Spara 
in Tuša, racionalnejše in tako učinkovitejše. 

Največji trije slovenski trgovci so precej izenačeni ob primerjavi ostalih kazalnikov 
poslovanja, med katerimi je na dolgi rok med najpomembnejšimi ustvarjena dodana 
vrednost na zaposlenega. 

Vsekakor pa bo izredno zanimiva primerjava uspešnosti poslovanja največjih trgovskih 
podjetij v Sloveniji po že dalj časa pričakovanem vstopu diskontnih trgovcev Aldi in Lidl 
na slovenski trg. 
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Tabela 11: Benchmark analiza večjih trgovskih podjetij, 2004 (v 000 SIT). 

Kazalnik: Mercator Spar Tuš Era Leclerc Povprečje 

št. zaposlenih 8.024 2.505 2.485 1.664 257 2.987 

čisti prih. od prod. 225.444.473 94.728.927 89.533.068 38.782.556 14.087.222 92.515.249 

real. rast prih. od. 
prod. 

34,9 % 9,7 % 32,5 % 2,9 % 6,7 % 17,3 % 

delež izvoza 1,0 % 0,0 % 0,6 % 2,2 % 0,2 % 0,8 % 

čisti posl. izid 5.093.939 2.933.705 2.642.955 202.725 94.606 2.193.586 

čisti 
dobiček/izguba 

5.096.876 2.031.459 2.693.781 207.426 44.935 2.014.895 

sredstva 222.738.883 40.790.356 63.533.516 29.903.566 2.910.594 71.975.383 

kapital 93.790.425 9.540.718 13.464.428 7.500.945 - 1.002.544 24.658.794 

finančni dolg v 
kapitalu 

0,8 1,4 1,9 1,6 - 0,7 1,0 

celotni dolg v 
kapitalu 

1,3 3,3 3,7 3,0 - 3,8 1,5 

čisti dob./prih. od 
prod. 

2,3 % 2,1 % 3,0 % 0,5 % 0,3 % 1,7 % 

čista donosnost 
sred. 

2,3 % 5,0 % 4,2 % 0,7 % 1,5 % 2,7 % 

čista donosnost 
kapitala 

5,4 % 21,3 % 20,0 % 2,8 % - 4,5 % 9,0 % 

dodana vrednost 41.228.381 13.569.025 12.880.489 5.449.639 1.249.353 14.875.377 

prih. od prod./zap. 28.096 37.816 36.029 23.307 54.814 36.013 

dodana vred./zap. 5.138 5.417 5.183 3.275 4.861 4.775 

mesečni str. 
dela/zap. 

293,4 242,8 218,9 267,5 313,4 267,2 

tržni delež 39,2 % 19,2 % 16,6 % 7,1 % 2,6 %  

Vir: AJPES. 

4.2. RAZVOJ TRGOVSKIH BLAGOVNIH ZNAMK V SLOVENIJI 

Če pogledamo na razvoj trgovskih blagovnih znamk v Sloveniji z vidika posameznih 
stopenj razvoja trgovskih blagovnih znamk, je razvidno, da prve stopnje oz. generičnih 
izdelkov skorajda ni bilo, saj so trgovci razvoj lastnih trgovskih blagovnih znamk začeli 
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kar z drugo fazo, ki so jo pri nekaterih izdelkih privedli do tretje stopnje, s četrto pa so 
začeli le nekateri, za kar je možnih več razlogov. Trgovske blagovne znamke so pogosto 
zaznane kot enako kakovostne kot blagovne znamke, vendar cenejše. Morda je eden izmed 
razlogov za takšne zaznave tudi zakonsko določilo, ki je bilo kasneje sicer preklicano, s 
katerim so trgovci na embalaži izdelkov lastne blagovne znamke morali navajati 
proizvajalca izdelka. Z deklaracijo domačih proizvajalcev na izdelkih trgovskih blagovnih 
znamk pa se ohranja zaznava kakovosti preko proizvajalčevih že uveljavljenih blagovnih 
znamk. V primeru uvajanja razširjenih trgovskih blagovnih znamk na trgu bi za njihovo 
uspešnost potrebovali bistveno več trženjskih sredstev in pripravo trženjskih akcij za 
njihovo uspešno pozicioniranje na trgu. Ravno tako bi bili trgovci lahko z izdelavo 
zahtevnejših izdelkov bolj vezani na proizvajalce, kot so v primeru trgovskih blagovnih 
znamk. Na drugi strani pa takšne razširjene znamke že bistveno bolj posegajo na področje 
trženja in razvoja blagovnih znamk proizvajalcev. Vsekakor pa je najprej potrebno 
podrobneje predstaviti razvoj trgovskih blagovnih znamk v zadnjih petnajstih letih. 

Prvo trgovsko podjetje v Sloveniji, ki je uvedlo lastno blagovno znamko, je bila Emona 
Merkur. V letu 1992 je Emona Merkur razvila svojo trgovsko blagovno znamko rdeče in 
rumene barve in bila tako tudi med prvimi slovenskimi podjetji, ki so patentirali svojo 
blagovno znamko. Prvi izdelki trgovske blagovne znamke so bili iz različnih blagovnih 
skupin market programa (sladkor, toaletni papir, moka, riž, olje). Poskušali so tudi s 
prodajo pralnega praška in kozmetičnih izdelkov pod lastno blagovno znamko, vendar se 
le-ta ni obnesla, saj se je z osamosvojitvijo slovenski trg odprl tujim proizvajalcem, ki so 
nanj vstopili s cenovno ugodno, privlačno in močno oglaševano ponudbo. 

Leta 1992 je v Slovenijo vstopila prva tuja trgovska veriga Spar, ki je že od samega 
začetka poslovanja na slovenskem trgu ponujala izdelke lastne blagovne znamke, ki so bili 
sprva uvoženi, relativno kmalu pa so se jim pridružili izdelki slovenskih proizvajalcev. 

Od konca leta 1998 izdelke lastne blagovne znamke trži tudi Mercator, ki je bil tudi prvi 
slovenski trgovec, ki je pričel svojo blagovno znamko intenzivno širiti tudi izven okvira 
generičnih izdelkov market programa. Mercatorjevi izdelki lastne blagovne znamke morajo 
ustrezati naslednjim pogojem: 

− zunanja prepoznavnost (enotna oblikovna izhodišča označevanja na embalaži, 
Mercatorjev logotip), 

− izdelki so naprodaj izključno v Mercatorjevi prodajni mreži, 

− kakovost, ki navzgor odstopa od povprečne kakovosti primerljivih izdelkov iste 
blagovne skupine, 

− izdelki so za 30-50 % cenejši od najdražjih izdelkov v blagovni skupini, 

− prednostna razvrstitev in posebna označitev na prodajnih policah. 

V letu 2004 je Mercator ponudbo lastne blagovne znamke v Sloveniji razširil s 197 novimi 
izdelki in imel tako že 675 izdelkov lastne blagovne znamke. Na Hrvaškem so ponudbo 
povečali za 155 novih izdelkov (skupno 349 izdelkov). V Srbiji in Črni gori so v letu 2004 
uvedli 188 novih izdelkov (skupno že 345 izdelkov), v Bosni in Hercegovini pa se je 
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ponudba trgovske znamke Mercator razširila z 205-imi novimi izdelki in jih je kupcem na 
voljo že 445. Dolgoročno naj bi izdelki pod trgovsko blagovno znamko Mercator 
predstavljali kar 20 % vseh izdelkov v ponudbi podjetja. Podobne cilje ima podjetje tudi 
glede deleža vrednostne prodaje izdelkov lastne blagovne znamke v celotni realizaciji. 

Omenjenim trgovcem so se postopoma pridružili tudi ostali večji slovenski trgovci (Vele, 
Era, Živila, Koloniale ipd.), vendar se je s koncentracijo trgovinske dejavnosti ukinila 
marsikatera trgovska blagovna znamka, hkrati pa se ohranjajo uspešne trgovske blagovne 
znamke (npr. delikatesni izdelki trgovskega podjetja Delikatesa, ki ga je prevzela družba 
Živila, le-to pa nekaj let kasneje Mercator). 

Koncentracija slovenske trgovinske dejavnosti še vedno ni zaključena, vendar lahko trdim, 
da sta si v zadnjih letih vodilni položaj na trgu poleg Mercatorja, ki še vedno obvladuje 
največji del slovenskega trga, utrdila Spar in Tuš.  

Mercator si je svoj vodilni tržni položaj zagotovil s prevzemi ob istočasni notranji 
racionalizaciji poslovanja, ki je obsegala tudi odprodajo nedonosnih poslovnih enot in 
ostalega poslovno nepotrebnega premoženja ter investicije v nove prodajne površine. 
Mercator je sprva prevzemal regionalne družbe, ki so nekdaj že bile del sistema Mercator, 
in kasneje ostala pomembnejša trgovska podjetja po posameznih regijah. Zadnji 
Mercatorjev večji prevzem je bil prevzem Skupine Živila v letu 2003, s katerim je poleg 
gorenjske regije dodatno utrdil svoj tržni položaj v Ljubljani. 

Spar je že od začetka vodil politiko rasti poslovanja s širitvijo prodajne mreže z gradnjo 
lastnih prodajnih površin - predvsem hipermarketov, ki jih dopolnjuje ponudba 
specializiranih trgovin priznanih svetovnih blagovnih znamk (večji trgovski nakupovalni 
centri). 

Tuš se je v zadnjih letih iz družinskega trgovskega podjetja razvil v tretjega največjega 
trgovca v Sloveniji. Sprva je bila njegova rast posledica širitve lastne prodajne mreže z 
investicijami in odpiranjem novih trgovin, kasneje pa tudi s prevzemanjem drugih 
trgovskih podjetij. V letu 2004 se je na tretje mesto med trgovci uvrstil s prevzemom 
nekdanjega konkurenta Skupine Vele. 

Prevzemi in združitve so slovenskim trgovskim podjetjem med drugim povečali njihovo 
moč in pogajalsko pozicijo v odnosu do dobaviteljev – proizvajalcev in olajšali uvajanje in 
širjenje izdelkov z lastno blagovno znamko. Trgovska podjetja Mercator, Spar in Tuš 
imajo med trgovskimi podjetji na slovenskem trgu največje število izdelkov lastne 
blagovne znamke. 
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4.3. TRENUTNE RAZMERE NA PODROČJU TRGOVSKIH 
BLAGOVNIH ZNAMK V SLOVENSKIH TRGOVSKIH 
PODJETJIH Z MARKET PROGRAMOM 

V Sloveniji so, kot že omenjeno, glavni akterji na področju trgovskih blagovnih znamk 
naslednji trgovci: Mercator, Spar, Tuš, Era, Leclerc ter tudi Drogerie Markt (DM). Znotraj 
njih je opazen različen delež zastopanosti trgovskih blagovnih znamk, skupna značilnost pa 
relativno nizka zastopanost trgovskih blagovnih znamk na področju izdelkov za osebno 
nego, kar zrcali tudi razmerja med kategorijami FMCG izdelkov na že obravnavanih 
zahodnoevropskih trgih. 

