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1 Uvod 

Klasični trženjski koncept temelji na paradigmi, da je za trženjsko funkcijo v podjetju 
najpomembnejše, da sestavi optimalni trženjski splet, to je sestavo spremenljivk, ki jih tržniki 
po potrebi spreminjajo in z njimi delujejo na trg. Izdelek, cena, tržne poti in tržno 
komuniciranje so osnovni vzvodi, s katerimi naj podjetje doseže rast, tržni delež in dobiček. 
To množico spremenljivk podjetje poljubno kombinira in tako prilagaja identificiranim in 
relativno homogenim skupinam kupcev. V tem kontekstu nastopa dobavitelj kot aktivna stran, 
kupec pa se v glavnem odziva na akcije dobavitelja.  
 
Klasična trženjska teorija za medorganizacijsko trženje ni predvidela posebno različnih 
pristopov, pa čeprav so razmere na medorganizacijskih trgih drugačne. Na 
medorganizacijskih trgih običajno ne obstaja veliko število posamično malo pomembnih 
kupcev. Večkrat so kupci nekajkrat večji od dobavitelja, zato jih mora dobavitelj obravnavati 
individualno, saj ne obstaja aktivni dobavitelj in pasivni kupec. Dobavitelj mora pogosto 
reševati probleme kupca in mu mora dobavljati rešitve in ne izdelkov. In kot pravijo Ford in 
ostali (Ford et al., 2003, str. 3), obstaja več rešitev za različne poslovne probleme. Zelo redko 
lahko te probleme rešujemo z enostavno ali omejeno storitvijo ali izdelkom. Le interakcija 
med kupcem, dobaviteljem ali več dobavitelji vodi k naboru različnih ponudb ali rešitev, ki so 
kombinacija izdelka, storitve, nasveta in logistike. 
 
V zadnjem desetletju je prišlo do nekaj dramatičnih sprememb v postindustrijski družbi, ki bi 
morale spodbuditi spremembe v politiki trženja - s klasičnega modela k novim pristopom. Te 
spremembe so po moji oceni: 
 

• ostra globalna konkurenca, 
• krajše življenjske dobe izdelkov in zasičena tržišča, 
• manjše možnosti za izdelčno diferenciacijo, 
• povečana dovzetnost kupcev za storitve, ki so kakorkoli povezane z izdelkom,  
• hiter tehnološki napredek, zlasti informacijske tehnologije, 
• rast storitvenih dejavnosti, 
• uvajanje sistemov celovite kakovosti v podjetja, 
• spremembe organizacijskih procesov, zlasti timskega dela v podjetjih, 
• izjemno povečan konkurenčni boj, ki  je uveljavil razmišljanja o večanju zvestobe 

kupcev, in ne zgolj o pridobivanju novih kupcev in večanju tržnih deležev. 
 
Stare organizacije so bile v glavnem strukturirane in vodene tako, da bi optimirale svoje 
proizvodne procese, pri čemer ni bilo pomembno, kako te delujejo v odnosih s kupci in 
dobavitelji. Prevladujoč poslovni model je bil "transakcijski" in je temeljil na tem, da so 
izdelki in storitve bili kupljeni ali prodani po sistemu "kdo je močnejši". Ni bilo pretirane 
želje, da bi se razvijal koncept dolgoročnih, medsebojno odvisnih povezav - ne v odnosih s 
kupci in tudi ne v odnosih s poddobavitelji.  
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Sedanja paradigma konkurenčnosti je pravo nasprotje konvencionalnemu modelu: ta pravi, da 
lahko trajno konkurenčno prednost podjetje doseže z obvladovanjem kompleksne mreže 
odnosov. Ta povezuje visoko osredotočene dobavitelje specifičnih elementov končne 
ponudbe v stroškovno učinkovito mrežo, ki je sposobna zagotavljati novo vrednost 
(Cristopher, Payne, Ballantyne, 2002, str. 122).  
 
Podjetja v sedanjih spremenjenih razmerah ne bodo mogla nadaljevati s tradicionalnim 
pojmovanjem kupčevih potreb in na tem snovati svojo trženjsko strategijo. Ni dovolj, da se 
trženjske aktivnosti osredotočijo na zadovoljevanje teh potreb tako, da obvladujejo le 
omejeno število kritičnih aktivnosti, ki sodijo v pristojnost trženja. Misel, da bodo že same 
pravilne odločitve na različnih področjih delovanja, podjetje pripeljale do rešitev, ki bodo 
večfunkcijsko koordinirane, je zmotna. 
 
Jasno je, da večfunkcijske odločitve niso enostavne. Trženje deluje na kompleksnem torišču, 
kjer se srečuje z legitimnimi zahtevami, ki prihajajo z drugih področij poslovanja. Oddelek 
trženja seveda ne more nadzirati vsega, saj se odločitve sprejemajo tudi na področjih, ki jih 
trženje ne more nadzirati, slednje pa vplivajo na celovito ponudbo, ki jo podjetje ponuja 
kupcem. Vsakdo v podjetju mora razumeti, da je za kupca "popolna ponudba" zbir vseh 
interaktivnih kontaktov, ki ustvarjajo zaznano vrednost pri kupcu. 
 
Čeprav bodo podjetja tudi v prihodnje lahko za svojo trženjsko strategijo uporabljala nekatere 
temeljne postulate tradicionalnega pristopa "4P" k trženju, pa predvsem strategije, ki temeljijo 
na ohranjanju in zvestobi kupcev, terjajo spremembe v delovanju podjetja. Znano je, da je 
kakovost zunanjih odnosov, ki jih podjetje ima s svojimi partnerji, v največji meri odvisna od 
kakovosti notranjih odnosov. Velik izziv in naloga vodstva podjetja je, da bo poslovno 
politiko in delovanje podjetja zasnovalo tako, da bodo notranji procesi podjetja sledili 
zahtevam in pričakovanjem kupcev. Najboljše zadovoljevanje pričakovanj kupcev ni in ne 
more biti le odgovornost oddelka ali sektorja trženja. Če organizacija ni sposobna obvladovati 
procesov znotraj svoje verige vrednosti, bodo stroški narasli in kakovost padla. Če notranji 
dobavitelj ni sposoben zadovoljiti pričakovanj notranjega kupca, se ta vrzel prenaša naprej na 
naslednjega internega kupca vse do končnega kupca in tako dobavna veriga izgublja v 
primerjavi s konkurenčno dobavno verigo.  
 
Naloga notranjega trženja je, da pomaga ustvariti takšno interno organizacijsko klimo, ki bo 
omogočila delovanje zaposlenih v smeri ukinjanja funkcijskih pregrad in bodo ti tako lahko 
znatno prispevali k dvigu kakovosti medfunkcijskih odnosov in učinkovitosti. Notranji 
dobavitelji in notranji kupci morajo sodelovati, če hočejo zgraditi uspešne odnose z zunanjimi 
deležniki. 
 
Trženjsko upravljanje v okviru medorganizacijskega trženja je pravzaprav upravljanje 
portfelja kupcev in upravljanje spreminjajoče se vloge organizacije v mreži povezav. Ni samo 
prodajanje, ampak orkestriranje interakcije velikega števila udeležencev v kupčevem in 
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dobaviteljevem podjetju. To pa se ne nanaša samo na izdelke in storitve, temveč tudi na 
tehnologije, na katerih slonijo izdelki in storitve (Ford et al., 2003, str. 206). 
 
Na trgih industrijskih dobrin sta dobavitelj in kupec aktivno vključena v interakcijo. Oba 
imata probleme, ki jih skušata reševati s tem, da trgujeta med sabo. To interaktivno delovanje 
je del odnosov med kupcem in dobaviteljem, ki traja tudi več desetletij. Torej ne gre v tem 
primeru za to, da dobavitelj nekaj naredi za kupca, temveč za nekaj, kar se dogaja med 
kupcem in dobaviteljem: iščeta se, srečata, pogajata, ocenjujeta, pripravljata ponudbe, 
razvijata drug drugega itd. Seveda je obvladovanje odnosov s kupci ključna naloga tržnika v 
medorganizacijskem trženju, vendar razumeti kupca in delati samo s kupcem ni dovolj. 
Medorganizacijsko trženje je za razliko od trženja izdelkov široke porabe zelo povezano z 
znanjem in veščinami zaposlenih ter tehnologijami dobavitelja. Zato se mora pri tem 
upoštevati široko mrežo udeležencev in njihove interakcije v teh povezavah.  
 
Raje kot delovati v izolaciji mora medorganizacijsko trženje nastopati kot integrator, ki 
razume sposobnosti proizvodnje, raziskav in razvoja, distribucije in ki je sposobno te 
prednosti razviti v strategije, ki so odzivne na kupčeve potrebe. Uspeh medorganizacijskega 
trženja je v veliki meri odvisen od drugih poslovnih funkcij v podjetju (raziskave in razvoj, 
tehnološka priprava proizvodnje, proizvodnja, tehnične storitve itd.), zato moramo pri 
načrtovanju strategije podjetja, ki deluje na medorganizacijskem trgu, vgraditi večjo 
funkcionalno soodvisnost in tesnejšo povezanost funkcijskih strategij s korporacijsko 
strategijo, kot je to primer pri trženju porabniških dobrin (Hutt, Speh, 1998, str. 6-7).  
 
Ivanko (2002, str. 344) meni, da so glavne značilnosti nove ekonomije v tem, da je globalna 
tako pri izmenjavi idej, informacij in odnosov ter da je izjemno povezana. Čeprav cilji 
organizacij v novi ekonomiji ostajajo enaki, pa se bo spremenila organizacija in 
organiziranost poslovanja organizacij. Sedanja organiziranost poslovanja je sad industrijske 
dobe dvajsetega stoletja in podjetja so bila v glavnem organizirana po klasičnih 
organizacijskih oblikah (funkcijska, divizijska, matrična in delno projektna). Nova ekonomija 
postavlja podjetja pred izzive različnih mrežnih povezav in intenzivnega medorganizacijskega 
sodelovanja. Vprašanje se postavlja, ali je tak prevladujoč tip organiziranosti podjetij ustrezen 
za sedanje izzive uspešnega trženja izdelkov in storitev na medorganizacijskem trgu. Ali tak 
način organiziranosti zagotavlja pogoje za uspešno trženje in poslovanje podjetja v celoti? 
Nova spoznanja, ki jih prinašajo pristopi filozofije trženja, temelječega na odnosih (angl. 
relationship marketing), postavljajo tudi menedžement pred nove izzive. Kako organizirati 
podjetje in trženje, da bi kar najbolje zadovoljevali potrebe in pričakovanja kupcev? Kako 
obvladovati zunanje in notranje trženje? 
 
Novejša literatura o medorganizacijskem trženju postavlja v ospredje obvladovanje odnosov z 
vsemi udeleženci, ki kakorkoli sodelujejo v oskrbni verigi. Naloga trženja tako postaja 
kompleksnejša in zajema tudi usmerjanje in nadziranje akcij vseh udeležencev. Trženjska 
funkcija mora biti sposobna usmerjati in uravnavati mrežo odnosov znotraj podjetja in zunaj 
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njega, da bi lahko dosegli najboljšo možno sinergijo vseh vpletenih v proces zadovoljevanja 
kupcev. 
 
Predmet mojega raziskovanja bodo izzivi in naloge, ki jih pred podjetje postavlja turbulentno 
spreminjanje poslovnega okolja in s tem pričakovanj kupcev na medorganizacijskih trgih. V 
takšnih razmerah klasični pristopi organiziranja trženja in podjetja kot celote ne zagotavljajo 
boljše stopnje postrežbe kupcev in konkurenčne prednosti. Od filozofije trženja, temelječe na 
"4P", se sedaj pozornost preusmerja na odnose med kupcem in dobaviteljem ter čedalje bolj 
na vse udeležence, ki so kakorkoli udeleženi v procesu dobave vrednosti kupcu.  
 
Glavna naloga, izziv in odgovornost trženja ni več iskanje novih kupcev, na čemer je slonela 
klasična teorija trženja, pač pa ohranjanje obstoječih profitabilnih kupcev in obvladovanje 
odnosov z vsemi udeleženci. 
 
Namen te raziskave je analizirati spoznanja najnovejše znanstvene literature o 
medorganizacijskem trženju in na tej podlagi postaviti takšen model organiziranosti trženja v 
podjetju, ki bo zagotavljal hitro prepoznavanje želja in pričakovanj kupcev in bo 
najprimernejši za kompleksno upravljanje celotne oskrbne verige v pogojih globalne 
konkurence. 
 
Na podlagi preučene literature in lastnih praktičnih izkušenj sem postavil raziskovalno 
hipotezo tega magistrskega dela. Ta se glasi: večfunkcijski timi, vodeni in usmerjani s strani 
funkcije trženja, so lahko dobra rešitev za uspešno uveljavitev tržno naravnane strategije 
podjetja na medorganizacijskem trgu globalne konkurence.  
 
Moje delo bo temeljilo na teoretičnem in analitičnem študiju domače in tuje literature s 
področja trženja, medorganizacijskega trženja, menedžmenta in organizacije. Pri preučevanju 
literature, ki govori o trženju, temelječem na odnosih, sem ugotovil, da večina avtorjev govori 
o potrebi po spremembi strategije in principov trženja v smeri odnosov in interakcije vseh 
udeležencev v verigi vrednosti. Na žalost le redki avtorji s področja trženja pišejo o takih 
modelih organiziranja trženjske funkcije, ki bi zagotavljala dosego ciljev, ki jih pred podjetja 
postavlja spremenjena paradigma trženja. Da bi dobil odgovore na ta vprašanja, bom posegel 
tudi po klasični literaturi, ki govori o organizaciji in menedžmentu. Teoretične modele in 
primere iz literature bom primerjal s praktičnimi izkušnjami, problemi in izzivi, ki jih imam 
kot praktik v podjetju, uspešnem na medorganizacijskem trgu.  
 
To podjetje je prvovrstni dobavitelj delov, s katerimi oskrbuje najpomembnejše svetovne 
avtomobilske proizvajalce. Procesi globalizacije, tehničnega in tehnološkega razvoja nenehno 
spreminjajo zahteve in pričakovanja kupcev. Še zlasti je to značilno za avtomobilsko 
industrijo, ki je pogosto znanilec novih trendov in praktičnih rešitev. V vsakdanjem delu s 
kupci se srečujem s takimi, ki so v svoje delovanje že vgradili principe trženja, temelječega na 
odnosih, in se to delovanje zelo jasno kaže tudi v odnosih do dobaviteljev. Te praktične 
izkušnje bom kot nadgradnjo teoretičnim prispevkom uporabil pri iskanju optimalne 
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organiziranosti in delovanja trženjske funkcije v pogojih kompleksne mreže odnosov med 
udeleženci pri trženju med organizacijami. 
 
Delo sem sestavil tako, da bom v prvem poglavju na kratko podal značilnosti trženja med 
organizacijami in to trženje primerjal s porabniškim trženjem. Opozoril bom na razlike v 
značilnostih in na to, da v trženju med organizacijami ne moremo uporabljati enakih pristopov 
in vzorcev delovanja.  
 
V nadaljevanju bom predstavil vzroke za nastanek novih konceptov trženja med 
organizacijami, ki poudarjajo pomen odnosov. Na kratko bom opisal najpomembnejše 
konceptualne zasnove in šole trženja na podlagi odnosov. 
 
V četrtem poglavju bom posebej izpostavil nekaj strateških prioritet, ki jih mora današnje 
podjetje v globalni konkurenčni bitki upoštevati v odločitvah pri izbiri trženjskih in poslovnih 
konceptov. 
 
V petem poglavju bom opisal nekatere pristope in poskuse praktične vpeljave konceptov 
trženja na podlagi odnosov. 
 
V šestem poglavju bom podal svoj koncept organizacijske oblike podjetja in trženjske 
funkcije, ki bo odzivna na hitro spreminjajoče se okolje in hkrati učinkovita v izrabi znanj in 
veščin vseh udeleženih v verigi vrednosti.  
 

2 Klasično pojmovanje koncepta trženja na 
medorganizacijskem trgu 

2.1 Značilnosti medorganizacijskih trgov in trženja na njih 

“Trženje med organizacijami ali medorganizacijsko trženje poteka med organizacijami, 
potrošno trženje poteka med organizacijami, največkrat podjetji (dobavitelji) ter posameznimi 
potrošniki.” Ti dve opredelitvi, ki jih navaja Tavčar (2001, str. 16), bom uporabljal kot 
podlago za nadaljnja razmišljanja o stičnih točkah in razlikah v delovanju trženjske funkcije 
na teh dveh temeljnih področjih. 
 
Po Potočniku (Potočnik, 2002, str. 25) sestavljajo porabniški trg posamezniki ali 
gospodinjstva, ki kupujejo izdelke za lastno porabo ali korist, ne pa za nadaljnjo predelavo, 
preprodajo ali kakšno drugo obliko delovanja, ki bi prinašala dobiček. Medorganizacijski trg 
sestavljajo posamezniki, podjetja ali druge organizacije, ki kupujejo izdelke za preprodajo, 
predelavo ali poslovno uporabo. 
 
Medorganizacijski trgi so trgi izdelkov in storitev, katere kupujejo podjetja, vladne 
organizacije in institucije z namenom vgradnje, porabe, uporabe ali preprodaje. Dejavniki, ki 
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razlikujejo medorganizacijsko trženje od potrošnega trženja sta predvsem narava potrošnika 
in kako potrošnik uporablja izdelek. V medorganizacijskem trženju so kupci organizacije: 
podjetja, vladne organizacije, institucije. (Hutt, Speh, 1998, str. 4). Podobno opredeljuje vrste 
kupcev tudi Tavčar (2001, str. 17), ko povzema značilnosti po Mahinu: kupci v trženju med 
organizacijami so podjetja, država in ustanove. 
 
Nekoliko drugače medorganizacijsko trženje opredelijo Ford in sodelavci (Ford et al, 2002, 
str. 6), ko pravijo, da je naloga medorganizacijskega trženja izbor, razvoj in obvladovanje 
odnosov s kupci v korist kupca in dobavitelja z upoštevanjem njihovih virov, veščin, 
tehnologij, strategij in ciljev.  
 
Med trženjem porabniških dobrin in medorganizacijskim trženjem obstajajo očitne razlike. 
Medorganizacijski tržniki se pri delu srečujejo s podjetji, vladnimi organizacijami in 
različnimi ustanovami, ki potrebujejo blago ali storitve za svoj proizvodni postopek ali 
dejavnost. Pri porabniškem trženju pa se tržnik srečuje s posamezniki, ki hočejo z nakupom 
dobrine praviloma takoj zadovoljiti svoje potrebe.  
 