Največji delež v kategoriji "hrana" dosegata Tuš in Spar, v kategoriji "pijače" Spar, 
medtem ko v kategoriji "čistila za dom" in "izdelki za osebno nego" prevladuje DM, ki v 
preostalih dveh kategorijah nima svojih trgovskih blagovnih znamk. 

Slika 6: Tržni deleži trgovskih blagovnih znamk za 4 košarice izdelkov, jul.–dec. 2004. 
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Vir: GfK Gral - Iteo, Panel gospodinjstev, 2004. 

Proizvodi v sklopu trgovskih blagovnih znamk v Sloveniji izhajajo predvsem iz 
proizvodnih linij največjih slovenskih živilskih predelovalcev, saj so le ti trgovcem 
sposobni zagotavljati zadostne nabavne količine, stalno kakovost in nizke cene, ki so 
osnovne zahteve, ki pogojujejo razvoj in uveljavitev trgovskih blagovnih znamk 
(Anžlovar, 2000, str. 7). Med največjimi proizvajalci izdelkov trgovskih blagovnih znamk 
so tako Fructal, Žito, Ljubljanske mlekarne, Kolinska, Droga, Mlinotest. 

Največja trgovca v Sloveniji, Mercator in Spar, imata največja deleža slovenskih 
proizvajalcev izdelkov lastne trgovske blagovne znamke. Te proizvajajo tudi na tujem, in 
sicer v EU in na območju nekdanje Jugoslavije. Za Mercator izdelke trgovske blagovne 
znamke proizvaja več kot 110 proizvajalcev, pri čemer jih je več kot 80 % iz Slovenije. 
Enak delež imajo slovenski proizvajalci tudi med izdelki trgovske blagovne znamke Spar. 
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Medtem ko za Spar proizvajajo tudi v EU, pa je pri Mercatorju največ tujih proizvajalcev 
iz Hrvaške, sledijo iz Italije, Avstrije, SČG in Nemčije. V Mercatorju pravijo, da bodo še 
naprej dajali prednost slovenski proizvodnji, hkrati pa bodo povečali število proizvajalcev 
s trgov, na katere se širijo.  

Medtem ko tuja trgovska veriga Spar veliko izdelkov lastne blagovne znamke proizvaja v 
Sloveniji, pa Leclerc prisega na francoske proizvajalce, kar namerava ohraniti tudi v 
prihodnje. V Tušu najdemo nekoliko manjši delež slovenskih izdelkov lastne blagovne 
znamke v primerjavi z dvema največjima trgovcema. Ta znaša 68 %, pri tujih proizvajalcih 
pa jih je skoraj 89 % iz EU, medtem ko so preostali iz držav nekdanje Jugoslavije. Pravijo, 
da nameravajo razmerje med slovenskimi in tujimi proizvajalci ohraniti. V Eri podatkov o 
deležu slovenskih proizvajalcev lastne blagovne znamke niso razkrili, pravijo pa, da imajo 
poleg slovenskih še proizvajalce v drugih državah EU in v Makedoniji.  

Med proizvajalci izdelkov trgovskih blagovnih znamk pa so poleg uveljavljenih večjih 
slovenskih proizvajalcev tudi manjši, bolj prilagodljivi, ki pokrivajo določene tržne niše in 
lastnih blagovnih znamk na trgu nimajo tako prepoznavnih. 

V Sloveniji so prodajne cene izdelkov s trgovskimi blagovnimi znamkami v primerjavi z 
izdelki z znano blagovno znamko precej nižje. Večinoma so srednjega ali nižjega 
kakovostnega razreda, njihova distribucija poteka v maloprodajni mreži trgovskega 
podjetja, ki je nosilec znamke. Tržno komuniciranje je v primerjavi z blagovnimi 
znamkami proizvajalcev manjšega obsega. 

Svoje izdelke najbolj cenijo pri Leclercu, saj je tam razlika med izdelkom lastne blagovne 
znamke in primerljivim originalom nižja za 15 % do 20 %, medtem ko je pri drugih 
trgovcih to odstopanje večje. Tako so cene izdelkov trgovske blagovne znamke v Eri in 
Tušu nižje od 20 % do 30 %, medtem ko so Mercatorjevi in Sparovi izdelki od primerljivih 
originalov cenejši od 20 % do celo 50 %. 

Hkrati skušajo zadnja leta trgovci v Sloveniji lojalnost kupcev poleg trženja izdelkov pod 
lastno blagovno znamko ohraniti ter povečati z ostalimi trženjskimi metodami (točke 
zvestobe, kartica zaupanja ipd.). 

Dodatna posebnost slovenskega trga se nanaša na zakonsko ureditev označevanja izdelkov. 
Zakon o standardizaciji je namreč sprva zahteval navedbo proizvajalca na embalaži. Le-ta 
trenutno ni več nujna, a jo trgovci kljub temu izvajajo, saj predstavlja dodatno prednost, ki 
jim v primeru pridobitve uglednih proizvajalcev izdelkov trgovske blagovne znamke 
močno olajša uvajanje izdelkov na trg. Potrošniki si namreč ustvarijo predstavo o izdelku 
trgovske blagovne znamke na osnovi istovrstnega izdelka proizvajalca pod njegovo 
blagovno znamko. Hkrati se potrošniki raje odločajo za cenejši istovrstni izdelek istega 
proizvajalca – torej izdelek trgovske blagovne znamke. S tem proizvajalci izgubljajo tržni 
delež lastne že uveljavljene blagovne znamke (že omenjeni kanibalizem blagovnih znamk). 
Rezultati raziskave Trgovinski monitor, podjetja GfK Gral-Iteo, ki je bila izvedena 
novembra 2003, kažejo, da je v Sloveniji poleg ekonomske razvitosti države, kupne moči 
prebivalstva, koncentracije trgovinske dejavnosti in splošnih značilnosti slovenskih 
potrošnikov, eden najpomembnejših dejavnikov odločitve za nakup trgovske blagovne 
znamke ravno proizvajalec izdelka. Rezultati tudi kažejo, da kar 83 % anketiranih pred 
nakupom preveri, kdo je proizvajalec izdelka trgovske blagovne znamke. 
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4.4. PREDSTAVITEV TRGOVSKIH BLAGOVNIH ZNAMK 
NAJVEČJIH TRGOVSKIH PODJETIJ Z MARKET 
PROGRAMOM 

4.4.1. Mercator 

Prve izdelke pod lastno blagovno znamko je Mercator uvedel konec leta 1998, ko je v 
prodajni program uvrstil prvih šest izdelkov blagovne znamke Mercator. Sprva so bili to 
izdelki, ki so bili med najbolj prodajanimi osnovnimi prehrambenimi izdelki (sladkor, 
moka, sok, mleko). V naslednjih letih se je liniji generičnih izdelkov pridružila M-linija, ki 
združuje tekstilne izdelke (posteljnina, kuhinjske krpe, oblačila ipd.). V letu 2000 je 
Mercatorjev prodajni program vključeval že 143 izdelkov trgovske znamke, ki sta se mu 
pridružili še dve prehrambeni liniji izdelkov: Lumpi za otroške izdelke s področja 
prehrane, kozmetike, igrač in tekstila ter Popolna nega, ki zajema izdelke za osebno nego 
(kozmetika za ženske in moške). 

Konec leta 2002 so vse linije Mercatorjevih trgovskih znamk obsegale 272 izdelkov. 
Skladno z rastjo števila izdelkov trgovske blagovne znamke pa je rasel tudi njihov delež v 
realizaciji, ki je v letu 2002 znašal že 7,0 % vrednosti prodaje izdelkov market programa. 
Danes Mercator trži naslednje blagovne znamke (spletna stran družbe Mercator d. d.): 

− 217 generičnih izdelkov blagovne znamke Mercator (prehrambeni izdelki, čistila, 
pripomočki za gospodinjstvo, osebna nega, hrana za hišne živali); 

− 112 izdelkov blagovne znamke M-linija (tekstilni izdelki, pripomočki za 
gospodinjstvo); 

− 82 izdelkov blagovne znamke Lumpi (prehrambeni izdelki, tekstilni izdelki in 
igrače za otroke); 

− 37 izdelkov blagovne znamke Popolna nega (izdelki za žensko in moško osebno 
nego); 

− 48 izdelkov blagovne znamke Zdravo življenje (prehrambeni izdelki z nizko 
kalorično vrednostjo in ostali prehrambeni izdelki zdrave prehrane); 

− 60 izdelkov blagovne znamke Mizica pogrni se (polpripravljeni prehrambeni 
izdelki). 

Mercator je v zadnjih letih prodajo izdelkov lastne blagovne znamke, ki jo je pričel s 
prodajo generičnih izdelkov, uspešno nadgradil z izdelki z oznako, kot imenujemo drugo 
generacijo trgovskih blagovnih znamk, in z visokokakovostnimi izdelki pod samostojnimi 
blagovnimi znamkami. V prihodnje lahko z zaostrovanjem konkurence med trgovci tako 
pričakujemo tudi razvoj in trženje segmentiranih trgovskih blagovnih znamk, ki bodo 
vključevale inovativne izdelke slovenskih ali mednarodnih proizvajalcev. Tovrstni izdelki 
ne bodo več med cenovno ugodnejšimi, temveč bodo pozicionirani kot ena izmed vodilnih 
blagovnih znamk v posamezni skupini izdelkov. 
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Slika 7: Razvrstitev posameznih skupin izdelkov trgovske blagovne znamke Mercator 

 

Vir: Lastna razvrstitev. 

Obstoječe izdelke trgovske blagovne znamke Mercator lahko razvrstimo v vse prve tri 
generacijske skupine trgovskih blagovnih znamk: 

− generične izdelke, ki jih predstavljajo večinoma prehrambeni izdelki, pri katerih je 
na embalaži generično poimenovan izdelek ter logotip podjetja Mercator; 

− izdelke z oznako, ki predstavljajo še vedno cenovno ugodne, a hkrati nekoliko 
kakovostnejše izdelke, ki jih podjetje trži pod posamezno podznamko (otroška 
hrana, kozmetika, oblačila in igrače Lumpi, kozmetični izdelki podznamke Popolna 
nega in tekstilni izdelki podznamke M-linija); 

− visokokakovostni izdelki pod krovno znamko, ki s svojim imenom izraža njihov 
namen uporabe. V to skupino sodijo izdelki blagovnih znamk Mizica pogrni se in 
Zdravo življenje. 

Pri Mercatorju so kriteriji za izbiro in uvedbo izdelka trgovske blagovne znamke dovolj 
visok delež prodaje izdelka v njegovi blagovni skupini, kakovost in ugodna cena. Z uvedbo 
novega izdelka v prodajo se iz prodaje izključi slabo prodajan izdelek, kar kupcu olajša 
nakupno odločitev in mu poveča njegovo zadovoljstvo. 
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Poleg izdelkov lastne blagovne znamke je podjetje v letu 2005 kot odgovor na pričakovan 
prihod tujih diskontnih trgovcev (Lidl, Aldi) pričelo tržiti tudi lastne diskontne trgovine 
pod imenom »Hura!«. 

Mercator izdelke trgovske blagovne znamke uspešno trži tudi na Hrvaškem, v Bosni in 
Hercegovini ter Srbiji in Črni gori, kjer v zadnjih letih uspešno širi svojo prodajno mrežo. 
Hkrati se z uveljavljenimi podjetji na teh trgih dogovarja o morebitnem poslovnem 
sodelovanju pri širjenju palete izdelkov v okviru posameznih linij blagovnih znamk. 

4.4.2. Spar 

Svetovna veriga Spar je v začetku devetdesetih let začela prodirati na trge 
vzhodnoevropskih držav. Prva trgovina Spar je bila odprta leta 1991 v Ljubljani, v letu dni 
pa sta se ji pridružila še dva supermarketa, prav tako v Ljubljani. Prvi megamarket 
Interspar pa so odprli avgusta 1993 v ljubljanskem BTC-ju, sledila sta megamarketa 
Interspar v Celju (1995) in na Viču v Ljubljani (1997). Leta 1997 so odprli tudi prvi 
hipermarket Spar v Velenju.  

Prelomno za podjetje je bilo leto 2000, ko so odprli največji megamarket Interspar v 
nakupovalnem središču Europark v Mariboru. Istega leta so v središču Ljubljane v galeriji 
Kapitelj odprli tudi moderni supermarket Spar.  

Leto 2002 je zaznamovala otvoritev največjega nakupovalnega centra Citypark v Sloveniji, 
v sklopu katerega so odprli največji megamarket Interspar v vsej svetovni verigi trgovin 
Spar. Citypark po zadnji širitvi, ki je bila zaključena jeseni leta 2004, obsega 87 trgovin, 
razprostira pa se na kar 42.500 m2. Spar Slovenija tako danes obsega že 42 trgovin Spar in 
8 megamarketov Interspar s preko 2.500 zaposlenimi . 

Že od začetka poslovanja trgovske verige Spar v Sloveniji so na policah trgovin prisotni 
izdelki lastne blagovne znamke. V Sloveniji je bil Spar med prvimi s ponudbo izdelkov 
lastne trgovinske znamke. Sprva so vse izdelke lastne znamke uvažali, v letu 1999 pa so 
ponudbo razširili tudi na slovenske priznane proizvajalce. Danes imajo tako v ponudbi že 
preko 750 izdelkov trgovinske znamke SPAR, katerih kakovost redno preverjajo. Pri tem 
uporabljajo tudi slogan "Kakovostna znamka SPAR" in »Spar, dobro zame«. 

Med lastnimi blagovnimi znamkami, s katerimi podjetje pokriva prodajni program 
posameznih skupin izdelkov, so naslednje: 

− Original, a cenejši! Skupina izdelkov za osebno nego in različna čistila pod 
trgovsko blagovno znamko Spar; 

− Joli (čokolada, corn flakes, voda in športni napitek); 

− Sparky (otroška tekstilna znamka) namenjena otrokom do 10. leta starosti; 

− Splendid (skupina izdelkov za pranje perila in pomivanje posode); 
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− Free Cosmetics (skupina izdelkov za vsakdanjo osebno nego); 

− Spar Gourmet (26 različnih toplotno obdelanih, pasteriziranih jedi); 

− Scotty (hrana za pse) in Molly (hrana za mačke); 

− Beauty Kiss (linija negovalnih izdelkov za telo in lase). 

Slika 8: Razvrstitev posameznih skupin izdelkov trgovske blagovne znamke Spar. 

 

Vir: Lastna razvrstitev. 

Prav tako kot Mercator je tudi Spar izdelke lastne blagovne znamke začel tržiti z 
generičnimi izdelki. Da bi jih v očeh kupcev pozicionirali kot cenovno ugodnejše, a hkrati 
enako kakovostne, so jih pričeli tržiti z »Original, a cenejši«.  

Sčasoma je Spar pod lastno blagovno znamko uvedel tudi druge podznamke, kot so otroški 
tekstilni izdelki »Sparky«, čokolade in športni prehrambeni izdelki »Spar Joli«, kozmetične 
izdelke »Free« in čistila »Splendid« ter polpripravljene jedi »Spar Gourmet«. 

Le-tem so se kasneje pridružili tudi izdelki tretje generacije trgovskih blagovnih znamk, ki 
obsegajo izdelke pod samostojno blagovno znamko, ki ji je na embalaži dodana blagovna 
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znamka Spar (negovalna kozmetika Kiss, bio hrana Natur Pur in hrana za domače živali 
Scotty in Molly). 

Tako kot Mercator tudi Spar na slovenskem trgu še ni uvedel izdelkov ekskluzivne 
blagovne znamke. 

4.4.3. Tuš 

Celjsko trgovsko podjetje Tuš se med slovenskimi trgovci po številu izdelkov lastne 
blagovne znamke uvršča med sam vrh. V nekaj letih so na prodajne police postavili več kot 
sto izdelkov z znamko Aneta in Tuš. Po besedah vodstva podjetja si prizadevajo v vsaki 
skupini izdelkov porabnikom ponuditi vsaj enega pod lastno blagovno znamko. 

Slika 9: Razvrstitev posameznih skupin izdelkov trgovske blagovne znamke Tuš. 

 

Vir: Lastna razvrstitev. 

V Tušu so vse izdelke lastne blagovne znamke sprva tržili pod blagovno znamko Aneta. 
Zaradi slabše prepoznavnosti in nepovezave s Tušom so jo ukinili oziroma so jo ohranili le 
pri izdelkih sladkega programa. Danes Tuš večino izdelkov lastne blagovne znamke trži 
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pod krovno blagovno znamko Tuš, v zadnjem letu pa je uvedel tudi podznamko Nino za 
sladki program ter hrano za mačke Tačka in hrano za pse Tačko. 

Z izdelki pod lastno blagovno znamko skušajo zadovoljevati predvsem potrebe kupcev, ki 
zahtevajo kakovostne in poceni izdelke, ne pa toliko svojih koristi. Sprva so izdelke pod 
lastno blagovno znamko imenovali različno, zato so bili manj prepoznavni. Svojo 
strategijo so nato spremenili in je sedaj večino izdelkov v sklopu lastne blagovne znamke 
mogoče najti pod imenom Tuš. 

Podjetje Tuš izdelkov lastne blagovne znamke, ki bi jih tržilo pod krovno blagovno 
znamko (tretja generacija trgovske blagovne znamke) ali ekskluzivno blagovno znamko 
(četrta generacija), nima. Tuševi kupci so v povprečju kupci nižjega cenovnega razreda, pri 
katerih je cena glavni dejavnik, ki vpliva na odločitev o nakupu. 

Izdelki blagovne znamke Tuš so tako v povprečju 20 % do 30 % cenejši od enakih 
izdelkov uveljavljenih blagovnih znamk. S temi izdelki želi podjetje svojim kupcem 
ponuditi kakovostne izdelke priznanih proizvajalcev po nižjih cenah. 

4.4.4. Era 

Skupina Era se s 129 prodajnimi mesti v Sloveniji in tujini (Črna gora, Makedonija in 
Hrvaška) uvršča med pet največjih slovenskih podjetij z market programom. Regionalno je 
družba skoncentrirana na severo-vzhodni del Slovenije (predvsem Štajerska in Koroška). 

Era je novembra 2003 postala enakopravna članica mednarodnega združenja CBA s 
sedežem v Budimpešti, v katerem je poleg Slovenije še 6 držav: Hrvaška, Madžarska, 
Bolgarija, Litva, Slovaška, Romunija. Pomembnost povezave je predvsem v 
internacionalizaciji nabavnih virov, saj želijo kupcem ponuditi kvalitetno blago po 
konkurenčnih cenah. 

V zadnjem desetletju je razvila tudi 4 lastne blagovne znamke, v okviru katerih trži 
različne skupine izdelkov: 

− Good, ki je blagovna znamka preko 300 prehrambenih izdelkov po najnižjih cenah, 
najboljše kakovosti (mesni in mlečni izdelki, vložena in zamrznjena zelenjava, 
brezalkoholne pijače, sladki program ipd.). 

− Bi Good, ki zajema prehrambene izdelke, ki ustrezajo vsaj enemu od kriterijev, ki 
jih priporoča svetovna zdravstvena organizacija za zdravo prehrano (nizka vsebnost 
maščob, nizka vsebnost sladkorja in soli, veliko prehranskih vlaknin, znižana 
energetska vrednost). 

− Agrina je blagovna znamka izdelkov zelenega programa (preko 600 semen, vrtnin, 
čebulnic, trav in zemlje). 

− Adut je trgovska blagovna znamka neživilskega blaga, ki zajema 40 izdelkov za 
dom in prosti čas pestrega asortimana čistil, krp in različnega orodja. 
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Slika 10: Razvrstitev posameznih skupin izdelkov trgovske blagovne znamke Era. 
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Vir: Lastna razvrstitev. 

Tako kot Tuš ima tudi Era v svojem programu izdelkov lastne blagovne znamke le 
generične izdelke in izdelke z oznako. Svojo prodajno mrežo ima razširjeno predvsem na 
območju Štajerske, Koroške in deloma Dolenjske. Večina prodajaln se nahaja v manjših 
slovenskih krajih, kjer je kupna moč nižja in blagovne znamke za kupce nimajo tako 
velikega pomena kot v bolj urbanih naseljih. 

4.4.5. Leclerc 

Trgovska veriga Leclerc v Franciji pod lastno trgovsko znamko prodaja linijo tekstilnih 
izdelkov Tisaia. V Sloveniji Leclerc lastnih trgovskih znamk na začetku poslovanja ni 
imel, postopoma pa so od slovenskih izdelovalcev dobili nekaj ponudb tudi o tovrstni 
obliki poslovnega sodelovanja.  

Danes pa Leclerc v svojem hipermarketu v Ljubljani, ki je hkrati tudi edina trgovina 
podjetja v Sloveniji, trži izdelke pod naslednjimi lastnimi blagovnimi znamkami: 

− Eco + za cenovno ugodnejše izdelke (ekonomična blagovna znamka). 
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− Marque Repere, ki vključuje številne blagovne znamke iz skupine prehrambenih 
izdelkov, tekstilnih izdelkov za gospodinjstvo, čistil in detergentov, hrane za pse in 
mačke, drobnega pisarniškega materiala ter ostalih izdelkov za gospodinjstvo in 
avtomobile (žarnice, baterije, motorno olje, ipd.). 

− Bio Village za bio izdelke (jajca, sir, vino). 