Pri trženju med organizacijami se tako kot pri trženju na sploh vedno srečujemo s klasičnimi 
elementi tržne ponudbe, ki jo v ožjem smislu lahko opredelimo kot zbir proizvoda, cene in 
prodajnih pogojev, tržnih poti in tržnega komuniciranja. To, kar posebej razlikuje 
medorganizacijsko trženje od porabniškega trženja, je vloga posameznih spremenljivk v 
ponudbi ali spletu, izhajajoča iz lastnosti proizvoda ali storitve ter karakteristik kupca.  
 
Veliko število izdelkov se v identični obliki pojavlja na obeh trgih. To, kar razlikuje naravo 
trga in trženja, je nameravana raba izdelka in komu je izdelek namenjen. Isti izdelek je lahko 
predmet trženja med organizacijami in na trgu porabniških dobrin. Bistvena razlika nastaja v 
odnosih in načinu, kako ta isti izdelek tržiti v dveh povsem različnih poslovnih situacijah, 
četudi podjetje obakrat nastopa v vlogi prodajalca.  
 
Nekaj značilnosti medorganizacijskih trgov (Weele, 1998, str. 48) pomembno opredeljuje 
vedenje in nakupne odločitve kupcev ter trženjske strategije prodajalcev, zato jih bom še 
posebej izpostavil. 
 

• Strokovno nabavljanje. Medorganizacijski tržnik trguje s kupcem, ki kupuje bistveno 
več od končnega porabnika. Poleg tega pri nabavnih odločitvah in opravilih sodelujejo 
usposobljeni kupci ali celotni timi, ki zaradi svoje izobrazbe, prakse in odgovornosti, 
ki jo imajo, za odločitve predstavljajo izkušene sogovorce in zahtevne pogajalce.  

• Izpeljano, neelastično in spreminjajoče se povpraševanje. Podjetja , ki kupujejo blago, 
to blago navadno predelajo v izdelke, katerih povpraševanje je odvisno od dogajanj na 
trgih končnih porabnikov. Za veliko večino medorganizacijskih trgov je značilno 
cenovno neelastično povpraševanje. Celotno povpraševanje za večino izdelkov na 
kratek rok ni odvisno od cenovnih sprememb (npr. padec cen pločevine sam po sebi ne 
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bo povečal nakupov avtomobilske tovarne, če se tudi povpraševanje po avtomobilih ne 
bo povečalo). 

• Geografska koncentracija kupcev. Mnogi organizacijski kupci so geografsko 
osredotočeni, za razliko od porabniških, ki so geografsko razpršeni. Poznani so 
primeri avtomobilske industrije (Nemčija, ZDA, Italija), tekstilne industrije (Italija), 
mikroelektronike (ZDA), kemične industrije (Nemčija), itd. 

• Omejeno število kupcev. Trg medorganizacijskih porabnikov predstavlja pogosto le 
nekaj podjetij. Ponudniki avtomobilskih delov v Evropi imajo tako le okrog 10 velikih 
kupcev, ki ponavadi na strateškem nivoju odločajo o poslovnem sodelovanju z 
dobavitelji. 

• Velika količina in vrednost naročil. Kupci na medorganizacijskih trgih kupujejo velike 
količine izdelkov, prav tako pa tudi vrednost posameznih ali letnih naročil presega 
vrednosti na porabniških trgih. 

 
Kljub temu pa Weele (1998, str. 49) vidi najpomembnejšo razliko med porabniškim in 
medorganizacijskim področjem v medsebojnem učinkovanju in soodvisnosti med kupcem in 
prodajalcem. V nasprotju s trgi porabniških izdelkov so za medorganizacijske trge pogosto 
značilni dolgoročni odnosi med kupcem in prodajalcem. To pomeni, da morajo 
medorganizacijski tržniki svoje trge obravnavati kot mrežo odnosov.  
 
Hutt in Speh (1998, str. 5-13) poudarjata predvsem naslednje različnosti, ki jih srečujemo pri 
medorganizacijskem trženju, in jih bom v nadaljevanju na kratko komentiral. 
 
a) Razlikovalne – značilne sposobnosti: Na trgih porabniških dobrin so značilne močne h 
kupcu usmerjene sposobnosti tržnikov na relaciji proizvajalec - distributer - kupec. Na 
medorganizacijskih trgih prevladujejo tesni medsebojni odnosi dobavitelj - kupec.  
 
b) Partnerstvo za povečevanje vrednosti: Podjetje bo lahko postalo prednostni dobavitelj 
neki organizaciji le s tesnim partnerskim sodelovanjem in z jasnim sporočilom, da bo razvilo 
takšna znanja o dejavnosti kupca, ki bodo lahko prispevala k večanju vrednosti kupčeve 
dejavnosti. Kupec ne more biti vodja v stroških, kakovosti, tehnologiji itd., če k temu ne 
prispevajo tudi dobavitelji.  
 
c) Pomen ponujene vrednosti (angl. value proposition)1: Tržnik se mora zavedati pomena 
ponujene vrednosti. Z razumevanjem kupčevih potreb lahko tržnik določi katere koristi so za 
kupca pomembne. Te koristi je potrebno razumeti kot zahteve kupca, sposobnosti in veščine 
podjetja pa usmeriti v zadovoljevanje teh zahtev. S ponujenimi koristmi podjetje signalizira 
kupcu, kako bo dobavljalo večjo vrednost kupcu, in s tem pozicionira svojo ponudbo pri 
kupcu.  
 

                                                 
1 Ponujena vrednost (angl. value proposition) je niz vseh koristi, ki jih podjetje ponudi kupcu. 
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d) Trženjski medfunkcijski odnosi: Uspešen tržnik v medorganizacijskem trženju ne more 
delovati v izolaciji. Postati mora integrator različnih poslovnih funkcij. Razumeti mora 
sposobnosti različnih poslovnih funkcij v svoji organizaciji in njihove prednosti mora znati 
integrirati v trženjsko strategijo, ki je odzivna na kupčeve potrebe. Tržni uspeh je v veliki 
meri odvisen od medfunkcijskega sodelovanja v podjetju: raziskav, razvoja, tehnološke 
priprave proizvodnje, proizvodnje itd. 
 
e) Izpeljano povpraševanje: Povpraševanje po izdelkih na medorganizacijskih trgih je 
izpeljano iz povpraševanja po izdelkih končne porabe. Tržnik mora zato pazljivo spremljati 
tudi dogajanje na trgih porabniških dobrin; zlasti spremembe preferenc končnih potrošnikov.  
 
f) Velik vpliv okoljskih dejavnikov na povpraševanje: Tržna konkurenca, ekonomsko in 
politično okolje, okoljevarstvena zakonodaja direktno vplivajo na medorganizacijsko trženje. 
Ti dejavniki imajo tudi posreden vpliv preko povpraševanja po izdelkih ali storitvah končnih 
porabnih dobrin. 
 
g) Spodbujanje povpraševanja izdelkov široke porabe: Ponudniki na medorganizacijskem 
trgu ne morejo samo opazovati povpraševanja na trgu porabniških dobrin. Večkrat morajo 
tudi pripraviti trženjski načrt, ki doseže končne potrošnike direktno, da bi tako spodbudili 
povpraševanje (npr. proizvajalci baznega aluminija spodbujajo uporabo aluminija v 
najrazličnejših oblikah izdelkov množične potrošnje). 
 
h) Cenovna elastičnost: Cenovna elastičnost je navadno izpeljana iz elastičnosti 
povpraševanja končnega izdelka na porabniškem trgu. 
 
i) Globalna tržna perspektiva: Zaradi neslutenega razvoja komunikacij, sodobnih oblik 
transporta, finančnih storitev, logističnih storitev morajo vsi proizvajalci obravnavati dobavne 
vire, trge in konkurente s svetovne perspektive. Konkurenca prihaja iz vseh delov sveta.  
 
Organizacijski nabavniki so navadno soočeni z bolj kompleksnimi nakupnimi odločitvami kot 
končni porabniki. Nakup je povezan z veliko denarno transakcijo, ki je posledica kompleksne 
tehnične in ekonomske obravnave med številnimi ljudmi in organizacijskimi nivoji v kupčevi 
organizaciji. Ker je taka odločitev kompleksnejša, potrebujejo medorganizacijski nabavniki 
več časa za sprejem odločitve. 
 
Poslovni odločitveni proces je bolj formaliziran kot nakupna odločitev individualnega 
porabnika na porabniškem trgu. Odločitev običajno sprejema t.i. "nabavni center", ki je lahko 
formalizirana ali neformalna skupina predstavnikov različnih funkcij in ravni odločanja.Veliki 
nakupi, s katerimi se srečujemo na medorganizacijskih trgih, zahtevajo bolj podrobne 
specifikacije in opredelitve, kaj je predmet nakupa, pazljivejšo izbiro ponudnika blaga in 
večkrat tudi formalno potrditev sposobnosti dobavitelja. Potočnik (2002, str. 128) navaja šest 
faz nakupnega procesa odločanja: 
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• ugotovitev potreb, 
• specifikacija materiala, 
• iskanje materiala in dobaviteljev, 
• ocenjevanje materiala in dobaviteljev, 
• izbira materiala in dobaviteljev, 
• odločanje o nabavi. 

 
Običajno ima vsaka odločitev štiri razsežnosti, zato pri njenem sprejemanju sodelujejo 
predstavniki z različnih področij: 
 

• s tehničnega, ta se nanaša na opredelitev izdelka, 
• s komercialnega, ta določa dobavne in plačilne pogoje, 
• z logističnega, ta specificira kraj in čas dobave, 
• s pravno-administrativnega, ta formalizira odnose in odgovornosti. 

 
V poslovnem nabavnem procesu sta kupec in prodajalec zelo pogosto močno odvisna drug od 
drugega. To ne velja samo za čas po nakupni odločitvi kupca, ko sledijo dobave blaga, temveč 
tudi v vseh fazah nakupnega procesa odločanja. Kupec pogosto potrebuje pomoč, da bi sploh 
lahko definiral problem ali potrebo, ki jo ima, in da bi našel pravo rešitev za ta problem ali 
potrebo. 
 
V nadaljevanju na kratko komentiram še nekaj pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na 
nakupno odločitev kupca in s tem na delovanje prodajalca na medorganizacijskem trgu. 
 
a) Lastnosti izdelka in strateški pomen nakupa 
 
Številne razlike v nakupnem procesu lahko pripišemo lastnostim izdelkov. Nakup strateške 
surovine za podjetje poteka drugače kot nakup nekega rezervnega dela. Odločitve o nabavi 
večjih količin standardnih materialov prav tako potekajo drugače kot nabava tehnično 
zahtevnih izdelkov. O tem pišejo Michel, Salle in Valla (2000, str. 82) in menijo, da obstajajo 
štirje tipični primeri različnih družin izdelkov, ki terjajo različen pristop k trženju. 
 

• Strateški izdelki v poslovanju kupca. Ti imajo velik vpliv na dejavnost kupca. Podjetje 
jih običajno kupuje pri enem dobavitelju ali pa zanje nima zagotovljene dolgoročne 
oskrbe. Ti izdelki imajo velik vpliv na lastno ceno končnega izdelka. Nakupna 
odločitev je povezana z velikim tveganjem in je predmet kompleksnega spremljanja na 
nivoju vodstva nabave. 

• Kritični izdelki. Pri njih gre za manjši vpliv na dejavnost kupca, vendar lahko v 
posameznih primerih povzročijo velike probleme v kupčevem poslovanju. 

• Ozka grla. Taki izdelki predstavljajo relativno majhen delež lastne cene, vendar so 
pomembni z vidika zanesljivosti in rokov dobav. Ponudnikov je malo in je njihova 
nadomestitev z drugimi težka ali nemogoča. Tipični izdelki te družine so energenti, 
surovine ali izdelki, ki jih ponujajo dobavitelji z dominantim tržnim položajem. 
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• Manj pomembni izdelki. Gre za izdelke z majhnim vplivom na dejavnost kupca. 
Podjetje jih lahko nabavlja pri različnih dobaviteljih. Pri njih je pomemba cena. 

 
Kupec lahko usmerja svoje ravnanje, tako da obvladuje položaje, ki jih povzročajo različne 
skupine izdelkov, in sicer na več načinov: 

• spreminja svojo obliko organiziranosti,  
• se strateško povezuje s konkurenti, da bi skupaj racionalizirali politiko nabave,  
• deluje na globalnem povečanju ponujenih količin (posebej spodbuja nova 

povpraševanja), 
• razvija posebne odnose z dobavitelji. 

 
b) Stopnja tveganja pri nabavi 
 
Pri nabavi industrijskih dobrin vstopa v veliko tveganje tudi kupec. Ta pogosto naroča velike 
količine blaga pri majhnem številu dobaviteljev in tako postaja čedalje bolj odvisen od njih. 
Kupec večkrat kupuje blago, ki bo dobavljeno šele v prihodnosti ali razvito posebej po 
kupčevih specifikacijah. V primeru, da dobavitelj ne bo mogel ali hotel izpolniti naročila, se 
lahko kupec znajde v brezizhodnem položaju. V takšne situacije vstopa kupec zlasti, ko je 
blago, ki ga potrebuje, za njegovo organizacijo pomembno ali kadar dobavitelj nudi 
kakovostno blago in/ali storitev ali pa če preprosto nima druge izbire (monopol itd.).  
 
Večje kot je tveganje, več oddelkov je udeleženih pri odločitvi. Več izkušenj ima kupec z 
dobaviteljem, manjše je njegovo tveganje, povezano z nabavno odločitvijo. Zaradi 
kompleksnosti, dolgoročnosti razmerja in odvisnosti med kupcem in dobaviteljem se v 
zadnjem času posebna pozornost posveča obravnavi tveganj. V ta tveganja so čedalje bolj 
vpleteni tudi odločevalci osebno in vstop v tvegan posel pomeni za organizacijo tudi vstop v 
tvegano osebno situacijo vseh ljudi, ki so vključeni v nakupne odločitvene procese.  
 
c) Vrsta nakupa 
 
V literaturi (Weele,1998, str. 52, Kotler in Armstrong, 1994, str. 191) se pogosto navajajo tri 
tipične nabavne situacije, ki vsaka drugače vpliva na vedenje porabnikov. 
 

• Prvi nakup. V tem primeru gre za nakup povsem novega izdelka ali storitve pri 
neznanem dobavitelju. Take posle opredeljuje velika negotovost. Pred začetkom 
odločanja je potrebno rešiti številne probleme, zato je odločanje zamudno in terja 
zbiranje dodatnih informacij in udeležbo večjega števila ljudi z različnih področij. 

• Prilagojen ponovni nakup. O tem govorimo, ko želi kupec nabaviti nov material pri 
znanem dobavitelju ali pa material, ki ga že uporablja, nabavlja pri novem dobavitelju. 
Vzroki so navadno v nezadovoljstvu z dosedanjim dobaviteljem ali zaradi pojava 
novega materiala ali blaga na trgu. Pri tem nabavnem položaju je manj negotovosti kot 
pri prvem nakupu, ker so že znane zahteve glede blaga in/ali dobavitelja. 
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• Takojšen ponovni nakup. To je najpogostejša situacija, ki jo srečujemo v 
medorganizacijskem trženju in pomeni nakup blaga, ko kupec naroča blago brez 
kakršnekoli spremembe. Zaradi zadovoljstva s preteklimi dobavami kupec preprosto 
naroči blago pri dobaviteljih, ki so na "pozitivni listi". Negotovost glede izida posla je 
majhna, ker so pogodbena določila ter dobavni in plačilni pogoji znani, naročanje pa je 
rutinsko in ga večkrat izvajajo kar notranji uporabniki. 

 
Iz tega lahko zaključimo, da se usposobljenost, naloge in odgovornosti odločevalcev v 
posameznih podjetjih lahko razlikujejo. Notranja organiziranost podjetja in lastnosti izdelka 
pa sta dejavnika, ki na splošno določata tudi način sprejemanja nakupnih odločitev. 

2.2 Primerjava s porabniškim trženjem 

Obstaja nekaj zelo očitnih sorodnosti, ki jih srečujemo takrat, ko organizacija kupuje ali ko 
individualni potrošnik kupuje. Iz teh sorodnosti lahko sklepamo, da nekatere temeljne 
okoliščine trženja veljajo v vsakem menjalnem procesu. Naj samo navedem nekatere: 
 

• tako individualni potrošnik kot organizacija se bosta ob nakupu ravnala na podlagi 
preteklih izkušenj, ki sta jih imela z dobavitelji, 

• oba bosta iskala dodatne informacije ali "pomoč" pri odločanju o nakupu, če je 
nakupna odločitev pomembna ali kompleksna, 

• oba bosta neke potrebe ali pričakovanja jasno izražala, nekatere pa navidezno in jih bo 
tržnik težje zaznal, 

• oba bosta ponovne nakupe navadno opravljala brez večjih predhodnih vrednotenj, 
• oba bosta poskušala za nakupne odločitve potrošiti čim manj časa.  
 

Vendar obstajajo tudi velike razlike med individualnimi in medorganizacijskimi nakupi. Ford 
in ostali (2002, str. 3-6) menijo, da so to predvsem: 
 

• v nakupno odločitev pri medorganizacijskem trženju je vpletenih veliko število ljudi 
in ti so profesionalci, 

• pogosto mine veliko časa od tedaj, ko je bila začeta prva aktivnost, do tedaj, ko je bila 
dobava izvršena, 

• velikokrat je kupec zelo pomemben v poslovni dejavnosti dobavitelja in obratno, tudi 
dobavitelj ima ključno vlogo v dejavnosti kupca, 

• medorganizacijski nakup ali prodaja ni izolirano dejanje dveh.  
 

V nadaljevanju podajam temeljne razlike med medorganizacijskimi in porabniškimi trgi, ki 
sem jih povzel po (Weele, 1998, str. 48). 
 
Potočnik (2002, str. 125) navaja, da se transakcije na medorganizacijskih trgih razlikujejo od 
nakupov končnih porabnikov na več načinov: 
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• organizacijski trg je precej večji od porabniškega, 
• pogajanja med kupci in prodajalci so običajna, 
• izdelki morajo navadno biti prilagojeni specifikacijam kupcev, 
• dodatne aktivnosti prodajalca, kot so servisiranje, instaliranje, tehnična pomoč in 

oskrba z rezervnimi deli so pogosto ključne za sklenitev posla, 
• osebna prodaja in ustvarjanje medsebojnega zaupanja sta najpomembnejši sestavini 

tržnega komuniciranja. 
 