− Tisaia, ki vključuje tekstilne izdelke otroške, ženske in moške konfekcije. 

− Sismix, ki obsega modno konfekcijo za mlade. 

Slika 11: Razvrstitev posameznih skupin izdelkov trgovske blagovne znamke Leclerc. 

Vir: Lastna razvrstitev. 
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5 SPREJETJE TRGOVSKIH BLAGOVNIH ZNAMK S 
STRANI SLOVENSKIH PROIZVAJALCEV 

Trgovske blagovne znamke so se v preteklih nekaj letih, po zgledu iz tujine, dobro 
uveljavile tudi v slovenskem prostoru. Vendar so pričakovanja, da se bo njihov razvoj še 
nadaljeval in s tem vloga in pomen v nakupnem odločanju slovenskih porabnikov še 
povečala. To vsekakor pomeni, da bo njihovo uveljavljanje in pozicija na trgu še vedno 
predmet številnih težav proizvajalcev - skrbnikov blagovnih znamk. Ker pa ima vsaka 
stvar dve plati, lahko govorimo, da je ravno razvoj trgovskih blagovnih znamk priložnost 
proizvajalcev, da posvetijo še večjo pozornost razvoju in trženju ter boljšemu 
pozicioniranju lastnih blagovnih znamk, ki jim bodo s takšnimi aktivnostmi omogočili 
preživetje na vse bolj konkurenčnih slovenskem, evropskem in svetovnem trgu. 

Številni slovenski proizvajalci so se po vstopu v EU in slabši konkurenčnosti na trgih 
republik bivše Jugoslavije (višje carine in ostale dajatve), na katere so bili skoncentrirani v 
zadnjih desetih letih, ponovno soočili s težavami majhnega trga. Poleg tega je slovenski trg 
premajhen in po vstopu Slovenije v EU poleg izdelkov domačih proizvajalcev preplavljen 
z izdelki tujih, cenovno konkurenčnih proizvajalcev. Izhod na trg EU je za slovenske 
proizvajalce tako postal nujen. Na omenjeni trg pa slovenski proizvajalci prodirajo s 
svojimi blagovnimi znamkami, ki so večinoma nerazpoznavne, kot tudi s proizvodnjo 
izdelkov trgovske blagovne znamke za posamezne evropske trgovce. 

Pogum za vstop v velike evropske trgovske verige so nekateri zbirali več let, resneje pa so 
se evropskega trga lotili šele v zadnjih dveh letih. Avstrijska Billa in Spar, nemška Rewe in 
Metro, britanski Tesco, italijanski Coop in francoski Auchan počasi in previdno na 
prodajne police uvrščajo blagovne znamke živilskih izdelkov slovenskega izvora.  

Tako na primer Perutnina Ptuj mesne izdelke lastnih blagovnih znamk prodaja velikim 
trgovskim verigam v EU, zanje pa proizvajajo tudi mesnine trgovskih blagovnih znamk. 
Na Švedskem, v Nemčiji, Italiji in Veliki Britaniji je z mesninami že dolgo navzoča, 
najbolj v tako imenovanem etno segmentu. Njihov glavni prodajni adut je perutninska 
klobasa Poli, ki ji po slovenskem vstopu v EU prodaja raste tudi v tistih evropskih državah, 
v katerih Perutnina Ptuj prej ni bila navzoča. V blagovni skupini perutninskih klobas želijo 
postati najpomembnejši evropski proizvajalec. Pridobili so tudi mednarodne certifikate za 
varnost in kakovost hrane po standardih ISO, HALAL, HACCP, BRC in McDonald's-a, ki 
jim pomagajo pri doseganju prodajnih ciljev.  

Ena od osrednjih usmeritev novega združenega podjetja Droga Kolinske je povečanje 
prodaje v državah EU in Rusiji. Pašteta Argeta, Cockta, mineralna voda Donat in čaji 1001 
cvet so se kupcem v Evropi že uveljavili v tako imenovani prodaji etno, le Argeti pa je 
uspela umestitev v redno prodajo velikih trgovskih verig. Prodajajo jo v Sparu v Avstriji in 
Švici, v Billi, Mondu in v trgovskih verigah v Skandinaviji.  

Etini izdelki za žar (vložene bučke, pečene olive in jajčevce ipd.) med evropskimi trgovci 
zbujajo več zanimanja od leta 2004, ko so uvedli blagovno znamko Natureta. Etin cilj je 
povečati prodajo v EU iz 10 % skupne Etine prodaje na 35 % v letu 2008. Trenutno 
trgovskemu podjetju Billa oziroma njenim trgovskim centrom Merkur v Avstriji prodajajo 
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12 izdelkov blagovnih znamk Ete in Naturete. Šestmesečno poskusno prodajo so začeli 
tudi v italijanski verigi Coop. Decembra 2004 so začeli prodajati francoskemu Auchanu za 
njihove hipermarkete v Moskvi. Prek distributerja od jeseni 2004 prodajajo tudi neki 
švedski verigi, prvo pošiljko izdelkov Naturete pa so konec aprila 2005 poslali na Ciper 
enemu izmed največjih trgovcev. 

Trgovskim verigam v EU prodaja tudi Emba, ki je v lasti Mercatorja. Embina evropska 
prodaja so polizdelki, kot so prelivi in sirupi za restavracije (največ jih prodajo 
McDonald's-u), in izdelki trgovskih blagovnih znamk. Z izdelki pod lastno blagovno 
znamko Emba v Evropo še ni prodrla. V evropskih trgovskih verigah je Embin najbolje 
prodajani izdelek instant kakavni napitek, ki ga proizvajajo za trgovske znamke 
francoskega Carrefourja, Casinoja in Auchana. 

Polovica celotnega izvoza podjetja Žito je bila v letu 2004 realizirana na trgu EU. Vodstvo 
ocenjuje, da bo rast prodaje na evropskem trgu hitrejša kot v jugovzhodni Evropi. V 
avstrijski verigi supermarketov Mondo, ki so v lasti nemškega Reweja, je Žito v letu 2005 
že imelo prodajno akcijo za Šumijev sadni žele. Šumijeve bonbone prodajajo na Češkem 
trgovinam britanskega Tesca in nemškega Metroja, ki se tam imenuje Makro. Prepečenec 
in grisine prodajajo na Madžarskem nabavni verigi trgovcev CBA. Z madžarskim Sparom 
so tik pred koncem pogajanj o redni prodaji prepečenca in grisinov. 

Veliko izdelkov na prodajnih policah evropskih trgovin tako ni prepoznavnih kot Žitovih, 
saj so na prodaj kot trgovske blagovne znamke. Med drugim za diskontnega trgovca Lidl 
izdelujejo žele bonbone.  

Podjetje Evrosad iz Krškega, ki je največji pridelovalec jabolk v Sloveniji, prodaja Tescu 
in Mark & Spencerju v Veliki Britaniji, v skandinavskih državah pa trgovski verigi Coop 
Norden. Evrosad izvozi v EU, na Hrvaško in v BiH polovico od približno 10.000 ton 
letnega pridelka sadja. Pri tem je britanski trg od vseh evropskih najbolj zahteven. Ker sta 
Tesco ter Marks & Spencer zadovoljna s kakovostjo slovenskih jabolk in s poslovanjem 
Evrosada, ki je prilagojeno standardom ISO, vodstvo podjetja pričakuje, da bodo v letu 
2005 močno povečali izvoz v Veliko Britanijo in tudi v skandinavske države. Zato so tudi 
obnovili nasade in zasadili tiste sorte jabolk, ki so najbolj po okusu britanskega kupca. 

Dodatni problem pri vstopu na trg EU za slovenske proizvajalce predstavljajo tako 
imenovane vstopne premije, ki jih velike trgovske verige v Evropi pogosto določijo za 
uvrstitev živilskih izdelkov na njihove prodajne police. To pomeni, da mora proizvajalec 
trgovcu plačati za vstop in umestitev na njegove prodajne police. Nekateri trgovci, kot je 
na primer avstrijska Billa, nimajo visokih vstopnih premij, drugi imajo omenjene premije 
precej visoke. Premija za vstop v nemško verigo Rewe je bila že pred leti milijon mark. 
Vendar plačilo premije proizvajalcu še ne zagotavlja, da bodo njegovi izdelki obstali na 
policah. Če prodaja ne steče, jih trgovec umakne. 

Proizvodnja izdelkov trgovskih blagovnih znamk slovenskim proizvajalcem nedvomno 
ponuja priložnosti, vendar je nujno potrebno, da že danes oblikujejo dolgoročno strategijo 
vodenja lastnih blagovnih znamk. Smiselno je, da vlagajo dobičke, ki izvirajo iz 
pogodbene proizvodnje za trgovca, v krepitev položaja lastnih znamk in da izkoristijo 
partnerski odnos s trgovcem za utrditev lastnih tržnih poti. Vsekakor pa bi morali 
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vzpostaviti računovodski sistem, ki bi jim omogočal natančno analizo stroškov in 
prihrankov, ki jih povzroča proizvodnja izdelkov trgovske blagovne znamke. 

6 SPREJETJE TRGOVSKIH BLAGOVNIH ZNAMK S 
STRANI KUPCEV NA SLOVENSKEM TRGU 

Pri analizi sprejemanja trgovskih blagovnih znamk s strani kupcev na slovenskem trgu sem 
izhajala iz rezultatov anket študentov Ekonomske fakultete med potrošniki, trgovci in 
proizvajalci, s pomočjo katerih so merili razvitost teh znamk v slovenskem okolju ter 
interes zanje med trgovci, kupci in proizvajalci. Rezultati so zanimivi za vse strani v 
trikotniku proizvajalec - trgovec - kupec.  

Zanimanje za izdelke trgovskih blagovnih znamk na slovenskem trgu med potrošniki 
narašča, vendar je bilo s strani kupcev sprva do tovrstnih izdelkov veliko nezaupanje. 
Zanesljivo je pri izdelkih dnevne porabe zelo pomemben element za nakup cena, ki je 
hkrati indikator kakovosti izdelka. Ceno in kakovost namreč ljudje v svojih glavah še 
vedno močno povezujejo. Ko opazijo izdelek, ki je za 15 % ali 20 % cenejši, podvomijo o 
njegovi kakovosti. V začetku uvajanja izdelkov trgovskih blagovnih znamk v Sloveniji6 sta 
bila pomembna razloga za nezaupanje tudi neprivlačna embalaža izdelkov trgovske 
blagovne znamke in dejstvo, da se ti izdelki niso oglaševali. Kasneje so trgovci izboljšali 
embalažo in pričeli veliko bolj agresivno tržiti svoje blagovne znamke (Spar s sloganom 
"Original, toda cenejši", Mercator z oglasi »Kateri je bolj zvit ? / Kateri je bolj 100 %?«). S 
primerjavo izdelkov v oglasih skušajo trgovci vplivati na zaznavo kupca, da gre za enako 
kakovosten izdelek, toda po ugodnejši ceni.  

Rezultati omenjenih študentskih raziskav kažejo, da cenovna oziroma dohodkovna 
elastičnost ni glavni motiv za nakup. Pokazalo se je, da ljudje z višjimi dohodki v enakem 
deležu kupujejo te izdelke kot ljudje z nižjimi dohodki. To je percepcija racionalnega 
kupca, ki je uveljavljena tudi v svetu, kjer je tradicija trgovskih blagovnih znamk daljša, in 
pomeni, da racionalen kupec kupuje cenejše izdelke, zato ker ve, da so enake kakovosti kot 
dražji, to pa ne pomeni, da si dražjih ne more privoščiti. 

Sprejetje izdelkov trgovskih blagovnih znamk s strani kupcev se odraža predvsem v deležu 
omenjenih izdelkov v celotni prodaji posameznega trgovca. Le-ta v Sloveniji v zadnjih 
letih pri vseh trgovcih vztrajno narašča, kar kaže na to, da smo Slovenci izdelke trgovskih 
blagovnih znamk sprejeli kot konkurenčne ostalim proizvajalcem. 

                                                 

6 Anketo so študenti Ekonomske fakultete v Ljubljani decembra 1998 izvedli pod nadzorom docentke dr. 
Tanje Dmitrović. Anketiranih je bilo 500 potrošnikov, 129 trgovskih podjetij, ki so imela vsaj 10 zaposlenih, 
in 210 proizvajalcev. 
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Trenutno med večjimi trgovci v Sloveniji ustvari največji delež prihodkov od prodaje 
izdelkov lastne blagovne znamke družba Engrotuš. V Tuševih trgovinah kupci kupijo 
približno enkrat več izdelkov njegove blagovne znamke kot denimo Mercatorjevi ali pa 
Leclercovi kupci. Spar ima največ izdelkov trgovske blagovne znamke, število teh pa bo 
pri vseh trgovcih še naraščalo. Pri izdelkih trgovske blagovne znamke kupci najraje 
prisegajo na mlečne izdelke in pivo (Miković, 2005).  

Kupci v trgovinah Tuš zapravijo dobro petino sredstev za izdelke njegove blagovne 
znamke. Medtem ko nekoliko bolj od Tuševih na originalne izdelke prisegajo Sparovi 
kupci, najmanjši delež prodaje izdelkov lastne blagovne znamke v celotni prodaji pa imata 
Mercator in Leclerc. Spar tako ustvari 17 % prodaje z izdelki lastne TBZ, medtem ko jih 
Leclerc in Mercator po desetino. 

Tabela 12: Podatki o številu izdelkov trgovske blagovne znamke (TBZ) in njihovem deležu 
v prodaji pri največjih slovenskih trgovcih, 2004. 

Trgovsko podjetje: Št. izdelkov TBZ Delež TBZ v celotni prodaji 

Spar 1.700 17 % 

Era 1.100 ni podatka 

Mercator 777 10 % 

Tuš 619 več kot 20 % 

Leclerc 500 10 % 

Vir: Miković, 2005, str. 17. 

V Sparu prodajo največ lastnih mlečnih izdelkov, kupci pa so zelo dobro sprejeli tudi 
njihovo pivo. Podobno je tudi v Mercatorju, kjer med izdelki lastne blagovne znamke 
prodajo največ trajnega mleka, sledi pa pivo. V Tuševih trgovinah je vrstni red ravno 
obraten, saj njegovi kupci med izdelki lastne blagovne znamke kupujejo največ piva, 
sledita pa mu mleko in kava. Erini kupci poleg mlečnih izdelkov med izdelki lastne 
blagovne znamke najraje kupujejo še sladkor, moko in olje. V Leclercu pa med izdelki 
lastnih blagovnih znamk prodajo največ piva in keksov.  

Največ izdelkov TBZ ima Spar, in sicer 850 živilskih, skupaj z izdelki gospodinjstva, 
tehnike in tekstila pa preko 1.700.  

Era je po številu izdelkov TBZ druga, saj je teh 1.100, od katerih je 300 živilskih. V letu 
2006 načrtujejo, da bo njihovo število naraslo na 400. Pri Mercatorju so konec leta 2005 
imeli okoli 850 izdelkov trgovske blagovne znamke. V Leclercu so jih do konca leta 2005 
načrtovali 650, podobno kot v Tušu. 
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6.1. ZAKONODAJA NA PODROČJU TRGOVSKIH BLAGOVNIH 
ZNAMK 

V tujini, predvsem na zahodu, že nekaj let navajanje proizvajalca ali dobavitelja na 
izdelkih trgovske znamke ni potrebno. Od leta 2003 veljajo enaka določila tudi v Sloveniji 
(to določa 2. člen Zakona o splošni varnosti izdelkov). A kar ni prepovedano, je dovoljeno, 
trgovci pa so ugotovili, da zaradi navajanja priznanih slovenskih proizvajalcev bolje 
prodajajo njihove izdelke (Šalomun, str. 18). 

Raziskave so namreč pokazale, da je za slovenskega porabnika informacija o proizvajalcu 
med najpomembnejšimi, zato se le-ti odločajo, da pri navajanju proizvajalcev vztrajajo. S 
tem skušajo kupce prepričati o kvaliteti izdelkov trgovske blagovne znamke. 

Vendar pa se trgovci omenjene politike držijo le v primeru uveljavljenih in kvalitetnih 
proizvajalcev, medtem ko tujih ali slovenskih manj uveljavljenih proizvajalcev na 
embalaži izdelkov lastne znamke ne navajajo. 

Prav tako so trgovci dolžni zagotavljati, da izdelek dejansko ustreza obljubljeni kvaliteti. 
Zato imajo s proizvajalci v večini primerov sklenjene pogodbe, v katerih so poleg 
kakovosti določeni tudi cena, količina in obdobje sodelovanja. 

7 EKONOMIKA TRGOVSKIH BLAGOVNIH ZNAMK 

Največjo konkurenco proizvajalcem uveljavljenih blagovnih znamk predstavlja vse večja 
konsolidacija trgovine ter s tem vse večji vpliv trgovcev in rast moči njihovih trgovskih 
blagovnih znamk. Na evropskem trgu bodo trgovske verige iz večjih članic EU v prihodnje 
poskušale širiti svoj vpliv tudi v novih članicah ter s tem izvajale dodaten cenovni pritisk 
na proizvajalce.  

Trgovske blagovne znamke predstavljajo alternativo proizvodom originalnih proizvajalcev. 
Kupci vse bolj zaupajo proizvodom pod trgovsko blagovno znamko in tako silijo 
proizvajalce v povezovanje s trgovci. To pa za proizvajalce pomeni, da bodo vse večji 
delež svojih izdelkov prodajali pod trgovsko blagovno znamko po nižjih cenah, kakor bi 
jih dosegali, če bi svoje proizvode prodajali pod lastno blagovno znamko. 

Hiter razvoj trgovskih blagovnih znamk v Sloveniji in v svetu je posledica različnih med 
seboj povezanih dejavnikov: 

− kvalitete izdelkov trgovskih blagovnih znamk; 

− ekonomije obsega proizvajalcev izdelkov, ki jih trgovci tržijo pod lastno blagovno 
znamko; 
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− kanibalizacija med blagovnimi znamkami proizvajalcev in trgovskimi blagovnimi 
znamkami; 

− donosnost trgovskih blagovnih znamk. 

7.1. KAKOVOST IZDELKOV TRGOVSKIH BLAGOVNIH ZNAMK 

V Sloveniji je trenutno še vedno večina izdelkov, ki jih trgovci tržijo pod svojo blagovno 
znamko, proizvedenih s strani slovenskih proizvajalcev. Zaupanje slovenskih kupcev v 
kvaliteto slovenskih izdelkov (predvsem prehrambenih) je tako tudi eden glavnih razlogov 
za tako hitro rast in razvoj trgovskih blagovnih znamk v Sloveniji.  

Med slovenskimi trgovci ima Mercator še vedno največji delež izdelkov lastne blagovne 
znamke, katerih proizvajalci so slovenska podjetja (okoli 60 %), medtem ko ostali trgovci 
vedno več izdelkov lastne blagovne znamke odkupujejo od tujih cenejših proizvajalcev.  

Proizvodnja izdelkov za trgovska podjetja v slovenskih živilskih podjetjih v povprečju 
predstavlja 20-40 % celotne realizacije in tako že pomembno vpliva na njihovo poslovanje. 
Med pomembnejšimi slovenskimi proizvajalci izdelkov trgovskih blagovnih znamk so 
Fructal, Ljubljanske mlekarne, DrogaKolinska, Perutnina Ptuj, MIP, Žito, Paloma, Eta ipd.  

Z uvedbo izdelkov trgovskih blagovnih znamk so slovenski kupci tako poleg obstoječe 
ponudbe izdelkov v posameznih kategorijah dobili možnost izbire med izdelki iste 
kvalitete, istega proizvajalca, le da so bili izdelki trgovske blagovne znamke cenovno 
ugodnejši. S tem so slovenski kupci pridobili zaupanje v kvaliteto izdelkov trgovske 
blagovne znamke ter jih tako hitro sprejeli kot konkurenčne izdelke v celotni ponudbi. 

S širitvijo prodajnega programa trgovcev pa trgovske blagovne znamke ne ogrožajo le 
proizvajalcev izdelkov market programa temveč tudi ostale slovenske proizvajalce, kot je 
na primer Gorenje. 

7.2. EKONOMIJA OBSEGA PROIZVAJALCEV IZDELKOV, KI JIH 
TRGOVCI TRŽIJO POD LASTNO BLAGOVNO ZNAMKO 

Optimalen delež proizvodnje izdelkov za trgovska podjetja v celotni proizvodnji podjetja 
je nemogoče določiti. Vsekakor vsaka dodatna proizvodnja pomeni pozitiven učinek 
ekonomije obsega za podjetje. Z večjo proizvodnjo podjetje namreč dosega boljše nabavne 
pogoje (večje količine nabave ter s tem ugodnejši nabavni pogoji in cene), fiksni stroški 
proizvodnje na enoto so nižji ter s tem dobiček podjetja višji.  
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Proizvodnja izdelkov za trgovske blagovne znamke se torej splača, vendar le dokler ne 
začne izpodrivati proizvodnje izdelkov lastne blagovne znamke, do česar prihaja, ko 
pričnejo trgovci povečevati svoja naročila ter s tem prevzemati tržni delež proizvajalčevih 
blagovnih znamk na trgu. 

S proizvodnjo izdelkov za trgovce si proizvodna podjetja tako sama vzgojijo novega 
konkurenta, od katerega so hkrati tudi odvisna. Zvišajo si namreč obseg proizvodnje, ki se 
lahko močno zniža v primeru, da se trgovec odloči za proizvodnjo izdelkov lastne 
blagovne znamke pri konkurenčnem proizvajalcu. 