Tabela 1: Temeljne razlike med medorganizacijskimi in porabniškimi trgi 
Vidik Medorganizacijski trg Porabniški trg 
Cilj nakupa Omogočiti proizvodnjo Zadovoljitev osebnih potreb 
Motiv nakupa Predvsem razumski Tudi čustven 

Nabavna funkcija 
Strokovno nakupovanje, prevladujejo 
moški 

Kupci so večinoma ženske 

Odločanje Sodeluje veliko ljudi, veliko razpravljanja 
Pogosto nenačrtovano, brez 
posvetovanja z drugimi 

Značilnosti Pogajanja, veliko medsebojnega vplivanja 
Pogosto brez pogajanj, malo 
medsebojnega vplivanja 

Poznavanje izdelka in trga Zelo dobro Omejeno 

Velikost naročila Pogosto veliko naročilo Večinoma majhno naročilo 

Povpraševanje Izpeljano povpraševanje, lahko zelo niha 
Samostojno povpraševanje, 
razmeroma stalno 

Prilagodljivost cen tržnim 
razmeram 

Dokaj neprilagodljive Dokaj prilagodljive 

Število kupcev Večinoma omejeno Zelo veliko 
Geografska porazdelitev trga Včasih geografsko zelo koncentriran Geografsko zelo razpršen 

Vir: Weele, 1998, str. 48. 
 
Brennan (2003, str. 7) vidi največje razlike med medorganizacijskim in porabniškim trženjem 
v tržni strukturi, vedenjskih razlikah kupcev in trženjskih tehnikah prodajalcev. Te razlike 
podajam v tabeli 2. 
 
Zaključimo lahko, da porabniško in medorganizacijsko trženje bistveno opredeljujejo in 
razlikujejo predvsem: 
 

• narava trga, 
• tržno povpraševanje,  
• vedenje kupcev,  
• narava odnosov med dobaviteljem in kupcem, 
• okoljski vplivi (ekonomski, politični, zakonski ) in 
• trženjske strategije.  
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Tabela 2: Medorganizacijsko in porabniško trženje – tržna struktura, nakupno vedenje in 
trženjske tehnike 

 Značilnost Medorganizacijsko trženje Porabniško trženje 
Narava povpraševanja Posredno Neposredno 
Razpršenost povpraševanja Večja Manjša 
Elastičnost povpraševanja Manjša Večja 
Povratna elastičnost Pogostejša Manj pogosta 
Vrsta porabnikov Večja heterogenost Večja homogenost 
Segmentacija trga Večja Manjša 
Kompleksnost trga Večja Manjša 
Velikost trga Večja  Manjša 
Število kupcev na prodajalca Manjše Večje 
Število kupcev v segmentu Manjše Večje 
Relativna velikost kupca in prodajalca Pogosto podobna Prodajalec veliko večji 

R
az

lik
e 

v 
tr

žn
i s

tr
uk

tu
ri

 

Geografska koncentriranost Pogosto v obliki grozdov Razpršena 
Vplivi na nakup Številni Redki 
Nakupni cikli Pogosto dolgi V glavnem kratki 
Vrednost transakcije Pogosto visoka V glavnem nizka 
Kompleksnost nabavnega procesa Pogosto kompleksen Načeloma preprost 
Medsebojna odvisnost kupca in prodajalca Pogosto visoka Načeloma nizka 
Nabavni profesionalizem Pogosto visok Normalno nizek 
Pomembnost odnosov Pogosto pomembni Načeloma nepomembni
Stopnja interaktivnosti Pogosto visoka Načeloma nizka 

V
ed

en
js

ke
 ra

zl
ik

e 

Formalna, pisana pravila Pogosta Redka 
Prodajni proces Sistemsko prodajanje Prodajanje izdelka 
Osebna prodaja Široko uporabljana Omejena uporaba 
Uporaba odnosov Široko uporabljani Omejeno uporabljani 
Promocijske strategije Omejene, glede na kupca Za množične trge 
Mrežna integracija Večja Omejena 
Uporaba blagovnih znamk Omejena Obsežna 
Raziskave trga Omejene Obsežne 
Segmentacije Nerazvite ali slabo razvite Visoko razvite 
Zavest o konkurenci Manjša Večja 

R
az

lik
e 

v 
tr

že
nj

sk
ih

 te
hn

ik
ah

 

Kompleksnost izdelka Večja Manjša 

Vir: Brennan, 2003, str. 7. 

2.3 Klasični pristop, temelječ na trženjskem spletu in 
transakcijski naravnanosti 

Koncept trženjskega spleta in trženja "4P" ("product", "price", "promotion", "place") se 
pojavijo v šestdesetih letih prejšnjega stoletja in vstopijo v literaturo kot izhodišče nove, 
trženjske usmeritve podjetij, ki naj zamenja tedaj prevladujočo proizvodno ali prodajno 
usmeritev. Ideja izvira iz Bordenovega koncepta dvanajstih elementov trženjskega spleta, ki 
bi morali biti upoštevani pri vsaki tržni situaciji. Vendar pa je bil ta koncept zaradi 
pedagoških vzrokov in želje, da bi se zmanjšalo število trženjskih spremenljivk, 
poenostavljen. Predstavil ga je Mc Carthy leta 1960. Grönroos (1997, str. 323) ugotavlja, da 
ta poenostavitev s štirimi spremenljivkami izvira iz tedanje situacije na trgu ZDA, ki so ga 



Organiziranost trženjske funkcije na osnovi koncepta trženja, temelječega na odnosih 
 

 
 

14

opredeljevale predvsem rast prodaje izdelkov na velikih trgih porabniških dobrin, visoko 
konkurenčen distribucijski sistem in že komercialno usmerjeni množični mediji. Seveda lahko 
ugotovimo, da je bila v tistem času struktura trga drugod po svetu drugačna, prav tako pa so 
izdelki široke porabe le del tega, kar kupci kupujejo. Kljub temu pa so "4P" trženjskega spleta 
postali univerzalni trženjski model in dominantna trženjska paradigma. 
 
Pristop trženjskega spleta je sčasoma postajal predmet kritik, češ da je nepopoln, ker ne 
upošteva dovolj želja kupcev. Nekateri so celo trdili, da koncept "4P" implicira proizvodno 
orientirano trženje in ne k potrošniku usmerjeno trženje, saj gre pri konceptu "4P" za to, 
"komu je to narejeno" (angl. to whom) in ne "za koga je to narejeno" (angl. for whom). Prav 
tako so kritiki koncepta "4P" opozarjali na neupoštevanje značilnosti storitev in trženja med 
organizacijami.  
 
Pomanjkljivosti tega modela so v naslednjih letih skušali odpraviti z dopolnitvami klasičnega 
modela: od začetnih "4P" pri Mc Cartyju leta 1960 do "15P" pri Baumgartnerju leta 1991. 
Razvoj tega koncepta podajam v tabeli 3. 
 
Seveda moramo jemati trženjski splet kot optimalno kombinacijo sestave spremenljivk. 
Četudi je tak splet sestavljen ne le iz "4P", temveč iz "15P", je to še vedno le zbir 
spremenljivk, ki jih uporablja tržnik, da "deluje" na trg. Opazimo lahko, da gre tukaj za 
poenostavitev in poenostavljeno pojmovanje trženja, saj bi lahko na osnovi tega sklepali, da 
obvladovanje trženjskega spleta pomeni tudi obvladovanje trženja in njegove organiziranosti. 
Trženje tako lahko postane ločena dejavnost v podjetju, ki jo zaupamo specialistom za 
analizo, planiranje in postavitev trženjskih aktivnosti kot so tržne analize, tržno planiranje, 
tržno komuniciranje, cenovna politika in cenovno pozicioniranje, prodaja, distribucija itd. 
Podjetja organizirajo oddelke za trženje, ki so odgovorni za "trženjsko obnašanje" podjetja. Ti 
oddelki pogosto angažirajo še številne zunanje specialiste, zlasti za tržne analize in aktivnosti 
na področju oglaševanja. 
 
Takšni oddelki za trženje so postali sinonim za trženjsko funkcijo, ki bi morala ravnati celoten 
proces zadovoljevanja potreb kupcev. Vendar nekateri avtorji menijo (Grönroos, 1997, str. 
325), da takšno pojmovanje trženja sčasoma povzroči, da ostali deli organizacije ne sodelujejo 
z oddelkom za trženje, kar vodi k oddaljevanju organizacije od trženjskega koncepta in s tem 
od h kupcu usmerjenega podjetja. Organiziranje trženjske funkcije v različnih oddelkih ali 
službah je večkrat sprožilo manjši interes ostalih delov podjetja za potrebe in želje kupcev. 
Oddelčni princip organiziranja trženja je prevečkrat izoliral trženje od razvoja, proizvodnje, 
distribucije in ostalih dejavnosti podjetja. Trženje tako ni postalo integrativni dejavnik, ki bi 
podjetju zagotavljal takšne informacije, da bi to lahko v resnici postalo podjetje delujoče na 
trženjskem konceptu.  
 
Naslednja nevarnost in težava klasičnega pojmovanja in organiziranja trženja je odtujenost od 
kupcev, do katere lahko pride pri tržnikih. Upravljati trženjski splet v bistvu pomeni računati 
na množični trg, na katerem je veliko število kupcev in na katerem je mogoče prodati veliko 
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količino izdelkov. Kupci so v tem konceptu v bistvu številke, ki jih specialisti-tržniki 
uporabljajo za različne tržne raziskave, analize in na katere kasneje delujejo z elementi 
trženjskega spleta. 
 
Tabela 3: Trženjski splet in njegove razširitve 
4P 5P 6P 7P 15P 
McCarthy Judd  Kotler  Booms in Bitner Baumgartner 
(1960) (1987) (1984) (1981) (1991) 
Product (izdelek) Product (izdelek) Product (izdelek) Product (izdelek) Product (izdelek) 
Price (cena) Price (cena) Price (cena) Price (cena) Price (cena) 
Promotion  
(tržno 
komuniciranje) 

Promotion 
(tržno 
komuniciranje) 

Promotion 
(tržno 
komuniciranje) 

Promotion 
(tržno 
komuniciranje) 

Promotion 
(tržno 
komuniciranje) 

Place (distribucija) Place (distribucija) Place (distribucija) Place (distribucija) Place (distribucija) 
 People (ljudje) Political power  

(politična moč) 
Participants 
(udeleženci) 

People (ljudje) 

  Public opinion 
formation 
(oblikovanje 
javnega mnenja) 

Physical evidence 
(fizični dokaz) 

Politics (politika) 

   Process (proces) Public relations 
(odnosi z 
javnostmi) 

    Probe 
(raziskovanje) 

    Partition 
(razdelitev) 

    Prioritize  
(postavitev 
prioritet) 

    Position (lega, 
položaj) 

    Profit (dobiček) 
    Plan (načrt) 
    Performance 

(učinek) 
    Positive 

implementations 
(jasna/odločna 
izvedba) 

Vir: Gummesson, 1994, str. 8. 
 
Značilnosti medorganizacijskih trgov so drugačne, zato se seveda postavlja vprašanje s 
kakšnimi omejitvami in koliko lahko ta konceptualni pristop sploh uporabimo pri 
medorganizacijskem trženju. 
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3 Sodobno razumevanje medorganizacijskega trženja 

3.1 Zakaj je nastalo trženje, temelječe na odnosih 

Zametke trženja, temelječega na odnosih, srečamo že v predindustrijski dobi. V menjavi 
kmetijskih proizvodov in tudi izdelkov obrti niso nastopali posredniki. Tako kmetijski 
pridelovalec kot obrtnik sta svoje izdelke prodajala neposredno končnim porabnikom. Takšna 
direktna povezava je večkrat stkala posebne vezi med proizvajalcem in porabnikom. 
 
V času industrijske dobe in množične proizvodnje, kjer srečujemo majhno število 
proizvajalcev, ki proizvajajo velike količine izdelkov, in veliko število kupcev, se pojavi 
potreba po posrednikih. S tem je bila v določeni meri prekinjena direktna zveza in interakcija 
med proizvajalcem in porabnikom. Proizvodna in potrošna funkcija sta bili s tem ločeni in 
mednju je vstopil posrednik, ki je začel opravljati prodajno funkcijo. Ker pa je osnovna 
dejavnost posrednika takšnega tipa ponavljajoči nakup in prodaja velikega števila izdelkov, je 
logično, da so takšne okoliščine spodbujale pristope in metode, s katerimi so ti posredniki 
lahko obvladovali te številne transakcije. Odnosi in razmerja med proizvajalcem in končnim 
uporabnikom izdelka ali storitve so postali manj pomembni.  
 
V postindustrijski družbi so se v številnih dejavnostih zgodile spremembe, ki zmanjšujejo 
potrebo po posrednikih med proizvajalcem in končnim uporabnikom. Te spremembe celo 
terjajo popolno in neposredno sodelovanje proizvajalca in končnega porabnika. Sheth in 
Parvatiyar (2000, str. 13-15 ter 119-136) sta te spremembe, ki so spodbudile hiter razvoj 
trženja, temelječega na odnosih, strnila v nekaj sklopov. 
 
a) Izjemen razvoj informacijske in telekomunikacijske tehnologije. 
 
Ta je omogočil proizvajalcem, da delujejo interaktivno s končnimi uporabniki. Podatkovne 
baze omogočajo neposredni odnos s končnim porabnikom v praktično vseh dejavnostih. V 
takšnih razmerah se potreba po posrednikih zmanjšuje. 
 
b) Rast deleža storitvenih dejavnosti 
 
Ker vemo, da se storitve proizvajajo in prodajajo na istem mestu, se s tem zmanjšuje potreba 
po posredniku v takšni transakciji. 
 
c) Uvajanje sistemov celovite kakovosti 
 
Ko podjetja uvajajo sisteme celovite kakovosti, da bi povečala kakovost izdelkov ali storitev 
in zmanjšala stroške, morajo nujno k temu pritegniti kupce, dobavitelje in ostale udeležence v 
dobavni verigi. Brez tesnega, direktnega in odprtega sodelovanja med vsemi udeleženci 
dobavna veriga ne bo mogla doseči ambicioznih ciljev. 
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d) Rast deleža kompleksnih izdelkov in posebnih storitev zanje 
 
Pri trženju kompleksnih izdelkov je poleg samega izdelka zelo pomembna tudi celotna paleta 
storitev, ki spadajo k takšni vrsti izdelkov. Kupec potrebuje sistemsko integracijo izdelka in 
storitve, ki spada k temu izdelku. To storitev, ki je navadno zelo specifična, lahko zagotovi le 
proizvajalec neposredno. 
 
e) Ostra globalna konkurenca 
 
V obdobju izjemne konkurence morajo tržniki vedeti, da študije kažejo na dejstvo, da je 
ohranjanje obstoječih kupcev boljše (cenejše) kot iskanje novih. Zvesti in lojalni kupci so 
lahko pomembna razlikovalna prednost. Prav tako študije kažejo, da je tudi na nabavni strani 
bolje tesno sodelovati in razviti dolgoročne odnose z nekaj dobavitelji, kot pa za vsako 
transakcijo posebej iskati dobavitelja. 
 
e) Hitro spreminjanje kupčevih pričakovanj 
 
Zaradi družbenih sprememb se potrebe, želje in pričakovanja kupcev spreminjajo praktično 
vsak dan. Ta pričakovanja so na čedalje višjem nivoju in kupci zaradi presežne ponudbe niso 
pripravljeni na kompromise glede kakovosti izdelka ali storitve. Tesni odnosi in neposredno 
sodelovanje s kupcem so zanesljiva pot, da se takšna pričakovanja kupcev zaznajo in 
uresničijo. 
 
f) Globalna podjetja potrebujejo globalne partnerje 
 
Zaradi čedalje večje globalizacije proizvodnje podjetja potrebujejo dobavitelje, ki so sposobni 
in pripravljeni na dolgoročno in globalno partnerstvo. Iskanje in izbor dobaviteljev na 
"transakcijski" podlagi bi bilo preveč tvegano in bi terjalo preveč časa, da bi se za posamezne 
države ali trge lahko selekcioniralo najustreznejše dobavitelje.  
 
V industrijski dobi so bili proizvajalci osredotočeni predvsem na to, da so bili učinkoviti v 
proizvodnji velikih količin izdelkov, zato so potrebovali posrednike, ki so oskrbovali 
potrošnike. Vendar teh posrednikov niso zanimala vprašanja v zvezi z vrednostjo, ki se 
ustvarja pri dobavitelju ali potrošniku. Osredotočeni so bili predvsem na transakcijsko 
menjavo, ki so jo morali opraviti, in na koristi iz te menjave.  
 
Ugotovimo lahko, da je sprememba v paradigmi trženja v bistvu nastala zaradi potrebe po 
tistem, na čemer je trženje temeljilo že v predindustrijski dobi. To pa je zlasti potreba, da je 
proizvajalec tudi prodajalec ter da je porabnik tudi kupec. S tem trženjska funkcija laže 
prepoznava vedenje porabnikov in zmanjša tveganja v zvezi s prihodnjim povpraševanjem. 
Razvoj novih tehnologij, zlasti informacijske tehnologije ter novih metod in principov 
delovanja podjetij ("JIT" - Just-in-time, "TQM" - Total Quality Management , "SCM" - 
Supply Chain Management) omogočajo podjetjem, da lahko upravljajo celoten proces 
nastajanja in dobavljanja vrednosti kupcu in zato vloga posrednika v tem procesu ni več 
potrebna.  
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Potreba po spremenjeni paradigmi je dobila končno svoje mesto v teoriji in praksi trženja ob 
spoznanju, da je pogoj za uspešnost poslovanja organizacije sposobnost kreiranja in 
ohranjanja koristnih odnosov z izbranimi kupci. Kupec je v bistvu nasprotni pol dvosmernega 
toka izmenjave vrednosti, ki poteka med kupcem in prodajalcem. Najprej je kupec prejemnik 
vrednosti, ki jo dobavi dobavitelj, kasneje pa ta trajni odnos prinaša dobavitelju protivrednost 
v obliki zvestega in lojalnega kupca.  