Z vstopom Slovenije v EU ter odprtjem trga številnim evropskim proizvajalcem so se 
slovenska proizvodna podjetja znašla v izredno težkem položaju. Multinacionalke jim 
konkurirajo s kvalitetnim in diverzificiranim prodajnim programom, kot tudi z nižjimi 
prodajnimi cenami. Poleg tega gre za že uveljavljene blagovne znamke, katerih budgeti za 
trženje večkrat presegajo sredstva, namenjena za tržno komuniciranje slovenskih 
proizvajalcev. Na ta način multinacionalke slovenskim proizvodnim podjetjem prevzemajo 
kupce, ki kupujejo kvalitetne izdelke po srednjih in višjih prodajnih cenah. 

Na drugi strani pa slovenskim proizvajalcem tuji proizvajalci izdelkov slabše kakovosti in 
tuji diskontni trgovci (Hofer, Eurospin, Lidl) prevzemajo tudi cenovno občutljive kupce z 
izredno nizkimi prodajnimi cenami.  

Izgubo obsega prodaje slovenski proizvajalci tako skušajo kompenzirati s proizvodnjo za 
trgovska podjetja, saj na ta način vsaj delno uspejo obdržati obstoječi obseg prodaje, 
medtem ko jim zaradi nižjih prodajnih cen vrednostni obseg prodaje upada. Kratkoročno 
proizvodnja izdelkov za trgovce sicer predstavlja rešitev (ohranjanje proizvodnje, delovnih 
mest), ki pa lahko na dolgi rok pomeni njihovo postopno propadanje. 

Ob enakih nabavnih pogojih in proizvodnih stroških se namreč ob nižji vrednostni prodaji 
zmanjšuje njihov dobiček, ki na dolgi rok predstavlja možnost nadaljnjega razvoja 
(sredstva za investicije v razvoj, trženje lastne blagovne znamke ter s tem večanje ugleda 
na trgu). 

Hkrati pa z večanjem moči trgovca v odnosu s proizvodnim podjetjem le-ta zahteva vse 
boljše pogoje zase (dodatno zniževanje cen izdelkov, boljši plačilni pogoji, pogojevanje 
nakupa z mestom izdelkov proizvajalca na prodajnih policah ipd.) in ekskluzivo za 
proizvodnjo izdelkov trgovske blagovne znamke (še večja odvisnost proizvajalca od 
posameznega trgovca).  

Proizvodna podjetja lahko svojo odvisnost od posameznega trgovca zmanjšajo s 
proizvodnjo izdelkov trgovske blagovne znamke za več različnih trgovcev, vendar pa se na 
dolgi rok lahko ta strategija usmeri v specializirano proizvodnjo za trgovska podjetja. 
Zadnje desetletje se namreč v tujini vedno več proizvodnih podjetij zaradi stalnega 
upadanja prodaje proizvodov lastne blagovne znamke postopoma specializira v 
proizvodnjo izdelkov za številne trgovce. Na ta način proizvajalci ne potrebujejo več 
trženja in prodaje lastnih izdelkov, temveč le skrbijo za prodajo čimvečim trgovskim 
podjetjem.  
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7.3. KANIBALIZACIJA MED BLAGOVNIMI ZNAMKAMI 
PROIZVAJALCEV IN TRGOVSKIMI BLAGOVNIMI 
ZNAMKAMI 

Kot že omenjeno slovenski kupci zaupajo kvaliteti izdelkov slovenskih proizvajalcev in 
tako tudi kupujejo izdelke trgovske blagovne znamke predvsem zaradi njihovega porekla 
in proizvajalca. Trgovci to izkoriščajo tako, da na izdelke lastne blagovne znamke, ki jih 
proizvajajo uveljavljeni slovenski proizvajalci, le-te navedejo. Kupci so tako za popolnoma 
enako kvaliteto pripravljeni kupiti izdelek trgovca, proizvajalci pa na ta način izgubljajo 
svoj tržni delež v konkurenčnem boju s trgovci.  

Proizvajalci se temu lahko izognejo le z agresivnim oglaševanjem izdelkov lastne blagovne 
znamke ter s tem večanjem njihovega ugleda v očeh kupcev in z razvojem novih izdelkov, 
ki kupcem nudijo neko dodano vrednost v primerjavi z izdelki trgovske blagovne znamke. 
Le tako bodo trgovci primorani v svoj prodajni program obvezno vključiti izdelke 
blagovne znamke proizvajalca, saj jih bodo kupci od njih zahtevali ali pa bodo prešli h 
konkurenci, ki poleg izdelkov trgovske blagovne znamke nudi širok prodajni program. 

7.4. DONOSNOST TRGOVSKIH BLAGOVNIH ZNAMK 

Praviloma so prodajne cene izdelkov trgovskih blagovnih znamk nižje od prodajnih cen 
izdelkov proizvajalcev, saj slednje ne vključujejo stroškov razvoja, trženja in distribucije. 
Trgovci imajo poleg stroškov nabave izdelkov le še stroške embalaže in si tako lahko 
privoščijo nižje prodajne cene.  

Po rezultatih raziskave AC Nielsen v letu 2005, ki je bila opravljena v 38 državah in 80 
različnih kategorijah, so izdelki trgovskih blagovnih znamk od izdelkov blagovnih znamk 
proizvajalcev v povprečju cenejši za 31 %. Cena izdelkov trgovskih blagovnih znamk je od 
cen izdelkov blagovnih znamk uveljavljenih proizvajalcev nižja za 40 % v državah v 
razvoju (največja razlika) in 25 % v Latinski Ameriki ter v Aziji in Pacifiku (najmanjša 
razlika). 

Iz primerjave cen po posameznih kategorijah je razvidno, da so največje razlike med 
cenami izdelkov trgovske blagovne znamke in izdelki blagovne znamke proizvajalcev pri 
izdelkih osebne nege (kar 46 % nižje cene) in najmanjše razlike pri izdelkih ohlajene hrane 
(le 16 %).  

Hkrati pa je zanimiv podatek, da v posameznih državah v posameznih kategorijah izdelkov 
praktično ni nobene razlike v ceni med izdelki trgovske blagovne znamke in izdelki 
blagovne znamke proizvajalcev oz. so slednje celo nižje od izdelkov trgovskih blagovnih 
znamk. Do omenjenih razlik prihaja na področju prodaje izdelkov trgovskih blagovnih 
znamk z višjo dodano vrednostjo (izdelki ekskluzivne trgovske blagovne znamke). 
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Prav tako je zanimiv podatek, da ni direktne korelacije med najnižjimi cenami in najvišjim 
deležem v posamezni kategoriji. Med petimi kategorijami izdelkov z najnižjo razliko v 
primerjavi s cenami izdelkov blagovnih znamk proizvajalcev so bile v letu 2005 kar tri 
kategorije med največjimi po deležu trgovskih blagovnih znamk v prodaji in dve kategoriji 
med najnižjimi. 

Slika 12: Razlika v cenah izdelkov trgovskih blagovnih znamk in izdelkov blagovnih 
znamk proizvajalcev po posameznih kategorijah izdelkov, 2005. 
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Vir: AC Nielsen, 2005, str. 5. 

Iz zgornjih podatkov je tako razvidno, da je donosnost izdelkov trgovske blagovne znamke 
različna po posameznih kategorijah, saj so razlike v prodajnih cenah različne po 
posameznih kategorijah izdelkov. Glavni razlogi za razlike v prodajnih cenah pa so 
vsekakor lojalnost kupcev posamezni blagovni znamki (ugled uveljavljenih blagovnih 
znamk oz. neopredmetena dodana vrednost blagovne znamke) in pomen posameznih 
kategorij izdelkov v nakupni košarici. 
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8 RAZVOJ TRGOVSKIH BLAGOVNIH ZNAMK V 
PRIHODNJE 

8.1. PREDVIDEN RAZVOJ TRGOVSKIH BLAGOVNIH ZNAMK V 
PRIHODNJE 

Trendi razvoja trgovske blagovne znamke so vezani na spreminjajoče tržne razmere, 
spremembe v nakupnem obnašanju potrošnikov, spremembe v prehrambenih navadah in 
običajih. Slednjim se trgovci skušajo prilagoditi z različnimi marketinškimi prijemi in 
tehnikami povečevanja prodaje, kot tudi z asortimanom izdelkov. 

Letna raziskava AC Nielsen (AC Nielsen, PL 2002 Report, Private Label, No. 4, Vol.24, 
str. 140) za področje ZDA predstavlja blagovne skupine izdelkov, za katere je predvidena 
največja rast prodaje. Razvrščene so po področjih, blagovne skupine pa so navedene glede 
na stopnjo pričakovane rasti: 

− čistila za gospodinjstvo, 

− robčki za obraz (čistilni, osvežilni ipd.), 

− dišeče sveče, 

− plastične vrečke in posode ter 

− fotoaparati za enkratno uporabo.  

V tujini se pod trgovsko blagovno znamko pojavlja vedno več izdelkov, ki sodijo v 
skupino zdravil brez recepta, ki zajema področje zdravja in kozmetike: 

− pripomočki za odvajanje od kajenja, 

− nevtralizatorji (»antacids«), 

− izdelki za osebno nego žensk (kreme, higienski vložki ipd.), 

− izdelki za nego telesa ter 

− otroški izdelki. 

Prehrambeni izdelki: 

− zamrznjeni program (zamrznjena zelenjava, pripravljena hrana ipd.), 

− pijače, sokovi, 
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− omake in salse, 

− prehrana tujih kuhinj ter 

− razne testenine. 

V Evropi so trendi nekoliko drugačni, vendar je na področju prehrambenih izdelkov prav 
tako prisoten trend rasti prodaje izdelkov pripravljene in polpripravljene hrane 
(Mercatorjeva skupina izdelkov pod blagovno znamko Mizica pogrni se, Sparova skupina 
izdelkov pod blagovno znamko Gourmet). 

8.2. MOŽEN RAZVOJ OSTALIH INSTRUMENTOV TRGOVSKIH 
PODJETIJ ZA POVEČEVANJE LOJALNOSTI KUPCEV 

Z odločitvijo za uvedbo izdelkov z lastno blagovno znamko in izborom izdelkov, ki jih bo 
pokrivala, mora trgovec narediti tudi načrt promocije tovrstnih izdelkov. Dober načrt 
razvoja izdelkov in njihov privlačen izgled še ne zagotavljata njihovega prodajnega 
uspeha. Trgovci morajo biti pripravljeni na vložek časa in denarnih sredstev za motivacijo 
kupcev k nakupu nove linije proizvodov. Pri komunikaciji s kupci trgovci poudarjajo 
visoko kakovost izdelkov pod trgovsko blagovno znamko in oblikujejo njihov ugled v očeh 
kupcev. 

Stroški tržnega komuniciranja so pri promociji trgovskih blagovnih znamk nižji, saj trgovci 
s posamezno promocijsko akcijo oglašujejo vrsto izdelkov, ki nosijo skupno ime trgovine. 
Stroški so nižji tudi zato, ker je oglaševanje novega izdelka ali skupine izdelkov hkrati tudi 
korporativno oglaševanje, ki ga kupec z nakupom izdelka trgovske blagovne znamke 
prenese v svoj dom. Izdelki trgovskih blagovnih znamk imajo tako velik vpliv na mnenje, 
ki si ga kupci oblikujejo o določenem trgovskem podjetju. 

Kljub nižjim stroškom komunikacije s kupci, ki jih zahtevajo trgovske blagovne znamke, 
pa trgovci za oglaševanje namenjajo vse več sredstev. Podatki o podjetjih, ki namenijo 
največ sredstev za oglaševanje svojih blagovnih znamk, kažejo, da je podjetje Unilever v 
letu 1990 v Veliki Britaniji porabilo največ sredstev za oglaševanje (83,1 mio GBP za 24 
blagovnih znamk), medtem ko je Tesco v istem letu za promocije svoje trgovske blagovne 
znamke in izdelkov, ki jih vključuje, porabilo kar 26,3 mio GBP. V istem letu se je med 
deset najpogosteje oglaševanih blagovnih znamk uvrstilo kar 6 trgovskih znamk 
(DeChernatony, McDonald, 1992, str. 184). 

Pomembni pristopi pri komunikaciji s kupci so (Diamond, Pintel, 1993, str. 326): 

− ureditev delov prodajaln, v katerih se prodajajo izdelki s trgovsko blagovno 
znamko (pomembneje pri neživilskih izdelkih), 

− primerno urejene izložbe in police, ki pritegnejo pozornost kupcev, 
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− agresivna oglaševalska akcija v različnih medijih, 

− razdeljevanje reklamnega materiala (vzorci manjše vrednosti) in reklamnih letakov 
kupcem, 

− usposabljanje prodajnega osebja o značilnostih izdelkov z znamko trgovca, 

− razstave in sodelovanje na sejmih, 

− primerjalna promocija, ki kaže na cenovne prednosti izdelkov z znamko trgovca 
pred podobnimi ali istovrstnimi izdelki uveljavljenih blagovnih znamk, 

− brezplačne nakupovalne vrečke z znakom trgovca ob večjih nakupih. 

Trgovci na drobno se poslužujejo najrazličnejših trženjskih prijemov, da bi kupce 
prepričali o smotrnosti nakupa izdelkov trgovske blagovne znamke. Najpogostejši med 
njimi so npr. kuharske knjige za izdelke s trgovskimi blagovnimi znamkami, zbiranje 
raznih kuponov ipd. 

Slika 13: 15 najpogosteje uporabljenih tehnik pospeševanja prodaje trgovskih blagovnih 
znamk v ZDA, 1999. 
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Vir: Berlinski, 1999, str. 25. 
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8.3. PREDVIDEN RAZVOJ TRGOVSKIH BLAGOVNIH ZNAMK V 
SLOVENIJI 

Dejavnost trgovine z market programom je v Sloveniji v fazi zgodnje zrelosti, vendar 
lahko na tem področju v prihodnje kljub temu pričakujemo manjše spremembe in premike. 
V prihodnjih letih lahko pričakujemo prihod trgovskih verig z diskontnim programom, ki 
ciljajo predvsem na kupce z nižjo kupno močjo. Gre za dva znana evropska trgovca: Lidl 
in Aldi. Nemška veriga diskontnih trgovin Lidl je s 5.000 prodajalnami prisotna v 
petnajstih evropskih državah. So deseti največji trgovec v Nemčiji ter med večjimi 
diskontnimi trgovci v Evropi. Lidl Management, slovenski predstavnik te družbe, že od 
leta 2003 pospešeno išče primerna zemljišča za izgradnjo trgovin ter lokacije za najem 
prostorov.  

V prihodnjih petih letih tako tuji diskontni trgovci napovedujejo odprtje 200 diskontnih 
trgovin. Svoj prvi diskont je v avgustu 2005 v Ljubljani odprla največja italijanska veriga 
diskontov prehrambenih izdelkov Eurospin. V roku enega leta jih nameravajo odpreti še 
pet do osem, v naslednjih štirih letih pa naj bi njihovo število na slovenskem trgu naraslo 
na 70 diskontov. 

Konec leta 2005 je prvih enajst diskontov na slovenskem trgu odprl tudi nemški Hofer. 
Kriterij oz. prag za odprtje diskonta je za vse tri tuje diskontne trgovce enak: kraj z vsaj 
5.000 prebivalci. 

Zelo aktiven pri vzpostavljanju nove podružnice v Sloveniji je bil tudi Aldi. Nemška veriga 
diskontov Aldi Group ima v 13 državah po svetu 6.600 diskontov in se tako uvršča na 
šesto mesto najpomembnejših trgovcev na drobno v Evropi. V Sloveniji namerava Aldi 
odpreti okrog 40 trgovin. Kot odgovor na prihajajočo konkurenco je slovenski največji 
trgovec Mercator začel v letu 2004 z odpiranjem diskontov lastne blagovne znamke Hura!, 
s katero skuša zadržati kupce nižjega cenovnega razreda. V letu 2006 naj bi imel Mercator 
tako odprtih že 25 Hura! diskontov, medtem ko je imel konec leta 2005 delujočih 12 
tovrstnih trgovin. 

Po ocenah tržno-raziskovalne hiše GfK Gral-Iteo bodo diskonti oziroma hard diskonti7 v 
naslednjih treh do štirih letih pridobili okoli 10 % do 15 % tržni delež, medtem ko sami 
diskontni trgovci napovedujejo, da bo njihov delež na slovenskem trgu v petih letih 
predstavljal slabo tretjino trga. To pomeni, da bi po podatkih GfK Gral-Itea slovenske 
trgovine iz 3 %, ki so jih skupaj imele vse trgovine tega tipa v letu 2004, rasle po stopnji, 
kot so hipermarketi po letu 2000. Moramo pa upoštevati, da so prihajajoči trgovci iz tega 
segmenta zelo ambiciozni z vidika števila lokacij, cenovno izjemno konkurenčni in prav 

                                                 

7 Hard diskonti kot kategorija oziroma tip trgovine po GfK-jevih primerjalnih podatkih in izkušnjah iz 
evropskih držav so trgovine, ki na eni strani izbirajo lokacije, kjer je kupna moč pod povprečjem države, in s 
tem lahko rahlo vplivajo na povečanje intenzitete nakupovanja, na drugi strani pa lokacije, ki so v neposredni 
bližini konkurenčnih trgovin, in na ta način pridobivajo predvsem na ''konkurenčnih'' kupcih, ki nakupujejo v 
določenem tipu trgovine, vendar niso izrazito lojalni posameznemu trgovcu (Arh, 2005). 
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tako zelo agresivni v komunikaciji. V primeru takšnega pristopa so povsem realne 
možnosti, da dosežejo zgornjo postavljeno oceno (Arh, 2005-2). 

Od same ponudbe in komunikacije diskontnih trgovcev je odvisno, kako se bodo le-ti 
pozicionirali v bodoče. Na eni strani so lahko izključno trgovci z že zelo nizkimi cenami, 
na drugi strani pa so trgovci z nizkimi cenami, ki hkrati želijo s kakovostjo izdelkov 
pridobiti zaupanje in tako izoblikovati nov segment potrošnika, primerljivega z nekaterimi 
evropskimi državami. Potrošnika, ki racionalno porabi denar za hrano, pijačo in osnovno 
kozmetiko, zato da lahko več denarja porabi za stvari, ki ga zadovoljujejo (oblačila znanih 
blagovnih znamk, potovanja, rekreacija ipd.). 

Srednjeročno v panogi trgovine na drobno z market programom pričakujemo nadaljnjo 
koncentracijo trga. Po eni strani se bo nadaljevalo zapiranje manjših, družinskih trgovin, ki 
zaradi slabših nabavnih pogojev ter nizkih prihodkov na zaposlenega ter prihodkov na 
prodajno površino ne bodo več sposobne konkurirati večjim trgovcem. Po drugi strani pa 
bodo največji trgovci v Sloveniji z nadaljnjimi prevzemi ter odpiranjem novih 
supermarketov in hipermarketov še naprej povečevali svoj tržni delež. S tem se bo dodatno 
povečal pritisk na dobavitelje, kar bo pozitivno vplivalo na konkurenčnost ponudbe 
trgovcev. V tej fazi je potrebno opozoriti tudi na morebitne prevzeme slovenskih trgovcev 
s strani tujcev, saj so predvsem največji (na primer Mercator) že sedaj zanimivi za 
kapitalske povezave.  

Na področju učinkovitosti poslovanja trgovskih družb lahko pričakujemo nadaljnjo 
racionalizacijo poslovanja ter prenovo in uvajanje informacijskih tehnologij, kar 
dolgoročno znižuje stroške poslovanja ter povečuje nadzor nad upravljanjem podjetja. 

Slovenija je z majem 2004 vstopila v EU, kar je na področju trgovine prineslo nekatere 
spremembe. Cene (predvsem prehrambenih) artiklov iz EU so se znižale, saj so za blago iz 
evropskih držav prenehale veljati vse carine. Istočasno so pričele veljati carine v trgovini z 
državami JV Evrope (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija in Črna gora, Makedonija…). 
To je vplivalo na podražitev cen uvoženih artiklov iz omenjenih držav. 

V prihodnje v Sloveniji zaradi nižanja inflacije, povečevanja produktivnosti ter ugodnih 
gospodarskih napovedi pričakujemo rast kupne moči. Poleg tega postaja naša družba vse 
bolj potrošniška, kar bo vplivalo na večanje potrošnje ter nadaljnjo rast prihodkov v 
trgovinski dejavnosti, ki bo srednjeročno znašala 2-4 % letno. 

Gral ITEO je opravil segmentacijo slovenskih kupcev, v katero so vključili le zahteve, ki 
vplivajo na nakup izdelkov vsakdanje porabe in izražajo cenovno občutljivost. Omenjena 
segmentacija na podlagi podatkov Trgovinskega monitorja8  v letu 2004 je pokazala, da je 
v slovenski populaciji med tistimi, ki so odgovorni za nakupe vsakdanje porabe, cenovno 
občutljiva slaba polovica anketiranih. Zanimiv je podatek, da je dejavnik »ponudba 
izdelkov v akciji« s čisto petico (zelo pomembno) ocenilo 43 % vprašanih. Akcije so hkrati 

                                                 

8 GfK Trgovinski MONITOR™ je raziskava družbe Gfk GRAL ITEO tržne raziskave d. o. o. o nakupovalnih 
navadah končnih potrošnikov blaga vsakdanje rabe. 
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dejavnik, ki poleg nagrajevanja zvestobe najbolj razlikuje cenovno občutljive od cenovno 
manj občutljivih (Arh, 2005-1). 