3.2 Šole in tipični predstavniki trženja na podlagi odnosov 

3.2.1 Uvod 

Pojem trženja, temelječega na odnosih, zasledimo v literaturi prvič v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja. Berry, Levitt in Jaksonova so bili prvi, ki so začeli poudarjati pomen 
odnosov v trženju, Jaksonova je bila tudi prva avtorica, ki je v svojem delu leta 1985 pisala o 
razlikah med transakcijskim trženjem in trženjem, temelječem na odnosih (Grönroos, 2004, 
str. 99). V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je več raziskovalcev začelo pisati o novih 
principih trženja. Izhodišča in iz tega izhajajoče definicije trženja temelječega na odnosih so 
bile različne. Nekateri govorijo o treh šolah trženja, temelječega na odnosih: anglo–avstralski, 
nordijski in severnoameriški.  
 
V sliki 1 prikazujem področja, torišča trženja, temelječega na odnosih, kot ga obravnavajo tri 
naštete šole. 
 
Slika 1: Šole trženja, temelječega na odnosih 
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Vir: Cristopher, Payne in Ballantyne, 2002, str. xii. 
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K tem šolam moramo ob bok postaviti skupino IMP Group (Industrial Marketing and 
Purchasing Group), ki jo je leta 1976 ustanovila skupina petih raziskovalcev iz različnih 
evropskih držav. Ta skupina je na osnovi raziskovanja prodajnega in nabavnega trženja med 
organizacijami leta 1982 izdala znamenito delo "Industrial Marketing and Purchasing: An 
Interaction Approach". V tem delu so posebej poudarili pomen interakcije med aktivnim 
kupcem in prodajalcem v dolgotrajnem poslovnem odnosu. To delo je postalo mejnik za 
nadaljnje delovanje skupine ter številne raziskave o mrežah odnosov med organizacijami. 
 
V nadaljevanju bom podrobneje predstavil osnovne značilnosti teh pristopov, za katere sodim, 
da predstavljajo temelje novega pristopa k trženju. 

3.2.2 Anglo–avstralska šola  

Tipični predstavniki te šole so Christopher, Payne in Ballantyne. Ti poudarjajo pomen 
integracije kakovosti, storitev za kupca in trženja. Trženje, temelječe na odnosih, vidijo kot 
presek teh treh domen. Ta pogled podajam v naslednji sliki. 
 
Slika 2: Trženje temelječe na odnosih: kakovost, storitev za kupca in trženje 
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Vir: Cristopher, Payne in Ballantyne, 2002, str. 9. 
 
Avtorji menijo, da sta storitev in kakovost, ki jo nudimo kupcu, izjemnega pomena za utrditev 
odnosov s kupcem. Kupec nudi svojo lojalnost kot zamenjavo za pričakovanje, da bo iz 
odnosov z dobaviteljem dobil neko posebno vrednost. Te posebne vrednosti niso samo koristi, 
ki jih prinaša izdelek, temveč številne majhne neotipljive koristi, ki jih kupec zaznava v 
sklopu celovite storitve, ki jo lahko od prodajalca dobi. 
 
Ta usmeritev (Cristopher, Payne in Ballantyne, 2002, str. 5 in str. 76-117) postavlja tri 
temelje, na katerih mora delovati organizacija. 
 

• Maksimiranje vrednosti kupca v celotni življenjski dobi odnosa je temeljni cilj trženja. 
Ta vrednost kupca je diskontirani neto dobiček, ki ga lahko pripišemo določenemu 
kupcu. 
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• Osredotočenje trženja na več trgov. Poleg trga kupcev so ti trgi še: trg dobaviteljev, trg 
zaposlenih, trg distributerjev, referenčni trg in trg vplivnežev. Govorimo o modelu 
šestih trgov ("six markets model"). Klasično trženje se osredotoča le na trg kupcev. 
Trženje, temelječe na odnosih, mora obravnavati trge širše. Trženje mora delovati na 
številnih trgih, da bi lahko pridobivalo in ohranjalo dobičkonosne kupce in tako 
uresničevalo svoj temeljni cilj. 

• Trženje, temelječe na odnosih, mora biti večfunkcijsko organizirano ("cross-
functional"). Organizacija mora doseči, da bodo vsi, ki so udeleženi v poslovnem 
procesu, razumeli, da so tam zaradi kupcev: zunanjih ali notranjih. 

3.2.3 Nordijska šola 

Nordijska šola temelji predvsem na interaktivni teoriji mreže odnosov v medorganizacijskem 
trženju, konceptih, ki izvirajo iz trženja storitev, ter ekonomike odnosov s kupci. 
Najpomembnejša oblikovalca tega pogleda na sodobno trženje sta Christian Grönroos in Evert 
Gummesson. 
 
a) Interakcija in mreža odnosov 
 
Ta koncept temelji na predpostavki, da interakcije nujno ne spodbudi prodajalec - tržnik. Ne 
gre samo za enosmerno izmenjavo blaga in informacij med kupcem in prodajalcem, temveč 
za tokove blaga, informacij, finančnih sredstev, socialnih kategorij v mreži povezanih 
udeležencev. V takšnih mrežah vloga in oblika trženja ni zelo jasna in pregledna ter šolsko 
definirana, kot jo srečujemo pri konceptu trženjskega spleta. V takšnih mrežah je prodajalec 
lahko tudi kupec, saj v procesu dobave končnemu kupcu prihaja tudi do medsebojnega 
izmenjevanja blaga in storitev med udeleženci v dobavni verigi. V trženju se prvič srečamo s 
pojmoma "full-time marketer" (strokovni, profesionalni tržnik, ki je polno zaposlen na tem 
delovnem mestu) in "part-time marketer" (zaposleni, ki opravlja trženjske naloge poleg 
svojega osnovnega dela, ki ni na področju trženja) (Gummesson, 1997, str. 267). Gummesson 
v svojem pristopu ugotavlja, da trženje ne more biti uspešno, če deluje v izolaciji od ostalih 
poslovnih funkcij. Trženje je in mora biti v organizaciji razširjeno na vse poslovne funkcije in 
sam oddelek trženja ali prodaje lahko opravlja le manjši del celotnih trženjskih aktivnosti. 
Celo več. Vsakdo je v bistvu vpleten v trženje. Gummesson je te vloge opredelil tako, da je 
profesionalni tržnik nekdo, ki je zaposlen zato, da dela na področju trženja in prodaje. 
Zaposleni, ki opravlja funkcijo trženja "neprofesionalno ("part-time marketer"), pa je tisti v 
organizaciji in v okolju izven nje, ki vpliva na trženje organizacije (Gummesson, 1999, str. 
46). 
 
b) Trženje storitev  
 
Grönroos in Gummesson sta bila v osmem desetletju prejšnjega stoletja pobudnika pristopa, 
da mora biti trženje storitev povezano s celovitim menedžmentom podjetja in ne sme biti 
podrejeno samo principom, ki izvirajo iz načel trženjskega spleta. Kupec storitev je namreč v 
interakciji s celotnim poslovnim sistemom prodajalca, zaposlenimi, fizičnimi viri itd. Ti 
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odnosi in interakcije med zaposlenimi, ki niso profesionalni tržniki in kupci, so prevladujoče. 
Kupci imajo celo manj odnosov s profesionalnimi tržniki kot pa z "neprofesionalnimi tržniki". 
Zaradi tega je tudi celovit trženjski uspeh v večji meri odvisen od uspešnega "trženja" 
neprofesionalnih tržnikov. 
 
c) Ekonomika odnosov s kupci 
 
Številne študije so pokazale, da je vzpostavitev dolgoročnih odnosov s kupci za podjetja 
cenejše kot povečevanje obsega poslovanja, saj slednje zahteva nenehno iskanje novih 
kupcev. Grönroos (Grönroos, 1997, str. 327) meni, da vzajemno zadovoljiv odnos odpravlja 
kupcu velike transakcijske stroške, ki bi jih imel z zamenjavo in iskanjem novih dobaviteljev, 
prav tako pa dobavitelju omogoča omejiti stroške povezane z uvajanjem novega kupca. 
Gummesson v tej povezavi uvaja nov termin dobičkonosnosti in govori o "ROR - return on 
relationships" - o donosnosti odnosov. Opredeljuje ga kot čisti finančni izid, ki ga 
organizacija doseže s postavitvijo in vzdrževanjem mreže odnosov (Gummesson, 1999, str. 
183).  
 
Grönroos je trženje s poudarkom na odnosih opredelil kot trženje, ki določi, utemelji, 
vzdržuje in razvija odnose s kupci in ostalimi partnerji na dobičkonosni osnovi, tako da so 
cilji vseh udeleženih uresničeni in to je doseženo z vzajemno izmenjavo in izpolnitvijo obljub 
(Grönroos, 1997, str. 327). V tej opredelitvi opazimo nekaj stvari. Prvič, gre za precej široko 
paleto odnosov med številnimi deležniki, ne samo za odnos kupec - prodajalec. In drugič, iz 
svojega razmišljanja izključuje neprofitne organizacije, saj je smisel delovanja deležnikov 
ustvarjanje dobička. 
 
Gummesson je svoj koncept trženja, temelječega na odnosih, zasnoval kot sistem 30 odnosov 
("30R" oziroma "30 relationships"). Trženje s poudarkom na odnosih je trženje videno kot 
sistem odnosov, mrež in interakcij (Gummesson, 1999, str. 1-2). Ti odnosi pogojujejo vsaj 
dve strani, ki sta v stiku. Temeljni odnos v trženju je seveda odnos dobavitelj - kupec. Mreže 
so zbir odnosov, ki se navadno iz diadnega odnosa dveh strani razvijejo v kompleksno mrežo 
medsebojnih odnosov med vsemi udeleženimi in kjer vpleteni vstopajo v aktiven stik z 
ostalimi. Ta aktivni stik imenuje Gummesson interakcija.  
 
Gummesson je sistem 30 odnosov razdelil v štiri skupine (Gummesson, 1999, str. 19-23). 
 
a) V prvo skupino spadajo klasični tržni odnosi: dobavitelj - kupec, dobavitelj - kupec - 
konkurent ter klasično omrežje, ki ga srečujemo na tržnih poteh - distribucijskih kanalih.  
 
b) Druga skupina so posebni vidiki klasičnih tržnih odnosov, kot so npr. odnosi med 
profesionalnim tržnikom (angl. full-time marketer) in neprofesionalnim tržnikom (angl. part-
time marketer), odnos med kupcem in njegovim kupcem.  
 
c) Tretja skupina so mega odnosi. To niso klasični tržni odnosi, vendar vplivajo na tržne 
odnose, jim zagotavljajo platformo. Govorimo lahko o treh podskupinah mega odnosov: 
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• mega trženje: obsega lobiranje, javno mnenje in politično moč; 
• mega alianse: organizacije kot npr. NAFTA, EU itd.; 
• družbeni odnosi: npr. osebne in družbene povezave, etnične ali nacionalne povezave. 

 
d) Četrta skupina so nano odnosi. To so odnosi znotraj organizacije: med notranjimi 
dobavitelji in notranjimi kupci, med notranjimi trgi.  

3.2.4 Severnoameriški koncept 

Pečat severnoameriškemu konceptu sta dala predvsem Berry in Levitt. Berry je trženje, 
temelječe na odnosih, definiral kot privabljanje, ohranjanje in – v več storitvenih 
organizacijah – nadaljnje razvijanje odnosov s kupci (Berry, v Sheth in Parvatiyar, 2000, str. 
150). Njegovo videnje trženja poudarja pomen notranjega trženja2 kot osnove za kreiranje 
takšne notranje organizacijske klime, ki bo pomembna podpora zunanjemu trženju.  
 
Levitt izhaja iz spoznanja, da prava vrednost odnosa med kupcem in dobaviteljem nastane 
šele po prodaji. Poudarja, da prodajalec ne bi smel končati odnosa s kupcem z dnevom dobave 
blaga ali storitve. Kupcu naj bi zagotavljal višjo stopnjo zadovoljevanja njegovih potreb v 
celotnem, dolgotrajnem ciklu odnosov z njim (Cristopher, Payne in Ballantyne, 2002, str. x). 

3.2.5 Skupina IMP – interakcija in mrežne povezave 

Zelo pomemben prispevek k raziskovanju odnosov med dobavitelji in kupci na 
medorganizacijskem trgu je od leta 1976, ko je bila ustanovljena, prispevala skupina IMP 
(IMP Group - Industrial Marketing and Purchasing Group). Skupina se je od svoje 
ustanovitve sedaj razširila v neformalno mrežo številnih raziskovalcev, ki posebej vrednotijo 
pomen odnosov med organizacijami. Ko organizacije prodajajo, kupujejo, si konkurirajo ali 
med seboj sodelujejo, vstopajo v kompleksno omrežje odnosov. Interakcijski pristop temelji 
na podmeni, da v medorganizacijskem trženju ne moremo govoriti o tem, da dobavitelj nekaj 
naredi za kupca. Gre v bistvu za to, kar se dogaja med dobaviteljem in vsakem od njegovih 
kupcev. Oba, tako dobavitelj kot tudi kupec, sta aktivno udeležena v interakciji. Ta interakcija 
(medsebojno vplivanje) je bistvena za dolgotrajen odnos med dobaviteljem in kupcem. 
 
Skupina IMP je svoj pristop k medorganizacijskemu trženju zgradila na alternativah mitom, 
ki veljajo v klasičnem transakcijskem trženju. Govori o mitu akcije, mitu odvisnosti in mitu 
kompletnosti. V nadaljevanju bom na kratko povzel temeljne značilnosti, kot so jih avtorji 
zapisali v svojem delu leta 2003 (Ford David, Gadde Lars- Erik, Hakansson Hakan, Snehota 
Ivan, 2003, str. 2-11). 
 
a) Mit akcije 
 
Ta mit v tradicionalnem trženju pomeni: 
                                                 
2 Notranje trženje je proces, ki zaposlenim omogoča razumeti trženjsko usmeritev in trženjski koncept podjetja, 
pa tudi njihovo vlogo pri uresničevanju trženjskih strategij podjetja  (Potočnik, Umek, 2004, str.158). 
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• Dobavitelj je aktiven, kupec se odziva. Dobavitelj je aktivna stranka v trženju, sestavi 
trženjski splet in z njim deluje na trgu. Vloga kupca je pasivna in omejena na (ne)izbor 
dobaviteljevega spleta. 

• Trženje je tisto, kar tržniki delajo. Distributerje in prodajo na drobno izberejo 
proizvajalci in so del trženjskega spleta, posrednik le pasivno reagira na akcije 
proizvajalca. 

• Vsak kupec je posamično nepomemben. Vsak kupec je del relativno homogenega trga 
ali tržnega segmenta. 

• Tržne aktivnosti dobavitelja in nabavne reakcije kupca lahko preučujemo ločeno, 
nepovezano. Vsak nakup je izolirano dejanje in ga lahko obravnavamo ločeno od 
ostalih nakupov ali celo ločeno od izkušenj, ki jih podjetje ima s tem.  

 
Skupina IMP akcijo razume drugače. Temeljna izhodišča njenega koncepta so: 
 

• Medorganizacijski trgi niso sestavljeni iz velikega števila individualno nepomembnih 
kupcev. Kupci se zelo razlikujejo po velikosti, zahtevah in pomembnosti. Nekateri 
kupci so večji od dobavitelja in prodajalci se morajo z njimi pogajati individualno. 

• Medorganizacijski trg ni sestavljen iz aktivnih prodajalcev in pasivnih kupcev. 
Pogosto mora biti kupec aktiven, saj mora sam poiskati in oceniti ustreznega 
dobavitelja, ki mu bo znal rešiti specifičen problem. 

• Kupci od proizvajalcev ne iščejo proizvoda: kupci želijo rešitev svojih problemov. 
Medorganizacijski nakupi izvirajo iz problemov, ki so povezani z dejavnostjo kupcev 
zlasti v zvezi z učinkovitostjo in ekonomičnostjo njihovega delovanja. 

• Mnogo ljudi iz različnih poslovnih funkcij je vpleteno v proces priprave in 
izpolnjevanja ponudbe, ki je predmet izmenjave. Medorganizacijsko trženje in 
nabavljanje ni omejeno na ljudi v prodaji, trženju in nabavi. Tudi ljudje v 
oblikovalskih oddelkih, razvoju, proizvodnji, logistiki, financah v obeh podjetjih so 
aktivno vpleteni. 

• Posamični nakup ali prodaja na medorganizacijskem trgu ni izolirano dejanje, temveč 
del trajnega odnosa med dobaviteljem in kupcem. Prodajniki in nabavniki na 
medorganizacijskih trgih se ne le sestanejo, sklenejo posel in se potem nikoli več ne 
srečajo. Pogosto se dolgo časa srečujejo ljudje iz različnih področij, da bi sploh lahko 
definirali, kaj je predmet kupoprodaje in kako bo ta predmet posebej razvit za kupca.  

• Številni poslovni odnosi so tesni, kompleksni in dolgoročni.  
• Vsak odnos je del mreže odnosov. Nobenega poslovnega odnosa ne moremo razumeti 

izolirano. Vsak odnos se preko odnosa dveh podjetij z ostalimi partnerji razširi v 
omrežje odnosov. 

• Ni možno vnaprej določiti, katera oblika odnosa je "prava". Ne obstajajo merila za 
merjenje kakovosti odnosov, ki jih ima podjetje. Osnovna naloga nabavnega ali 
prodajnega trženja je obvladovanje vsakovrstnih odnosov, da bi maksimirali 
dolgoročne koristi iz tega.  
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b) Mit neodvisnosti 
 
Po tem mitu je podjetje sposobno delovati neodvisno. Na podlagi svoje analize okolja lahko 
podjetje razvije in izvaja svojo strategijo, ki temelji na lastnih virih, znanju, veščinah ali 
pomanjkljivostih.  
 
Skupina IMP gradi svoj koncept na interakciji med aktivnimi kupci in aktivnimi dobavitelji. 
Podjetja v takšnih odnosih so vzajemno odvisna pri prodajah, nabavah, razvoju, medsebojnem 
informiranju ter pri odnosih z ostalimi v okolju. Vodstveni proces v podjetju mora biti 
interaktiven, evolucijski in odziven. Postavljanje strategije podjetja ne more biti le stvar 
reakcije na konkurenco, temveč izkoriščanje konkurenčnih prednosti v povezavi z ostalimi 
podjetji v okolju. Pozicija podjetja ni odvisna od izdelkov ali storitev in trga, temveč od celote 
odnosov, ki jih ima podjetje z udeleženci v okolju. 
 
c) Mit kompletnosti 
 
Mit o kompletnosti in samozadostnosti obravnava podjetje kot kompletno organizacijo, ki je 
sposobna delovati na podlagi svojih sposobnosti, zmožnosti in virov.  
 
Skupina IMP sodi, da nobeno podjetje nima dovolj virov, da bi zadovoljilo potrebe vsakega 
kupca in je zato odvisno od virov, znanja, veščin, aktivnosti in iniciativ dobaviteljev, 
distributerjev, kupcev in celo konkurentov. Podjetje mora za uresničevanje svoje strategije 
poleg internih virov uporabiti tudi vire organizacij, s katerimi je v interakciji in medsebojni 
odvisnosti. Podjetja večji del svoje prodaje realizirajo z nadgradnjo nakupne vrednosti. S tem 
je tudi ponudba, ki jo podjetje oblikuje za svoje kupce, v veliki meri odvisna od virov in 
veščin dobaviteljev ter seveda sposobnosti organizacije, da so ti viri z ustreznimi odnosi tudi 
dosegljivi. Zaradi intenzivnega tehnološkega razvoja vsak nov izdelek terja vlaganja v nove 
tehnologije, ki so praviloma dražje od predhodnih. S tem postajajo podjetja čedalje bolj 
odvisna od virov in veščin ostalih podjetij. Osredotočijo se lahko le na manjše število svojih 
veščin. Ključne kompetence lahko podjetje uveljavi le s sodelovanjem v mreži povezanih 
akterjev: dobaviteljev in kupcev.  

3.3 Primerjava s transakcijskim trženjem 

Cristopher, Payne in Ballantyne (2002, str. 19) menijo, da je klasični trženjski model 
neustrezen v sedanjem poslovnem okolju, ki ga opredeljujejo globalna konkurenca in 
presežek zmogljivosti. Od usmeritve k povečevanju tržnega deleža se morajo podjetja 
osredotočiti k dobičkonosni rasti z razvijanjem odnosov z dobičkonosnimi kupci. Osnovne 
razlike teh dveh modelov so navedene v tabeli 4.  
 
Največja razlika, ki jo zaznamo med klasičnim in na odnosih temelječem trženju je v tem, na 
kaj je le-to osredotočeno: ali je to ena transakcija ali pa je izgrajevanje odnosov s kupci in 
ostalimi deležniki (Grönroos, 1997, str. 328-329). Podrobnejši pregled razlik med staro, na 
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klasičnem trženju temelječo trženjsko paradigmo in novo trženjsko paradigmo, ki poudarja 
pomen odnosov, podajam v tabeli 5. 
 
Tabela 4: Razlike med trženjem, temelječem na odnosih in klasičnim trženjem 

Klasično trženje Trženje, temelječe na odnosih 
Osredotočenje na količino Cilj je zadržanje dobičkonosnih kupcev 
Poudarja značilnosti izdelka Poudarja vrednost za kupca 
Kratka časovna dimenzija Dolgoročno delovanje  
Malo poudarka na storitve za kupca Velik poudarek na storitvah za kupca 
Rahel stik s kupcem Tesen odnos s kupcem 
Osnovna skrb je kakovost izdelka Osnovna skrb je kakovost odnosa 

Vir: Cristopher, Payne in Ballantyne, 2002, str. 19. 
 
Tabela 5: Primerjava stare in nove trženjske paradigme 

Strateški kontinuum Klasično trženje Trženje, temelječe na odnosih 
Časovna dimenzija Osredotočenje na kratek rok Osredotočenje na dolgi rok 
Dominantna trženjska funkcija Trženjski splet Interaktivno trženje podprto s 

trženjskim spletom 
Cenovna elastičnost Kupci so bolj cenovno občutljivi Kupci so manj cenovno občutljivi 
Dominantna dimenzija kakovosti 
 

Kakovost izdelka (tehnična 
dimenzija kakovosti) je 
prevladujoča 

Kakovost interakcij (funkcionalna 
dimenzija kakovosti) raste in 
postaja dominantna 

Merjenje zadovoljstva kupcev 
 

Spremljanje tržnega deleža 
(indirektni pristop) 

Upravljanje/obvladovanje baze 
kupcev (direktni pristop) 

Informacijski sistem kupcev 
 

Priložnostni pregledi zadovoljstva 
kupcev  

Stalen povratni informacijski 
sistem 

Soodvisnost med trženjem, 
proizvodnjo, kadrovanjem 

Nič ali majhna strateška 
povezanost 

Izjemna strateška povezanost 

Vloga notranjega trženja Nepomembna ali malo pomembna 
za uspeh 

Bistvena strateška vloga za uspeh 

Izdelčni kontinuum Izdelki za široko porabo Izdelki za poslovno rabo, storitve 

Vir: Grönroos, 1997, str. 329.  
 
Sheth in Parvatiyar (2000, str. 507-508) navajata šest "dimenzij", kjer se trženje, temelječe na 
odnosih, razlikuje od klasičnega transakcijskega trženja: 
 

• Trženje, temelječe na odnosih, skuša ustvariti novo vrednost za kupca in potem to 
novo vrednost deliti med proizvajalcem in končnim porabnikom. 

• Trženje, temelječe na odnosih, priznava individualnemu kupcu ključno vlogo, in to ne 
le kot osebi, ki nakupuje, temveč kot osebi, ki opredeli vrednosti, ki jih želi. Vrednost 
se kreira s kupcem in ne za kupca. 

• Trženje, temelječe na odnosih, zahteva od podjetja ponudnika, da svojo poslovno 
strategijo, poslovne procese, komunikacije, tehnologije in ljudi načrtuje in podredi 
vrednostim, ki jih individualni kupec želi. 

• Trženje, temelječe na odnosih, je "stalen kooperativen napor" med kupcem in 
prodajalcem. 
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• Trženje, temelječe na odnosih, vrednoti kupca z vidika celotne njegove življenjske 
dobe in ne zgolj kot vrednost ali korist iz ene omejene transakcije. 

• Trženje, temelječe na odnosih, poskuša ustvariti verigo odnosov, ki znotraj 
organizacije in v povezavi z ostalimi deležniki (dobavitelji, lastniki, posredniki) 
omogoča ustvarjanje vrednosti, ki jo kupci želijo. 

  
Vloga temeljnih sestavin trženjskega spleta pri trženju, temelječem na odnosih 
 
a) Izdelek  
 
Izdelek je v klasičnem trženju skupek koristi, ki jih kupcu ponujamo in predstavlja centralni 
element ponudbe. V trženju, temelječem na odnosih, je izdelek nekaj drugega. Izdelek naj bi 
za kupca ustvarjal posebno vrednost. Je skupek izdelka in pripadajočih storitev. Je rezultat 
procesa sodelovanja in ni le skupek otipljivih in neotipljivih koristi, ki jih kupec želi kupiti. 
Izdelek vsebuje sveženj individualiziranih koristi, ki jih je kupec identificiral in izbral. Izdelek 
ali storitev, ki izhaja iz takšnega sodelovanja, je lahko edinstven in ukrojen po željah kupca. 
Kar je še posebej pomembno pri medorganizacijskem trženju, je to, da so lahko v tako 
razvitem izdelku vključena tudi posebna znanja kupca, ki so prodajalcu težko dosegljiva. Če 
prodajalec zna ta znanja od kupca pridobiti in jih nadgraditi s svojimi znanji, lahko to 
predstavlja prednost, ki je konkurent nima. To je še posebej pomembno v sedanjih pogojih 
ostre globalne konkurence, ko smo priča vse krajšim razvojnim časom novih izdelkov, veliki 
inovativnosti in vstopom številnih novih in neznanih ponudnikov. 
 
b) Cena  
 
Pri tradicionalnem trženju postavi podjetje ceno za izdelek glede na tržne razmere in 
konkurenco. Trženje, temelječe na odnosih, vključuje kupce v procese določanja cene na 
različne načine: z določanjem sestave ponudbe (izdelek in spremljajoče storitve), z 
vključevanjem kupca v celoten proces kreiranja vrednosti, z dajanjem možnosti kupcu, da 
poljubno spremeni sestavo izdelka in/ali storitve. S tem omogočamo kupcu večjo možnost 
izbire, hkrati s tem seveda razvijamo zaupanje v medsebojnem odnosu.  
 
Naslednja pomembna stvar je občutljivost kupca na ceno. V transakcijskem trženju so kupci 
običajno cenovno bolj občutljivi (Grönroos, 1997, str. 330) kot v pogojih trženja, temelječega 
na odnosih. Avtor meni, da z različnimi tehnološkimi, socialnimi in informacijskimi 
povezavami "dobavljamo" kupcu neko dodatno vrednost, ki je sam izdelek ne vsebuje in s 
tem zmanjšujemo pomen cene in izdelka v fizičnem smislu. 
 
c) Tržno komuniciranje 
 
Klasično trženje izvaja tržno komuniciranje tako, da pošilja svojemu izbranemu tržnemu 
segmentu sporočilo: "Kupi me". To sporočilo največkrat potuje po množičnih medijih in ima 
cilj doseči čim večje število potencialnih kupcev. Komunikacija je v glavnem enosmerna: 
prodajalec - kupec. Trženje, temelječe na odnosih, razume tržno komuniciranje kot izmenjavo 
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informacij o ciljih, strategijah, končnih kupcih. Komuniciranje mora v bistvu povezati 
dobavitelja in kupca v interaktivno delovanje. 
 
d) Prodajna pot  
 
Klasično trženje razume prodajno pot kot kanal, po katerem blago potuje od proizvajalca do 
individualnega potrošnika. Ta distribucijski kanal ustvari proizvajalec s ciljem, da svoj 
izdelek čim učinkoviteje približa uporabniku. V tem primeru ne moremo govoriti, da 
prodajalec poskuša tudi v tem elementu "štirih P" ustvariti neko vrednost za kupca. Trženje, 
temelječe na odnosih, razume prodajno pot kot posebno možnost za večanje vrednosti, ki jo 
dobavljamo kupcu. Distribucijo pojmuje kot proces, kjer kupcu nudimo posebne storitve in 
mu s tem dobavljamo dodatno vrednost.  
 
V teoriji in praksi srečamo več različic razširjenih "4P". O tem sem že pisal v točki 2.3. 
Vendar ne glede na številne že omenjene različice so Cristopher, Payne in Ballantyne (2002, 
str. 11) prvotnim "4P" dodali še tri elemente in ti se mi zdijo z vidika preučevanja trženja v 
kontekstu novih okoliščin zelo pomembni. To so poleg izdelka, cene, tržnega komuniciranja 
in prodajne poti še: ljudje, procesi in storitev za kupca.  
 
Ali tako razširjeni "4P" lahko tudi v novi paradigmi trženja predstavljajo zadovoljivo podlago 
za nadgradnjo klasičnih pristopov v trženju? Zakaj ti trije elementi?  
 
Storitev za kupca je osrednji del aktivnosti trženja, ki deluje dolgoročno. To lahko razumemo 
kot skupek odzivov in reakcij dobavitelja na potrebe, želje in pričakovanja kupca. Le s 
kakovostno in nadpovprečno storitvijo lahko trajno zadržiš kupca.  
 
Menim, da so dobro organizirani in motivirani zaposleni predpogoj za kakršen koli uspeh, ne 
glede na to, ali govorimo o tradicionalnem ali novem pristopu. Seveda pa je v trženju, ki svoje 
ključne priložnosti vidi v obvladovanju odnosov med vsemi udeleženci v oskrbni verigi, še 
toliko pomembneje, da se širši krog ljudi identificira s cilji in vrednotami organizacije ter 
enako razume pomen odličnih storitev kupcem. 
 
Posebno mesto imajo v tem procesi. Cristopher, Payne in Ballantyne (2002, str. 12) jih 
opredeljujejo kot sredstva, s katerimi podjetja ustvarjajo vrednosti za kupce. Nekoliko 
drugače jih definirata Hammer in Champy (1995, str. 45). Poslovni proces opredeljujeta kot 
zbirko dejavnosti, ki zahteva eno ali več vrst vložkov in ustvarja rezultat, ki za kupca pomeni 
neko vrednost. Izhajata predvsem iz potrebe po preurejanju podjetij, kajti tradicionalni 
principi organiziranosti podjetij ne morejo zagotavljati najkonkurenčnejše ponudbe. K 
problemom in potrebi po procesnem organiziranju podjetja in trženjske funkcije se bom še 
vrnil. Podrobneje bom to obravnaval v 6. poglavju. 
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Slika 3: Razširjeni trženjski splet 
 

 
Tržno 

komuniciranje 

 
Prostor 

     
Proces 

Ljudje 

 
Cena 

 
Izdelek 

 
Storitev za 

kupca 

 
Vir: Cristopher, Payne in Ballantyne, 2002, str. 11. 

 
Za zaključek naj navedem še Gummesonovo ugotovitev (Gummeson, 1994, str. 9), da bodo 
"4P" in njihove razširitve vedno potrebne, vendar spremenjena paradigma spreminja njihovo 
vlogo iz temeljnih osnov trženja v pomožne parametre odnosov, omrežij in interakcij. V novi 
paradigmi izdelek, cena, prodajna pot in tržno komuniciranje niso osrednje področje 
trženjskega delovanja. Pomembnejši postanejo odnosi med udeleženci, omrežja, v katere 
podjetje vstopa, ter interakcija med udeleženci. Primerjavo vloge "4P" v klasičnem trženju in 
novi trženjski paradigmi prikazujem v sliki 4. 
 

Slika 4: Elementi trženjskega spleta v tradicionalnem trženjskem pristopu (levo) in v novi 
trženjski paradigmi (desno). 

 

TRŽENJSKI SPLET - 
4Pji: 
∗  Izdelek 
∗  Cena 
∗  Tržno komuniciranje 
∗  Prodajna pot 

Omrežja Odnosi 

Interakcija 
 

 

TRŽENJE NA 
PODLAGI 
ODNOSOV - 30 
odnosov 
∗  Odnosi 
∗  Omrežje 
∗  Interakcija  

Cena Izdelek

Tržno 
komuniciranje Prodajna pot

 
Vir: Gummesson, 1994, str. 9.  
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4 Strateške prioritete podjetja, ki deluje na 
globalnem medorganizacijskem trgu  

4.1 Vrednost za kupca 

V tem delu sem do sedaj večkrat govoril o dobavi vrednosti kupcu, vendar kaj vrednost za 
kupca sploh je in kaj v trženju pomeni, še nisem govoril. V nadaljevanju se bom nekoliko več 
posvetil samemu pojmu vrednosti za kupca, ki v novi paradigmi trženja po moji oceni dobiva 
drugačno težo, kot jo je imela v klasičnem trženju. Dolgoročni odnosi so lahko zgrajeni le 
tako, da je dobavitelj sposoben trajno ustvarjati in dobavljati nadpovprečno vrednost za 
kupca. 
 
Kaj vrednost sploh je? Kotler (Kotler, 2004, str. 60) je zaznano vrednost v očeh kupca 
opredelil kot razliko med kupčevo oceno vseh koristi in oceno vseh stroškov neke ponudbe in 
zaznanih nadomestnih možnosti. Celotna vrednost v očeh kupca je zaznana denarna vrednost 
spleta ekonomskih, funkcionalnih in psiholoških koristi, ki jih kupec pričakuje od določene 
ponudbe. Celotni stroški v očeh kupca pa so splet vseh stroškov, ki jih kupec pričakuje pri 
ocenjevanju, prevzemu, uporabi in opustitvi določenega izdelka ali storitve. 
 
Podobno kot Kotler je vrednost opredelil tudi Potočnik. "Vrednost za kupce je skupek 
ugodnosti, ki jih kupci pričakujejo od določenega izdelka ali storitve. Posredovana vrednost 
pa je razlika med celotno vrednostjo in ceno, ki so jo kupci plačali za to vrednost" (Potočnik, 
2002, str. 31). Pomembno ob tem je, da kupci ob nakupu zaznavajo koristi in stroške, ki jih za 
te koristi imajo. Te koristi in stroški so različni, razlika med njimi je pomembna in dejansko 
ustvarja razlikovalno prednost, ki jo kupci zaznajo med konkurenčnimi ponudbami. 
Dobavitelj, ki je sposoben trajno dobavljati večjo vrednost za kupca od svojih konkurentov, si 
bo lahko trajno zadržal kupce in tržni delež. Katere so lahko koristi in stroški in kako se 
oblikuje vrednost za kupca, si bomo pogledali v sliki 5. 
 

Slika 5: Oblikovanje vrednosti za kupca 
 

+ -

Pozitivni dejavniki Negativni dejavniki 

Zaznavanje 
"žrtev" 

Zaznavanje 
koristi 

Koristi od izdelka 

Koristi od storitve 

Druge koristi 

Ugodna ponudba 

Denarni izdatki 

Poraba časa 

Poraba energije 

Psihološki napor 

Vrednost za 
kupca 

 
Vir: Potočnik, 2002, str. 32. 
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Cristopher, Payne in Ballantyne (2002, str. 20) so vrednost, ki jo zaznava kupec opredelili kot 
razmerje med kupčevo percepcijo koristi za katere pričakuje, da jih bo z nakupom dobil in 
ceno, ki jo za to plača. Ta cena seveda ne vključuje samo denarnega izdatka za nakup izdelka 
ali storitve, temveč stroške v celi življenjski dobi, vključno s stroški tveganj. To definicijo 
vrednosti ponazarja slika 6. 
 

Slika 6: Elementi vrednosti za kupca 
 

Lastnosti izdelka 

Lastnosti storitve 

Transakcijski stroški 

Stroški v življenjski dobi 

Stroški tveganj 

Zaznana korist 
Zaznana žrtev 

Pričakovana 
vrednost za 

kupca 

 
Vir: Cristopher, Payne in Ballantyne, 2002, str. 20. 

 
V današnjih pogojih gradijo uspešna podjetja svoje trženje na jasno definirani strategiji in 
obsežnih komunikacijah o vrednostih, ki jih dobavljajo kupcem. Te vrednosti predstavljajo 
skupek razlogov, zakaj naj kupec kupi izdelek ali storitev podjetja. Če je ta skupek vrednosti 
pravi, bo podjetje doseglo razlikovalno prednost in s tem pogoje za trajen odnos s kupcem.  
 
Pri McKinseyu (avtorja sta bila Lanning in Michaels) so zgradili posebno ogrodje, ki služi za 
vodilo dobave vrednosti kupcem. V nasprotju s klasičnimi pristopi, ki posel vidijo kot serijo 
funkcijskih aktivnosti, so se odločili za eksterno orientiran pristop, ki pojmuje posle kot serijo 
dobave vrednosti. McKinsey sodi, da osredotočenje na klasični fizični proces "naredi izdelek 
in prodaj izdelek" ni dovolj. Model, ki temelji na dobavah vrednosti kupcem, izhaja iz 
kupčeve perspektive in ni le serija notranjih funkcijskih aktivnosti. 
 