Diskonti so bili v preteklosti pozicionirani predvsem kot trgovine, v katerih se nakupuje na 
veliko po nizkih cenah. Danes je od ponudbe diskontnih trgovcev odvisno, kakšen položaj 
bodo imeli na trgu v prihodnje. Z izdelki po nizkih cenah bodo lahko pritegnili cenovno 
občutljive kupce, lahko pa se trend obrne in diskontni trgovci s kakovostnimi izdelki po 
nizkih cenah začnejo privabljati tudi zahtevnejše kupce. V tem primeru se lahko zgodi, da 
se bo oblikoval nov profil kupcev, podoben tistemu v razvitih evropskih državah, ki mu 
življenjski slog narekuje racionalne nakupe izdelkov široke porabe, a se popolnoma 
drugače vede pri nakupih luksuznih dobrin.  

Nova, drugačna konkurenca bo tako zagotovo vplivala na sicer stabilno sestavo trgovcev 
na slovenskem trgu. Pri vprašanju, kako bodo tuji izkušeni diskontni ponudniki spremenili 
naš trg, je potrebno upoštevati vsaj dve posebnosti slovenskega trga: veliko konsolidacijo 
trgovcev in zelo močne trgovske blagovne znamke, v ozadju katerih so večinoma znani 
domači proizvajalci. To dvoje otežuje preboj tujih tekmecev na slovenski trg (Sunko, 
Marovt, 2005). 

Posledično v Sloveniji v zadnjih letih strmo narašča tudi prodaja izdelkov trgovskih 
blagovnih znamk (posledica rasti prodaje, stalnega uvajanja novih izdelkov po posameznih 
blagovnih skupinah, koncentracije trgovinske dejavnosti ipd.). Trgovske blagovne znamke 
so pridobile relativno visoke tržne deleže, ker so njihovi izdelki inovativni, privlačni, imajo 
primerno embalažo, kupcem so na voljo po ugodnih cenah in bolje zadovoljujejo njihove 
potrebe v primerjavi z blagovnimi znamkami proizvajalcev. 

Številni proizvajalci, predvsem proizvajalci z uveljavljenimi blagovnimi znamkami, se 
niso pripravljeni odreči svojemu položaju na trgu ter se tako podajajo v vse ostrejši boj s 
trgovci za prostor na prodajnih policah. Zaradi spremenjenih razmer na trgu morajo na 
trgovske blagovne znamke odgovarjati z večjo inovativnostjo, z nižjimi stroški in s 
hitrejšim ter cenejšim uvajanjem novih izdelkov na trg. 

Na drugi strani pa za uspešno trgovsko blagovno znamko in njen položaj na trgu niso 
dovolj le kakovostni in cenovno ugodni izdelki, temveč tudi ugled trgovca v očeh kupcev. 
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Tabela 13: Glavni zaključki glede trgovinske dejavnosti v obdobju 2001-2005 in 
predvidevanja za prihodnost. 

Obdobje 2001-2005 Obdobje 2006-2010 

Domači trgovci (izjemi Spar in Leclerc),  

TOP 3 pokriva cca 80 % trga, 

zrel trg z vidika koncentracije, 

naraščajoč pomen hipermarketov in trgovskih 
centrov, 

upadanje pomena malih (neodvisnih) trgovcev, 

rast izdatkov za nakupe izdelkov vsakdanje 
rabe, 

rast vrednosti nedeljskih nakupov in 
predvidena ukinitev nedeljskega dela, 

segmentacija kupcev po trgu in tipu. 

Vstopanje tujih diskontnih trgovcev, 

ocena TOP 3: 80 % - 10-15 %, ki jih bodo 
prevzeli diskontni trgovci, 

trg postaja bolj konkurenčen, 

rast števila diskontov, 

stabilen delež hipermarketov, 

rast pomena priročnih in specializiranih trgovin, 

sodobne nakupne poti (internet ipd.), 

umiritev rasti izdatkov, 

nedeljski odpiralni čas??? 

nadaljevanje segmentacije kupcev. 

Vir: Arh, 2006. 

Kot že omenjeno je za slovenski trg v zadnjih desetih letih značilna visoka koncentracija v 
trgovinski dejavnosti, ki je trgovcem izboljšala njihovo pogajalsko moč v odnosu s 
proizvajalci in s tem uspešnejše uvajanje lastnih blagovnih znamk. Slovenski proizvajalci 
so na drugi strani ostali razdrobljeni in tako še naprej izgubljajo svojo pogajalsko moč. 

Trgovska podjetja, ki so v Sloveniji na področju trgovskih blagovnih znamk najuspešnejša, 
so Mercator, Spar in Tuš. V prodajni asortiman so sprva uvedla izdelke s svojim imenom, 
kasneje pa so uvedla tudi blagovne znamke, ki niso povezane z njihovimi imeni in 
predstavljajo izdelke določene blagovne skupine (na primer: blagovna znamka Zdravo 
življenje podjetja Mercator in Natur Pur podjetja Spar).  

Glavni namen izdelkov pod skupno blagovno znamko, ki ni enaka imenu trgovskega 
podjetja, je enotno oblikovan nižji cenovni razred izdelkov, v katerem podjetje sicer 
dosega le majhen tržni delež oziroma nadomestitev številnih slabih dobaviteljev s 
spremenljivo ravnijo kakovosti in pomanjkanjem inovacij. 

V prihodnje bodo morali slovenski trgovci nadaljevati z razvojem inovativnih izdelkov, ki 
niso le kopije že uveljavljenih blagovnih znamk proizvajalcev. Kot člen v verigi med 
proizvajalcem in kupcem, ki je obenem tudi v najtesnejšem stiku s kupci, bodo trgovci 
morali izkoristiti svojo prednost pri prepoznavanju novih potreb in v skladu z njimi 
razvijati nove izdelke. Slovenski trgovci bi morali oblikovati usposobljene oddelke 
raziskav in razvoja z namenom uspešnejšega in hitrejšega razvoja novih izdelkov in 
spremljanja odzivnosti kupcev na njih. 
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9 ZAKLJUČEK 

Spremenjen življenjski stil potrošnikov, čedalje večji delež nakupov neprehrambenih 
izdelkov v trgovinah s prehrano, nakupovanje z novo tehnologijo in rastoča gostinska 
ponudba v prodajalnah pomenijo nove priložnosti za trgovino. Trgovci na drobno in 
izdelovalci prehrambenih izdelkov postajajo vse bolj inovativni. Z novimi blagovnimi 
znamkami in izboljševanjem trgovske ponudbe želijo obdržati stare in pritegniti nove 
kupce.  

V Sloveniji se panoga trgovine hitro razvija, vendar pa večje spremembe na tem področju 
šele prihajajo. Z vstopom v EU je Slovenija postala le manjši regionalni trg Evropske 
unije, na katerega imajo vstop tako tuji ponudniki market programa, kot tudi kupci z 
ostalih evropskih držav. Zaradi tega lahko v prihodnje pričakujemo večjo koncentracijo 
trga ter posledično širjenje kapitalsko močnejših trgovskih družb na JV. Trenutno največja 
trgovska družba v Sloveniji (Mercator) obvladuje okoli 40 % slovenskega trga, svojo 
dejavnost pa pospešeno širi na Balkan ter v nekatere države vzhodne Evrope. S podobno 
strategijo mu sledita Tuš in Era. 

Višjo koncentracijo v panogi pričakujemo tudi v Evropski uniji. Na tem trgu trenutno 
največjih 10 trgovskih družb obvladuje dobrih 40 % trga, srednjeročno naj bi se ta odstotek 
povečal za 20 odstotnih točk. Najpomembnejši trgovec na tem trgu je francoski Carrefour, 
ki ima 6,8 % tržni delež ter 41,0 % svoje prodaje realizira izven Francije. Večje trgovske 
verige so svojo dejavnost že pričele seliti na vzhod, v prihodnje pa pričakujemo nadaljnje 
širjenje na to področje, saj postajajo vzhodne države z Rusijo za obravnavano panogo 
odlična priložnost. 

Dandanes morajo podjetja, ki želijo uspeti na vedno bolj konkurenčnem trgu, svoje delo 
opraviti ne le dobro, temveč odlično. Ključ uspeha je zadovoljitev potreb ciljnega kupca s 
ponudbo, ki presega konkurenco. Trženje tako za podjetje predstavlja funkcijo, katere 
naloga je opredelitev ciljnih kupcev ter iskanje rešitev za čimboljšo zadovoljitev njihovih 
potreb ob konkurenčnem in dobičkonosnem poslovanju podjetja. 

Opredelitev ciljnih kupcev v praksi pomeni iskanje segmenta kupcev, v katerem podjetje 
vidi potencialne možnosti za razvoj svojega delovanja in ugleda, v prilagajanju ponudbe 
temu segmentu pa možnost zadovoljitve potreb kupcev in izpolnitev ciljev podjetja. 
Značilnost trženja dandanes je tako drobljenje trgov na vse manjše segmente in 
prilagajanje ponudbe le-tem. 

Dolgoročno bodo na trgu tako uspešna le podjetja, ki bodo v očeh kupcev znala ustvariti 
diferencirano in hkrati privlačno podobo blagovne znamke. S tega vidika je za podjetje 
tržno komuniciranje s trgovsko blagovno znamko zelo pomembno, saj s pomočjo 
instrumentov tržnega komuniciranja doseže visoko stopnjo prepoznavnosti lastne blagovne 
znamke. Slaba prepoznavnost izdelkov trgovske blagovne znamke je namreč lahko vzrok 
šibke zaznavne vrednosti v očeh kupcev, to pa lahko odločno vpliva na njen uspeh. 

Če bomo sledili temu, kar se je zgodilo v razvitih državah, lahko pričakujemo, da bo pri 
nekaterih izdelkih za široko porabo delež trgovskih znamk naraščal še nekaj časa. Sicer 
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obstaja neka zgornja meja tržnega deleža trgovske blagovne znamke določenega izdelka, in 
sicer 30 % do 40 %. Pričakujemo lahko, da bodo svoje blagovne znamke razvijali tudi 
tehnični trgovci, ne samo živilski. Za razvoj trgovskih blagovnih znamk v Sloveniji je 
pomembno tudi dogajanje v trgovini, predvsem dejstvo, ali se bo združevanje nadaljevalo, 
ker sta od tega odvisni velikost in moč trgovca. Razvoj in uspeh trgovske blagovne znamke 
je odvisen tudi od ugleda trgovca in zaupanja potrošnikov. Zaupanje je ključ do tega, da 
potrošniki izdelke trgovske blagovne znamke tudi kupujejo. 

Strategija slovenskih trgovcev v prihodnje mora biti usmerjena predvsem v raziskave trga, 
želje potrošnikov, v oblikovanje in izpopolnjevanje prodajne ponudbe ter uvajanje novih 
izdelkov. Trgovska podjetja bodo v prihodnje morala intenzivneje tržiti sama sebe in sproti 
uvajati nove metode prodaje, ki jih razvija Zahod.  
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