Slika 7: Vrsta (zaporedje) dobave vrednosti 
 

Izdelaj izdelek Prodaj izdelek 

Konstruiraj 
izdelek 

Nabavi Naredi Cena Prodaja/ 
oglaševanje 

Distribuiraj Servisiraj 

 
 

Izberi vrednost Zagotovi vrednost Komuniciraj vrednost 

Kupčeve 
vrednostne 
potrebe 

Pozicioniranje 
vrednosti 

Razvoj  
izdelka 

Razvoj  
storitev 

Cene Kupi ali  
naredi 

Distribucija, 
servisiranje 

Prodajna  
sporočila 

Promocijska 
sporočila 

Oglaševanje 
 PR 

 
Vir: Cristopher, Payne in Ballantyne, 2002, str. 22. 



Organiziranost trženjske funkcije na osnovi koncepta trženja, temelječega na odnosih 
 

 
 

31

V tem modelu zasledimo tri pomembne elemente: izberi vrednost, zagotovi vrednost in 
komuniciraj vrednost. 
 
Izberi vrednost: Kupci izberejo izdelek ali storitev, ker menijo, da jim nudi večjo vrednost. 
Pri tem se mora ponudnik zavedati, da se potrebe kupcev spreminjajo, da računa na 
"ekonomiko" kupca ter da razume kupčev nabavni proces. Poznati mora tudi način, kako 
konkurenca zadovoljuje potrebe kupca, kakšne izdelke in spremljajoče storitve nudi in po 
kakšni ceni. 
 
Zagotovi vrednost: Ta sklop predstavlja razvoj izdelka in/ali storitve, ki za kupca predstavlja 
jasno in večjo vrednost od konkurenčne ponudbe. Ta etapa zajema zlasti aktivnosti v zvezi s 
kakovostjo izdelka ali storitve, stroški servisiranja, odzivnosti, fleksibilnosti, stroškov 
proizvodnje, sposobnosti distribucije, strukture cene itd. 
 
Komuniciraj vrednost: To so promocijske aktivnosti, ki jih opravljamo zato, da kupcem 
sporočamo, da so naše vrednosti boljše od konkurenčnih.  
 
Iz zgornjega prikaza lahko ugotovimo, da omenjeni avtorji, čeprav aktivni zagovorniki 
novega koncepta trženja na podlagi odnosov, niso v sestav vrednosti posebej vključili 
elementa odnosov. 
 
V nasprotju s tem sta Kaplan in Norton (2000, str. 83) v svojem razumevanju vrednosti poleg 
značilnosti izdelka/storitve (funkcionalnost, kakovost, cena, čas) in imidža posebej poudarila 
še odnos med kupcem in dobaviteljem.  
 
Zanimivo nadgradnjo teorije zaznane vrednosti sta razvila Annika Ravald in Christian 
Grönroos (Ravald, Grönroos, 1996, str. 23). Avtorja govorita o "epizodni" vrednosti, ki je 
razmerje med koristmi in stroški iz ene transakcije in o vrednosti iz odnosa, ki je razmerje 
med koristmi in stroški iz odnosa med kupcem in dobaviteljem. Po njunem mnenju kupec ne 
zaznava samo koristi, ki izvirajo iz izdelka in spremljajočih storitev, temveč tudi koristi iz 
odnosov z dobaviteljem. Za kupca in dobavitelja je pomembna vrednost iz posamezne 
transakcije in vrednost iz odnosa. Uvedla sta pojem celotna epizodna vrednost (angl. total 
episode value), ki je sestavljena iz epizodne vrednosti in vrednosti iz odnosov, ter ga 
opredelila: 
 

Celotna epizodna vrednost  = 
epizodne koristi + koristi iz odnosov 
epizodni stroški + stroški iz odnosov 

 
V čem je bistvo tega pogleda? Ko govorimo o zaznani vrednosti kupca, ne moremo govoriti le 
o izdelku in storitvah, povezanih s tem izdelkom. Ta zaznana vrednost vključuje tudi učinke, 
ki jih povzročajo odnosi med kupcem in prodajalcem. Iz formule lahko vidimo, da je slaba 
epizodna vrednost lahko nevtralizirana s pozitivno percepcijo odnosa kot celote. Če je 
zaznana vrednost kupca iz celovitega odnosa z dobaviteljem dobra, bo to nekako 
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nevtraliziralo slabo zaznano vrednost kupca iz določene epizode in tako celotno epizodno 
vrednost zadržalo na zadovoljivem nivoju. Iz tega je razvidna potreba po tem, da podjetje, ki 
prodaja, vzdržuje dobre odnose s kupcem in ga s tem naredi bolj tolerantnega do morebitnega 
slabšega izvajanja prevzetih obveznosti. Avtorja še zlasti opozarjata na to, da sta epizodna 
vrednost in vrednost iz odnosov vzajemno povezani. Pozitivna epizodna vrednost vpliva na 
pozitivno vrednost iz odnosov in obratno. To seveda daje dodatno težo dobrim odnosom 
prodajalca s kupcem. 

4.2 Vrednost kupca za dobavitelja 

Ko govorimo o vrednosti, ki jo za dobavitelja predstavlja kupec, se srečujemo predvsem z 
dvema pojmoma: z ekonomiko pridobivanja kupcev in ekonomiko ohranjanja kupcev. Kaj je 
za organizacijo bolje: iskati nove kupce ali ohranjati obstoječe? 
 
Številne študije v ekonomski znanosti in v trženju so pokazale, da je ohranjanje obstoječih 
kupcev za podjetje bolj ekonomično kot pa povečevanje obsega poslovanja zgolj z iskanjem 
vedno novih kupcev. Zadržati kupca je bistveno ceneje kot iskati in pridobiti novega. Nekateri 
raziskovalci so ugotovili, da je zadržanje obstoječega kupca za prodajalca vsaj petkrat ceneje 
kot pridobivanje novega (glej Cristopher, Payne in Ballantyne, 2002, str. 54). Seveda pa ta 
spoznanja ne morejo veljati za vse panoge in za vsa podjetja. V primeru, ko podjetje vstopa na 
trg ali tržni segment, ali uvaja nov izdelek ali storitev, mora pridobivati nove kupce. Drugačna 
je situacija, ko podjetje deluje v "zreli" panogi, kjer ima že relativno velik tržni delež. V tem 
primeru bo slednje usmerjeno predvsem v aktivnosti za ohranjanje kupcev, saj je njim laže 
prodajati kot novim, pa tudi ti kupci so pogosto bolj dobičkonosni kot novi. 
 
Pomembno je, da ima podjetje dve različni strategiji: eno za ohranjanje kupcev in drugo za 
pridobivanje novih. Od okoliščin, v katerih deluje (značilnosti panoge ali trga, značilnosti 
podjetja itd.), naj bo odvisno, koliko virov bo podjetje namenilo pridobivanju novih kupcev in 
koliko ohranjanju obstoječih kupcev. Glede na to, da je večina trgov in panog v razvitih 
ekonomijah zrelih, veliko avtorjev meni, da podjetja namenjajo preveč virov za pridobivanje 
novih kupcev in premalo za to, da bi obdržala obstoječe. Verjetno ta navada izvira iz tradicije 
klasičnega trženja na trgu porabniških dobrin, ko je bilo pridobivanje novih kupcev osnovni 
vzvod za večanje tržnega deleža in povečevanje obsega prodaje. 
 
Za medorganizacijski trg vemo, da je pridobivanje novega kupca še toliko bolj zahtevno. 
Odločitve kupcev so počasnejše, vsaka odločitev zahteva kompleksno analizo pri kupcu in 
pomeni zanj večkrat dolgoročno strateško odločitev. Prilagajanje kupca na novega dobavitelja 
je dolgotrajno, saj se mora večkrat celotna organizacija prilagoditi specifikacijam izdelka 
novega dobavitelja. Vse te aktivnosti kupca negativno vplivajo na zaznano vrednost za kupca 
in jih mora prodajalec nekako kompenzirati s posredovanjem večjih zaznanih koristi in/ali z 
nižjo ceno.  
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V nadaljevanju bom nekoliko bolj osvetlil področje povezano z ohranjanjem in pridobivanjem 
kupcev, saj se mi zdi to pomembno za razumevanje aktivnosti, ki jih podjetje mora opraviti, 
da bi lahko nadgradilo tradicionalno trženje s trženjem na podlagi odnosov.  

4.2.1 Pridobivanje novih kupcev 

Segmentiranje trga in prilagajanje ponudbe potrebam izbranih tržnih segmentov je verjetno 
podlaga za racionalen pristop k pridobivanju kupcev ne glede na panogo ali razvojno stopnjo 
podjetja ali trga. Kar se mi zdi pomembno v povezavi z ekonomiko pridobivanja novih 
kupcev, je dejstvo, da je zaradi prevladujoče filozofije trženjskega spleta in pristopa "4P" 
kupec deležen nezadostne obravnave. "4P" spremenljivke pač ne vsebujejo kupca kot 
direktnega elementa analize in obravnave, saj nanj ne delujemo neposredno, temveč posredno 
z učinki elementov trženjskega spleta. V tem lahko iščemo enega od vzrokov za napačno 
osredotočenje številnih podjetij na izdelek in s tem na dobičkonosnost izdelkov in ne kupcev. 
Cristopher, Payne in Ballantyne (2002, str. 40) menijo, da izdelki povzročajo stroške, kupci 
pa kreirajo dobiček. Kajti navadno so podjetja usmerjena na računanje dobičkonosnosti 
izdelkov zaradi tradicionalnih računovodskih principov. Dobiček ugotavljamo, ko so izdelki 
proizvedeni, kar je sporno. Šele po prodaji posameznemu kupcu lahko izračunamo dobiček, ki 
ga prinaša izdelek ali storitev, saj različni kupci povzročajo dobavitelju različne stroške. 
Zahteve kupcev so namreč različne, četudi jim dobavljamo enake izdelke: razlikujejo se glede 
števila naročil, vrednosti dobave po enem naročilu, dobavnih pogojih, kombinacije in sestave 
izdelkov, posebnih storitev, ki se opravljajo po končanem proizvodnem procesu, itd. Lahko bi 
celo rekli, da za podjetje ni toliko pomembno, da ima podatke o dobičkonosnosti izdelkov. 
Bolje bi bilo sprejemati poslovne odločitve na podlagi podatkov o dobičkonosnosti kupcev. 

4.2.2 Ohranjanje obstoječih kupcev 

Podjetja morajo v svojem življenjskem ciklu pridobivati nove kupce: bodisi zaradi rasti, 
spremembe portfelja kupcev ali preprosto zaradi tega, ker posamezni kupci ali tržni segmenti 
ne opravičujejo poslovanja z njimi. Vendar moramo biti pozorni na to, da v iskanju novih 
kupcev ne zanemarimo obstoječih. To se dogaja zlasti podjetjem v hitri rasti, ko se nivo 
postrežbe in obseg trženjskih aktivnosti do obstoječih kupcev pogosto znižata, saj ta podjetja 
večino virov namenijo pridobivanju novih kupcev.  
 
Čeprav v podjetjih pogosto ugotavljajo, da je ohranjanje obstoječih kupcev pomembno, pa je 
le malo primerov, ko bi organizacije izračunavale ekonomičnost povečevanja obsega poslov z 
obstoječimi kupci. Nekatere raziskave so pokazale dramatično povečanje dobičkonosnosti 
kupcev ob povečanju stopnje ohranjanja obstoječih kupcev. 
 
Prevečkrat se zgodi, da se podjetje tedaj, ko dobi naročilo od novega kupca, osredotoči na 
izpolnjevanje tega naročila in pozabi na obstoječe kupce. V duhu trženja, temelječega na 
odnosih, lahko obstoječi kupci zelo učinkovito prispevajo k uresničitvi trženjskih ciljev 
dobavitelja. Zato je potrebno pomen zvestih kupcev obravnavati vsebinsko širše. Ne samo v 
povezavi z obsegom prodaje ali dobičkonosnosti, temveč tudi z drugimi nedenarnimi učinki, 
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ki jih je teže ovrednotiti. Priporočilo obstoječega kupca je prav gotovo zelo pomembno in ima 
velikokrat večjo težo kot tržno komuniciranje. Če informacija od "ust do ust", ki jo novi 
potencialni kupec dobi pri obstoječem kupcu, potrdi komercialne informacije , ki jih s tržnim 
komuniciranjem širijo tržniki, to običajno odločilno prispeva k odločitvi kupca o nakupu. To 
velja še posebej za področje medorganizacijskega trženja, kjer se kupci teže odločajo za nove 
dobavitelje. 
 
Nekateri avtorji obstoječim kupcem namenjajo zelo pomembno vlogo v trženju, ki temelji na 
odnosih. Cristopher, Payne in Ballantyne (2002, str. 87) menijo, da so obstoječi kupci podjetja 
pogosto najboljši tržniki. V njihovem modelu trženja, temelječega na odnosih, ki vsebuje šest 
trgov, na katerih naj podjetje deluje, so tudi "referenčni trgi". Ti referenčni trgi se delijo na 
trge kupcev in ostale referenčne trge. Trgi kupcev bi morali biti predmet sistematičnega 
delovanja tržnikov, katerim trženje, temelječe na odnosih, predstavlja ogrodje njihove 
poslovne strategije.  
 
Menim, da je prispevek, ki ga k uspehom trženja lahko prispevajo obstoječi kupci, v trženju in 
poslovanju nasploh premalo poudarjen. Ocenjujem, da je to vrzel, ki jo je potrebno bolje 
izkoriščati. Seveda pa se moramo zavedati dejstva, da podjetja ne bodo promovirali kupci, ki 
so le povprečno zadovoljni z njegovimi storitvami. Če želi podjetje res imeti prave 
"odvetnike" v svojih obstoječih kupcih, se mora potruditi, da bodo z njegovimi storitvami zelo 
ali izjemno zadovoljni. Le tako se lahko nadeja iskrenih priporočil novim kupcem.  

4.3 Ključni dejavniki, ki vplivajo na zvestobo kupcev 

Izpolnjevati dane obljube je ravno tako pomembno kot doseči kupčevo zadovoljstvo, oziroma 
lahko bi celo rekli, da je to v veliko primerih celo pogoj za dosego kupčevega zadovoljstva. 
Če dane obljube niso izpolnjene, že vzpostavljeni odnosi med kupcem in prodajalcem ne 
morejo obstati in se nadalje razvijati.  
 
Zaupanje je pripravljenost zanesti se na partnerja v menjavi, v katerega si trdno prepričan. 
Pomemben vidik te definicije zaupanja je vera, prepričanje, mnenje in pričakovanje o 
partnerju, ki izvira iz strokovnega znanja, zanesljivosti in želje po sodelovanju (Moorman, 
Zaltman in Deshpande, v Ganesan, 1994, str. 2 in 3). Ta definicija odraža dva elementa: 
verodostojnost in dobrohotnost oziroma naklonjenost. Verodostojnost je odvisna od stopnje 
zaupanja, ki jo kupec izkazuje prodajalčevemu strokovnemu znanju, s katerim bo slednji 
svoje delo opravil učinkovito in zanesljivo. Dobrohotnost pa je prepričanje, da ima prodajalec 
do kupca pozitivne namene in nagibe, ne glede na to, ali so se med tem za kupca zgodile 
neugodne okoliščine. 
 
Ganesan (1994) je v svoji študiji ugotovil, da je dolgoročni odnos med kupcem in 
prodajalcem odvisen od dveh faktorjev: od vzajemne odvisnosti ter od stopnje zaupanja med 
njima. Odvisnost in zaupanje sta odvisna od sprememb okolja, specifičnih naložb v 
medsebojni transakciji, slovesa udeležencev in vzajemnega zadovoljstva v odnosu kupec – 
prodajalec.  
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Sheth in Parvatiyar (2000, str. 337 in 338) povezujeta zaupanje z dolgoročno bodočo 
vrednostjo, ki jo v trženjskem odnosu kupec najlaže zaznava ob nižjih nakupnih stroških ali 
ob večjih koristih. Če bo kupec dobil najmanj takšno vrednost, kot je pričakoval, bo 
dobavitelj pridobil njegovo zaupanje. To povezovanje zaupanja s pričakovano bodočo 
vrednostjo nas navaja na to, da je zaupanje v bistvu prepričanje v partnerjevo zanesljivost in 
popolnost. 
 
Ballantyne (2004, str. 120) meni, da je zaupanje sestavljena ocena ene strani o drugi. Ta ocena 
temelji na upoštevanju treh stvari: na pričakovanih zmožnostih, integriteti ter zavezi ene 
strani, da bo delovala v smeri večanja interesa druge strani. 

4.3.1 Model avtorjev Dwyer, Schurr, Oh  

Razumevanje menjave med kupcem in prodajalcem kot sestava ločenih in nepovezanih 
dogodkov je seveda popolno nasprotje novemu pojmovanju trženja. Novi koncept trženja 
razume procese menjave kot stalnico medsebojnih odnosov med kupcem in prodajalcem.  
 
Dwyer, Schurr in Oh (1987) so razvili pet fazni model odnosov med prodajalcem in kupcem. 
Odnosi med kupcem in prodajalcem se razvijajo skozi pet stopenj: 
 

• zavest - zavedanje,  
• raziskovanje, 
• širjenje,  
• obveza – zaveza, 
• razveza.  

 
Zavedanje je enostranski, pred - menjalni proces. Testno obdobje odnosa je druga faza: 
raziskovanje. Začne se z medsebojnim spoznavanjem in razmislekom ter nadaljuje z 
interakcijo. Če se menjave med partnerji ponavljajo, če učinkovito komunicirajo in postavijo 
takšna pogajalska pravila, po katerih lahko predvidijo bodoče interakcije, potem že lahko 
govorimo o fazi širjenja. Poglobitev medsebojne odvisnosti v fazi širjenja že pomeni prehod 
v fazo obveze. Ta faza z vnaprej jasnimi menjalnimi odnosi, pričakovano vrednostjo in 
mehanizmi sodelovanja zagotavlja dolgoročnost odnosov. Odnos se konča s prekinitvijo, 
razvezo. 
 
Čeprav je model uporaben za porabniško in medorganizacijsko trženje, pa se avtorji zavedajo 
njegovih pomanjkljivosti. Te izvirajo predvsem iz dejstva, da model sloni na konceptih teorij 
menjave, pogajanj in moči in ne zajema podrobnosti operacionalizacije ključnih spremenljivk. 
Ne glede na te pomanjkljivosti pa sodim, da je koristen za naša razmišljanja o zavezi in 
njenem pomenu pri doseganju trajne lojalnosti v dolgoročnem poslovnem odnosu.  
 
Sedaj bom na kratko osvetlil predvsem četrto fazo, to je obvezo, ki je po moji oceni hkrati 
prelomna točka, ali se bo dolgotrajen odnos med kupcem in prodajalcem razvil, istočasno pa 
tudi nujna stalnica za vzdrževanje takšnega odnosa. 
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Zaveza – obveza pomeni neko jamstvo za kontinuiran odnos med partnerji. Za zavezo Dwyer, 
Schurr in Oh (1987, str. 19) menijo, da so partnerji v tej najbolj "napredni" fazi vzajemne 
odvisnosti dosegli takšen nivo zadovoljstva v menjalnem procesu, da to izključuje ostale 
partnerje, ki bi tudi lahko zagotovili podobne koristi. Udeleženci seveda niso nehali spremljati 
drugih možnih partnerjev, vendar ohranjajo zavest o teh partnerjih z določeno zadržanostjo, v 
podrejenem položaju glede na aktualne odnose. Pri obvezi moramo upoštevati predvsem tri 
merljive elemente: vložek, trajanje in doslednost. Prvič, za zavezo morajo partnerji v menjavo 
vložiti pomembne vložke: ekonomske, komunikacijske ali osebnostne. Drugič, trajanje zveze 
mora dati partnerjema jasne koristi in mora omogočati prehitevati okolje, ki bi lahko 
odvračalo partnerja od dolgoročnega sodelovanja. Tretjič, doslednost pomeni stalnost vložkov 
v zvezo, kajti če vložki varirajo, potem partnerji težko predvidijo učinek zveze. 
 
Pomembno je, da partnerji vzajemno in vnaprej vključijo v poslovni odnos jasne cilje in 
pravila delovanja in predvidijo potrebne vložke. V takšnem primeru bodo že v fazi pogajanj 
dosegli večjo učinkovitost in zaupanje ter posledično tudi učinkovitost celotnega odnosa. S 
tem se večina in pomen poslovnega odnosa ne bo zreducirala na področje pogajanj, ki so 
vedno travmatičen del odnosa in prevečkrat negativno zaznamujejo odnos med kupcem in 
prodajalcem. 

4.3.2 Model Ravaldove in Grönroosa 

Z vprašanjem, kako vpliva večanje vrednosti za kupca na dolgoročne odnose med kupcem in 
dobaviteljem, sta se ukvarjala Ravaldova in Grönroos. S svojim modelom (Ravald, Grönroos, 
1996, str. 25) sta prikazala vpliv aktivnosti na zaupanje in zvestobo kupca in s tem na 
dobičkonosnost obeh partnerjev.  
 
Ravaldova in Grönroos obravnavata vrednost kot razmerje med koristmi in žrtvami v dveh 
pomenskih razmerjih: gledano z vidika enega dejanja in odnosa kot celote. Sodita, da ima 
odnos med partnerjema velik vpliv na zaznane koristi kupca. Jedro medsebojnega posla, to je 
tisto, kar podjetje proizvaja, je pomembno, vendar ni vedno izključni razlog za nakup. Razlog 
za nakup je lahko le dejstvo, da imata kupec in dobavitelj odnos; četudi ponudba ni takšna, da 
bi zadovoljila oba, bosta poskušala najti stično točko za sklenitev posla. V takšnih situacijah 
ni toliko pomembno, kakšno ponudbo je dobavitelj pripravil, temveč kakšen odnos je obstajal 
med dobaviteljem in kupcem. Večanje vrednosti lahko dosežemo s povečanjem koristi ali 
znižanjem stroškov: epizode in iz odnosa (Ravald, Grönroos, 1996, str. 23). 
 
Možnosti za večanje vrednosti sta dve: večanje koristi ali zniževanje stroškov. Večanje koristi 
lahko dosežemo s tem, da k osnovni značilnosti izdelka ali storitve dodamo nekaj, kar je za 
kupca pomembno, koristno ali mu predstavlja posebno vrednost. Tudi dodatne storitve večajo 
vrednost. Vendar se moramo vprašati, ali kupec vedno potrebuje dodatne storitve. Kaj mu te 
storitve pomenijo? Ali ni morda izdelek ali storitev že "funkcionalno" z vidika kupca 
optimalen in kupec ne potrebuje dodatnih storitev? Ali je razmišljanje o dodatnih storitvah za 
vsako ceno edina rešitev? Za prodajalca pomenijo dodatne storitve dodatne stroške. Tako 
Ravaldova in Grönroos predlagata preobrat v razmišljanju. Zakaj bi nekaj dodajali osnovnim 
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značilnostim izdelka ali storitve? Podjetje naj se raje vpraša, kako bi povečalo vrednost za 
kupca s tem, da zniža zaznane stroške in ne le veča koristi. Ta pristop sili podjetja, da gledajo 
na stvari s kupčeve perspektive. Če hoče podjetje znižati stroške kupca, potem se mora 
poglobiti v kupčevo verigo vrednosti. Zato se mora kupcu bolj približati, da bi razumelo 
njegove potrebe, preference in vse aktivnosti, ki sestavljajo kupčevo verigo vrednosti (Ravald, 
Grönroos, 1996, str. 26).  
 

Slika 8: Vpliv strategij dodane vrednosti na dolgoročni odnos dobavitelj – kupec 
 

Stimulira ponoven nakup 

Povečanje koristi / znižanje stroškov 

Odnos 

Verodostojnost 

Zaupanje 

Zvestoba 

Vzajemna dobičkonosnost za dobavitelja in kupca 

Zanesljivost Varnost 
Vrednost 
odnosa 

Vrednost 
epizode 

 
Vir: Ravald, Grönroos, 1996, str. 25. 

 
To razmišljanje v smeri zmanjševanja stroškov se mi zdi na področju trženja med 
organizacijami zelo pomembno. Zakaj? 
 
Vemo, da se velika večina kupoprodaj na trgih med organizacijami nanaša na izdelke, ki so 
jih dobavitelji izdelali po specifikacijah kupcev. Dobavitelji pogosto ne poznajo procesov 
kupcev in za njih ne razvijajo izdelkov. Ti so že razviti, preverjeni v uporabi in kupci 
preprosto ne želijo, da se karkoli v zvezi z izdelkom ali storitvijo spreminja. Vemo, da vsaka 
dodatna sprememba ali aktivnost prinaša spremembo v proces izdelave pri kupcu in s tem 
tveganje, da se kakovost izdelka ali zanesljivost procesa pri kupcu poslabša. Ker torej 
sprememba lahko vpliva na zanesljivost procesa izdelave in s tem na kakovost izdelka ali 
storitve, kupci preprosto ne želijo dodatnih storitev. Kaj v takšnem primeru?  
 
Znižati kupčeve stroške ali zmanjšati določene dejavnosti, ki jih mora kupec opraviti, ko se je 
odločil kupiti izdelek ali storitev, pomeni za prodajalca, da mora znižati ceno, znižati druge 
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zaznane stroške, ki se jih ne da izraziti v denarju ali kakorkoli povečati koristnost nakupa. V 
odnosu med kupcem in prodajalcem je, še zlasti, če sodelujeta dolgoročno, veliko stikov, ki 
lahko zvišajo celotne stroške nakupa. To so stroški, na katere kupec, ko se je odločal o 
nakupu, ni računal. Tu mislim npr. na stroške, ki jih ima kupec zaradi slabe kakovosti 
dobavljenih izdelkov ali storitev, stroške zaradi nepopolnih ali napačnih dobavnih 
dokumentov ali faktur itd. Ravald in Grönroos (1996, str. 26) takšne nepredvidene in pogosto 
nepotrebne stroške imenujeta indirektni stroški (npr. stroški zaradi prepozne dobave, stroški 
zaradi nepopolnih faktur) in psihološki stroški (zaznani napor, povezan s skrbjo kupca, če bo 
dobavitelj izpolnil svojo obvezo).  
 
Te stroške, ki nastajajo v odnosih med kupcem in prodajalcem, mora prodajalec poskušati 
znižati. S tem bo povečal zaznano vrednost kupca. To lahko prodajalec naredi tako, da je 
proaktiven v iskanju rešitev in vpeljavi takšnih oblik delovanja s kupcem, ki bodo slednjemu 
zagotavljale varnost in minimalen napor v zvezi z aktivnostmi, ki sledijo nakupni odločitvi. 
Rešitev je seveda samo v celovitem izboljšanju kakovosti notranjih in zunanjih aktivnosti. 
Fleksibilnost, natančnost, učinkovitost in strategija "nič napak" v proizvodnji in vseh 
poslovnih funkcijah povečujejo interno učinkovitost in dobičkonosnost, na drugi strani pa v 
odnosih s kupci dolgoročna kakovost in odličnost znižujeta t.i. indirektne in psihološke 
stroške. Stabilnost in stalnost v vsaki aktivnosti dobavitelja je izjemno pomembna. V takšnih 
okoliščinah kupec ve, kaj bo dobil in za kakšne stroške. Kupec ne bo po prejemu blaga imel 
dodatnih stroškov in nepredvidenih aktivnosti. To kupcu prinaša vrednost, ne glede na to ali 
gre za eno kupoprodajo ali celoten dolgoročen odnos med kupcem in prodajalcem. 
 
O elementih, ki vplivajo na vrednost za kupca sem že razpravljal v točki 3.1. Če se še 
nekoliko vrnemo k tej problematiki, lahko ugotovimo, da med koristi, ki vplivajo na večanje 
t.i. epizodne vrednosti, spadajo tudi blagovna znamka, ugled podjetja, nadpovprečna 
kakovost, dodatne storitve itd. V enkratnih menjavah ali v kratkoročnih poslovnih odnosih je 
to morda dovolj za uspešno prodajo izdelkov ali storitev. Za dolgoročni odnos med kupcem in 
prodajalcem pa to ni dovolj.  
 
V dolgoročnem odnosu z dobaviteljem pričakuje kupec nekaj več. Če je kupec velik del 
svojih nakupov ali dejavnosti vezal na določenega dobavitelja, potem upravičeno pričakuje še 
nekaj več: pričakuje varnost, verodostojnost, zanesljivost, jamstvo, stalno sodelovanje itd. Ti 
elementi sodelovanja po eni strani večajo zaupanje kupca do dobavitelja in če se le – to 
potrjuje s celovitim ravnanjem dobavitelja, rojeva lojalnost kupca. Naravno je, da se kupec po 
nekaj transakcijah, v katerih je bil zadovoljen z odnosom dobavitelja, počuti varnega. Iz 
takšne varnosti se kreira zaupanje. Kupec je spoznal, da je njegov dobavitelj sposoben 
razumeti in zadovoljiti potrebe ter izpolniti prevzete obveze. Varnost, zanesljivost, 
verodostojnost znižujejo stroške in s tem vplivajo na višjo zaznano dobavljeno vrednost. 

4.4 Kakovost kot trženjska kategorija  

Splošno znano dejstvo je, da zaznana dobra kakovost povečuje kupčevo zadovoljstvo in 
lojalnost. Zato lahko pogosto srečamo modele, ki enostavno prikazujejo soodvisnost 
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kakovosti, zadovoljstva kupcev in dobičkonosnosti. Eden takih je tudi poenostavljeni model, 
ki ga navaja Gummesson (1999, str. 184): dobra interna kakovost – zadovoljni zaposleni – 
zaposleni ostajajo – dobra zunanja kakovost – zadovoljni kupci – kupci ostajajo – visoka 
dobičkonosnost.  
 
Nekateri avtorji (Gumesson, Grönroos, Lehtinen) so v okviru skandinavske šole storitev 
razvili model "kupčeve zaznane kakovosti". Po tem modelu je kakovost sestavljena iz 
kupčevega zaznavanja dveh dimenzij: vpliva tehnične rešitve - to kar kupec prejme, temu tudi 
pravimo tehnična kakovost in vpliva funkcionalne kakovosti - to je kakovost 
interakcijskega procesa z dobaviteljem (Grönroos, 1997, str. 330). 
 
Teoretiki in praktiki trženja si niso enotni, koliko je zavedanje o pomenu kakovosti vplivalo 
na uveljavljanje trženjskih poslovnih konceptov v številnih podjetjih. Menim, da je tistih, ki 
mislijo, da je mogoče trženjski poslovni koncept podjetja udejaniti brez zavedanja pomena 
celovite kakovosti, čedalje manj. Osebno menim, da je na področju medorganizacijskega 
trženja to praktično nemogoče. Vemo, da je pomen notranjega trženja v medorganizacijskem 
trženju za dosego zadovoljstva kupcev izjemno velik. Moja ocena pa je, da je interno trženje 
uspešno le, če to postane integrativni del celovite poslovne politike, katere osnovno vodilo je 
obvladovanje kakovosti in/ali procesov znotraj organizacije tako, da bo organizacija s tem 
sposobna zadovoljiti potrebe svojih kupcev bolje od konkurentov. Obravnavi širše 
problematike kakovosti bom posvetil malo več časa, ker bom kasneje iz nekaterih elementov 
sistema celovite kakovosti razvijal svoj koncept organiziranosti trženja v podjetju, ki deluje na 
medorganizacijskem trgu. 
  
Poudarjanje pomena kakovosti izdelkov in storitev in še posebej koncepti celovite kakovosti 
so pomembno vplivali na dojemanje podjetij, kaj so stroški in kaj je dober izdelek ali storitev. 
Programi celovite kakovosti, ki so usmerjeni v zniževanje stroškov, odpravljanje nepotrebnih 
aktivnosti in dvig kakovosti izdelkov ali storitev, so prinesli tudi potrebo po spremembi starih 
konceptov trženja. Ti novi koncepti so od organizacij terjali izgradnjo tesnih delovnih 
odnosov s kupci, dobavitelji in ostalimi udeleženci v verigi vrednosti. Tradicionalni koncepti, 
ko je proizvodnja izdelovala izdelke po proizvodnih specifikacijah, so izginjali. Uveljavljati 
so se začeli koncepti, kjer je standarde kakovosti postavljal kupec, in ne več koncepti, procesi 
in proizvodno orientirana menedžerska filozofija prodajalca.  
 
Pojem t.i. končne kontrole je začel izginjati iz besednjaka inovativnih in naprednih podjetij. 
Primerjalno preverjanje, prenos dobrih praks in povsem nov menedžment kakovosti so 
prinesli preobrat v delovanje podjetij. Ključno je postalo to, da podjetje obvlada 
najpomembnejše notranje procese, da so ti stabilni, tako da je podjetje sposobno kupcu 
neprekinjeno dobavljati dogovorjeno oziroma pričakovano kakovost. Z obvladanjem procesov 
podjetje ne zagotavlja samo stalne kakovosti izdelkov in storitev, temveč tudi redno, 
ekonomično in nemoteno oskrbo. Novi koncepti menedžmenta kakovosti ter najrazličnejši 
koncepti stalnih izboljšav v poslovanju so se zelo hitro razširili na številne panoge in zaradi 
globalizacije po vsem svetu. To je sedaj postal standard za vsakega udeleženca v mednarodni 
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menjavi. In to morda zadostuje za povprečje. Kaj pa organizacije, ki imajo ambicioznejše cilje 
in hočejo večati tržni delež?  

4.4.1 Celovita kakovost 

V začetku šestdesetih let so podjetja, ki so razumela pomen dobave kakovostnih izdelkov 
kupcem, uvedla kontrolo kakovosti. Šlo je predvsem za vhodno in izhodno kontrolo vseh 
izdelkov. Vhodno kontrolo so običajno izvajali s sistemom vzorčnega preverjanja, izhodno pa 
na podlagi vzorčnega ali pa 100–odstotnega preverjanja. Tak sistem kontrole kakovosti je 
seveda samo ugotavljal dejansko stanje in je lahko opravljal le kurativno funkcijo. Pojavila se 
je potreba po preventivnem delovanju in v sedemdesetih letih srečamo pojem "zagotavljanje 
kakovosti", ki poleg vhodne in izhodne kakovosti prinaša pomembne spremembe na številnih 
področjih: 
 

• ukvarjati se začne z ocenjevanjem opreme in proizvodnih procesov, 
• poudarjati se začne pomen znanja, usposobljenosti in posebnih veščin zaposlenih, 
• zahteve in principi kakovosti se začnejo prenašati navzgor po oskrbni verigi z 

uvajanjem sistemov za potrjevanje dobaviteljev, 
• uveljavlja se pogled, kaj se dogaja s kakovostjo pri kupcih, s spremljanjem napak, 

reklamacij in zadovoljstva kupcev. 
 
Naraščajoča kompleksnost izdelkov, vse hujši konkurenčni boj na področju kakovosti in cen 
in vstop novih ponudnikov v začetnih fazah globalizacije je spodbudil razmišljanja o 
konceptu celovitega obvladovanja kakovosti. Gre preprosto za odličnost delovanja na vseh 
področjih. Podjetje lahko doseže celovito kakovost le, če uspe odlično izvajati vse svoje 
aktivnosti in doseže: kakovostno zasnovo izdelka ali storitve, kakovost v izvedbi, kakovostne 
procese, kakovost organizacijskih struktur, kakovost informacijskih in odločitvenih procesov, 
kakovost odnosov med vsemi udeleženci v verigi vrednosti itd. Če povzamemo in za to 
uporabimo Kotlerjevo definicijo (Kotler, 2004, str. 84), potem je celovita kakovost celostni 
organizacijski pristop, ki temelji na nenehnih izboljšavah kakovosti procesov, izdelkov in 
storitev podjetja. 
 
Uvajanje sistemov celovite kakovosti je prineslo pomembno novost v vodenju podjetij: to je 
bistveno večje angažiranje in sodelovanje vseh zaposlenih. Zagotavljanje kakovosti je 
interdisciplinarna funkcija, saj obsega integralno vsa področja podjetja v njegovi vertikalni ali 
horizontalni členitvi. Kakovost proizvodov in storitev je vedno skupni rezultat vseh dejavnosti 
v vsaki fazi delovnega procesa. Vse ostrejša mednarodna konkurenca, krajši življenjski cikli 
izdelkov, krajši razvojni časi, vse večji pritiski na zmanjševanje stroškov ter zahtevki za 
jamstva glede kakovosti in varnosti pri uporabi izdelkov zahtevajo od podjetij učinkovite 
sisteme zagotavljanja kakovosti. Ta princip se bistveno razlikuje od starodobnega sistema, ki 
se je ukvarjal predvsem z ugotavljanjem, analiziranjem in odpravljanjem že nastalih napak.  
 
Posebej želim poudariti podobna izhodišča in potrebo po vzajemni vpeljavi konceptov trženja 
na podlagi odnosov in strategij celovitega obvladovanja kakovosti v organizaciji. Z zornega 
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kota celovite kakovosti morajo organizacijo v odnosih z dobavitelji in kupci voditi naslednja 
načela delovanja (Evans, Dean, 2003, str. 138): 
 

• spoznanje o strateškem pomenu kupcev in dobaviteljev, 
• razvoj odnosov med kupci in dobavitelji na podlagi načela "dobim – dobiš", 
• razvoj odnosov na osnovi zaupanja. 

4.4.2 Šest sigma 

Metoda "Šest sigma" je matematično utemeljena na statističnih zakonitostih normalne 
porazdelitve. Izhaja iz cilja, da morajo biti procesi tako obvladovani, da bo verjetnost, da 
bodo izdelki ali storitve dosegali želeni nivo 99,999660–odstotna oziroma da bo proces 
zagotavljal le 3,4 oporečne izdelke na milijon proizvedenih ("3,4 ppm – 3,4 part per million").  
Nekateri avtorji vidijo "Šest sigma" samo kot rigorozno uporabo osnovnih in naprednih 
statističnih orodij v organizaciji. Vendar je "Šest sigma" precej več.  
 
"Šest sigma" je nova oblika vodenja organizacije. Gre za inteligentno povezavo znanj iz 
organizacije z uporabo statističnih orodij za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti 
organizacije pri zadovoljevanju potreb kupcev. Končni cilj ni izboljšanje zaradi izboljšanja, 
temveč kreiranje vrednosti za kupca in dobavitelja. Zato je "Šest sigma" bolj strateška 
poslovna iniciativa kot pa program za izboljšanje kakovosti. To seveda ne pomeni, da "Šest 
sigma" nadomešča obstoječe iniciative glede kakovosti v podjetju, temveč da se vrhnji 
menedžment osredotoči na tiste procese, ki so z vidika kakovosti pomembni v očeh kupca. 
Uspeh vsake od aktivnosti "Šest sigma" je povezan z večdimenzionalnimi metrikami, ki 
zahtevajo visoko učinkovitost, ki, če je dosežena, vodi do znatnega povečanja tržnega deleža, 
razvoja novih izdelkov, zadovoljstva kupcev in premoženja lastnikov" (Breyfogle, Cupello, 
Meadows, 2001, str. 5 in 6).  
 
Iz zgornje definicije vidimo, da gre osredotočenje na kupčeve potrebe "z roko v roki" s 
temelji "Šest sigma" poslovne filozofije. Stvari, ki so pomembne za kupca, so potreben 
indikator, vložek za izboljšave procesov. Vrednotenje kupčevega dojemanja kakovosti je 
postavljeno v ospredje izgradnje procesov in infrastrukture organizacije. Podjetja, ki so 
poslovno filozofijo "Šest sigma" učinkovito vpeljala v svojo poslovno politiko, so postala 
nesporni liderji v svoji dejavnosti (Motorola, Sony, General Electric, Kodak). Čeprav so se 
zdeli cilji kakovosti na nivoju "6 sigma" (3.4 ppm) v začetkih uvajanja te metode v poznih 
osemdesetih letih prejšnjega stoletja skoraj neuresničljivi, so današnja pričakovanja kupcev 
glede kakovosti na nivoju "6 sigma" že standard v številnih dejavnostih. V letalski, 
elektronski in avtomobilski industriji obstaja veliko število dobaviteljev, ki redno dosegajo 
nivo kakovosti pri kupcih v razponu od 0 do 3 "ppm". Dobavitelji, ki v svojih poslovnih 
strategijah nimajo jasno zapisane ambicije in čvrstega načrta za doseganje takšnega nivoja 
kakovosti, danes preprosto nimajo kaj iskati na konkurenčnem globalnem trgu, kjer nastopajo 
prvovrstna podjetja. Kupci jih enostavno ne morejo obravnavati kot potencialne dolgoročne 
partnerje, ki bodo sposobni uresničiti njihova bodoča pričakovanja. 
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4.5 Nove zahteve kupcev: ravno ob pravem času ("just-in-
time"), sočasni inženiring  

Eden od principov delovanja podjetij, ki je imel velik vpliv na preobrat v delovanju trženjske 
funkcije, je po moji oceni tudi "just-in-time" (JIT). "Just-in-time" je filozofija in tehnika 
poslovanja, ki sloni na preprosti ideji, da naj se ne začne nobena aktivnost v procesu, dokler 
zanjo ni potrebe. Bistveno za JIT je, da temelji na "pull" konceptu, to je konceptu vleke, za 
razliko od tradicionalnih pristopov, ki slonijo na "push" konceptu, to je konceptu potiska. Pri 
JIT oziroma konceptu vleke povpraševanje na koncu oskrbne verige vleče izdelke v smeri trga 
oziroma porabe. To je v polnem nasprotju s tradicionalnim sistemom, kjer so izdelki narejeni 
v serijah vnaprej, v pričakovanju povpraševanja in so skladiščeni v posameznih fazah oskrbne 
verige kot neke vrste amortizerji med različnimi funkcijami ali organizacijami.  
 
Tradicionalni način, kot vemo, sloni na sistemih naročanja, kjer se naročilo izda, ko nivo 
zalog pade pod določeno raven. Vendar tak način poslovanja v bistvu omogoča prikrivanje 
določenih slabosti v poslovanju, saj so zaloge posledica neoptimalnega procesa v okviru cele 
oskrbne verige zaradi najrazličnejših vzrokov, kot na primer: netočnih napovedi, nezanesljivih 
dobaviteljev, problemov kakovosti, ozkih grl itd. Če organizacija privzame način poslovanja, 
ki implicitno priznava zaloge kot pogoj za opravljanje dejavnosti, potem se menedžment ne 
bo soočil s pravimi vzroki prevelikih zalog. 
 
Vendar pa ne gre samo za vprašanje zalog. Christopher (1998, str. 188) meni, da princip 
delovanja JIT vpliva na organizacijsko klimo podjetja in celotno oskrbno verigo in spodbuja 
prehod od tradicionalnega k bolj k storitvam za kupca usmerjenem poslovnem konceptu 
podjetja. V tabeli 7 podajam primerjavo tradicionalnega in JIT poslovnega modela. 
 
Zakaj se mi zdi pomembno govoriti o poslovni filozofiji JIT? Iz dveh razlogov: Prvič, ker je v 
podjetjih in v trženju še posebej premalo prisotno zavedanje o tem, da postaja delovanje na 
principih poslovne filozofije JIT pogoj za uspešno poslovanje in tako rekoč standard v 
sodobnem poslovanju. In drugič, ker uvajanje poslovne filozofije JIT pomeni veliko 
spremembo v organizacijski kulturi podjetja. Menim, da tradicionalni poslovni modeli z 
velikimi proizvodnimi serijami in velikimi zalogami končnih izdelkov v bistvu generirajo 
proizvodne ali prodajne koncepte podjetij. Poslovna filozofija JIT pa terja od vseh 
udeležencev v verigi odzivnost in občutljivost na tudi najmanjše potrebe in želje kupcev, s 
čimer v ospredje postavljamo potrebe kupcev, ne pa ciljev proizvodnje ali prodajalcev. Tak 
sistem omogoča, da se dobavitelj senzibilizira za vse potrebe kupca in s tem laže vzpostavlja 
nov vzorec obnašanja. 
 
Vse krajši življenjski in razvojni cikli izdelkov terjajo od vseh organizacij v dobavni verigi 
tesno in odprto sodelovanje pri razvoju izdelkov in storitev. V takem primeru govorimo o 
sočasnem inženiringu. Ti načini dela, ki temeljijo na polni izmenjavi informacij med 
partnerji o bodočih izdelkih, so oblika dela v virtualnih timih, kjer se v interaktivnem delu 
kreirajo novi izdelki in optimalni poslovni in proizvodni procesi. Tak način delovanja le težko 
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umestimo v poslovni vzorec klasičnega trženjskega poslovnega modela, ki je kratkoročno 
naravnan in kjer je cilj sodelujočih le rezultat določene poslovne transakcije. Učinkovitost 
celotne oskrbne verige lahko dosežemo le z vnaprejšnjim skupnim razvojem izdelkov in 
procesov, ki bodo skupni in ne posamični optimum. Le tako bodo boljši od tistih iz 
konkurenčne verige vrednosti.  
 
Tabela 6: Vpliv JIT modela na kulturo poslovanja podjetja  

Predmet Tradicionalni model JIT strateški model 
Kakovost/cena Nižja cena, s sprejemljivo 

kakovostjo 
Najvišja, stalna kakovost, nič 
napak 

Zaloge Velike zaloge zaradi: 
- popustov na količine 
- proizvodnje na osnovi 
ekonomije obsega 
- varnostnih zalog 

Manjše zaloge z zanesljivim, 
nepretrganim tokom dobave 

Fleksibilnost Dolgi minimalni dobavni roki, 
minimalna fleksibilnost 

Kratki dobavni roki, h kupcu 
usmerjena odzivnost , veliko 
fleksibilnosti 

Transport Nižja cena, s sprejemljivimi nivoji 
storitve 

Visoka zanesljivost in kakovost 
storitve 

Dobavitelj  Težka pogajanja Skupna partnerstva 
Število dobaviteljev  Veliko; izogibanje edinemu viru – 

ni vpliva in odvisnosti 
Malo; dolgoročen odprt odnos 

Komunikacija prodajalec - kupec  Minimalna; veliko skrivnosti; 
strogo nadzorovana 

Odprta; delitev informacij; 
skupno reševanje problemov; 
številni odnosi 

Splošno Posel je stroškovno voden  Posel je voden v cilju 
zagotavljanja storitev kupcu  

Vir: Christopher, 1998, str. 189. 

4.6 Pomen oskrbne verige 

"Nova paradigma konkurenčnosti pravi, da konkurirajo med seboj oskrbne verige in ne 
podjetja. Uspeh vsakega podjetja je odvisen od tega, kako dobro obvladuje odnose v oskrbni 
verigi" (Christopher, 1998, str. 245).  
 
Ko je enkrat dobljeno kupčevo naročilo, je le vprašanje, kako bo to izpolnjeno. Ali je to sploh 
pomembno vprašanje za prodajalca? Iz klasičnih principov trženja bi lahko sklepali, da bo pač 
podjetje dobavilo blago ali storitve tako, da se bo osredotočilo na obvladovanje stroškov in 
tako učinkovito izpeljalo svoj del naloge. Spremenjeno okolje, v katerem v zadnjem obdobju 
delujejo podjetja, terja od udeležencev več kot le učinkovitost pri izpolnjevanju naročil.  
 
Najprej bi želel tu poudariti koncept Michaela Porterja, ki je kot mehanizem za iskanje 
vrednosti za kupca razvil verigo vrednosti. Vsako podjetje je skupek dejavnosti in Porter jih 
navaja devet: pet je primarnih in štiri so podporne. Primarne dejavnosti so vhodna logistika, 
proizvodnja, izhodna logistika, trženje in prodaja in storitve. Podporne dejavnosti so nabava, 
tehnološki razvoj, ravnanje s človeškimi viri in infrastruktura podjetja. Podporne dejavnosti 
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imajo integracijsko vlogo med primarnimi dejavnostmi organizacije. Po Porterju konkurenčna 
prednost izhaja iz tega, kako je organizacija sposobna povezati te ločene dejavnosti znotraj 
verige vrednosti. Da bi podjetje dobilo konkurenčno prednost pred konkurenti, mora biti 
sposobno te dejavnosti izvajati učinkoviteje kot konkurenti ali pa na poseben, razlikovalni 
način, ki ustvarja pomembno diferenciacijo. 
 

Slika 9: Veriga vrednosti 

      Infrastruktura podjetja 

 
  Vhodna  
  logistika     

Ravnanje s človeškimi viri

         Nabava

     Tehnološki razvoj
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prodaja 

Storitve 
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 Primarne dejavnosti

Pribitek 

Pribitek 

 
Vir: Kotler, 2004, str. 70. 

 
Iz zgornje slike lahko ugotovimo, da je menedžment logistike zelo pomemben pri doseganju 
stroškovne prednosti ter prednosti v dobavi vrednosti kupcem. Poslanstvo logistike je 
planiranje in koordiniranje vseh aktivnosti, ki so potrebne za dosego želenih storitev s čim 
nižjimi stroški. Logistiko moramo v tem kontekstu videti kot vezo med trgom in proizvodnimi 
aktivnostmi podjetja in kot povezavo aktivnosti podjetja med nabavo surovin na eni strani in 
dobavo končnega izdelka ali storitve na drugi strani procesa. Menedžment logistike je v tem 
smislu koordinacija materialnih in informacijskih tokov, ki izhajajo iz potreb trga, preko 
proizvodnih dejavnosti do dobaviteljev. 
 
Sčasoma je takšno pojmovanje logistike postalo omejujoče. Organizacije so spoznale, da ne 
morejo delovati kot samostojni subjekti in tako tekmovati z ostalimi za preživetje. Imeti na 
eni strani fronto dobaviteljev, na drugi pa kupcev in iskati formulo kompromisnega 
ravnovesja le znotraj organizacije je praktično nemogoče. Iz tega je nastala ideja o oskrbni 
verigi (supply chain). Christopher (1998, str. 15 in 19) je oskrbno verigo opredelil kot zvezo 
organizacij, ki so povezane navzgor in navzdol v različnih procesih in aktivnostih, ki 
ustvarjajo vrednost v obliki izdelkov ali storitev za končnega kupca. Je mreža povezanih in 
vzajemno odvisnih organizacij, ki sodelujejo za to, da bi kontrolirale, obvladovale in 
izboljševale tokove informacij in blaga med dobavitelji in končnimi uporabniki. 
 
Menedžment oskrbne verige prinaša nekaj povsem novega v odnose med kupcem in 
dobaviteljem. Tradicionalni odnos kupec – dobavitelj, za katerega so značilna trda pogajanja 
in poskusi vsiljevanja rešitev s pozicije močnejšega, se spremeni v odnose, ki temeljijo na 
sodelovanju, medsebojnem zaupanju in prepoznavanju interesov vseh. Gre za poudarek na 
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menedžment odnosov in za delovanje na osnovi predpostavke, da je celota boljša kot seštevek 
njenih posameznih delov.  
 

Slika 10: Ponazoritev oskrbne verige 
 

Tok blaga 

Podjetje 

Dobavitelji Nabava Distribucija Porabnik Proizvodnja 

Tok informacij 
 

Vir: Cristopher, Payne in Ballantyne, 2002, str.16. 
 
Organizacije morajo razumeti, da gre za povezavo med kupcem, dobaviteljem in njegovimi 
dobavitelji. Še več. Gre za t.i. "razširjeno podjetje", ki obsega kupčeve kupce, notranje kupce 
v okviru notranjih dejavnosti podjetja prodajalca ter dobavitelje in njihove dobavitelje. V čem 
je sploh bistvo obvladovanja oskrbne verige? Cristopher, Payne in Ballantyne (2002, str. 15) 
menijo, da je cilj obvladovanja oskrbne verige kot integralnega sistema v tem, da s tem 
podjetje postane bolj gibčno v svojih odzivih na povpraševanje ali potrebe kupcev. Gibčnost 
pa je izredno pomembna konkurenčna sposobnost. Agilnosti ne more doseči podjetje samo. 
Za to je potrebna tesna povezava navzgor in navzdol, zlasti z izmenjavo in koriščenjem vseh 
razpoložljivih informacij.  
 
Izjemen preskok v pomenu oskrbnih verig je bil dosežen z razvojem informacijske 
tehnologije, s čimer je bilo omogočeno lažje deseganje učinkovite povezave udeležencev v 
verigi. Nekateri avtorji menijo, da je šele informacijska tehnologija in na tej osnovi vsem 
dostopna informacija postala tisti integrator novih oblik dobavnih mrež, v katere se bodo 
razvile sedanje dobavne verige (Collins, 2002, str. 43). 
 
Kotler (2004, str. 71) oskrbno verigo imenuje tudi mrežo za posredovanje vrednosti. Avtor 
meni, da so podjetja, ki želijo biti uspešna, prisiljena svoje konkurenčne prednosti iskati tudi 
zunaj lastnih dejavnosti, v verigah vrednosti svojih dobaviteljev, distributerjev in kupcev. 
Danes se številna podjetja povezujejo s posameznimi dobavitelji in distributerji, da bi 
ustvarila superiorno mrežo za posredovanje vrednosti.  

4.7 Sklep 

V tem poglavju sem precej pozornosti namenil področjem, za katere bi na prvi pogled rekli, 
da nimajo zveze s trženjem. Vendar je pojmovanje vrednosti in kakovosti, uvajanje novih 
oblik delovanja v verigi vrednosti, uvajanje naprednih menedžerskih metod in konceptov v 
notranji organizaciji in odnosih, ključnega pomena za to, ali bo podjetje obvladalo svoje 
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procese. Če bo obvladalo svoje notranje procese, bo lahko obvladalo tudi temeljni proces - 
proces zadovoljevanja kupca, ki ga moramo razumeti kot temelj vsakega podjetja. Vse ostalo 
so samo t.i. podporni procesi. Zavedati se moramo, da v medorganizacijskem trženju tržimo 
celovite sposobnosti organizacije in ne le končni izdelek v fizičnem smislu, kar je često 
primer pri trženju porabniških dobrin. 
 
Povprečna kakovost za današnje zahtevne kupce ni več dovolj. Podjetja, ki hočejo biti 
uspešna, morajo zagotavljati visoko kakovost. Odgovornost za kakovost izdelkov ali storitev, 
ki jih dobavljamo kupcu, pa ni in ne more biti le odgovornost določenih oddelkov v podjetju. 
Izdelki in storitve nastajajo v okviru večfunkcijskega sodelovanja in visoko kakovost je 
možno doseči le ob odpravi ločnic med funkcijami v podjetju. Rešitev je v celostnem 
organizacijskem pristopu, ki temelji na nenehnih izboljšavah kakovosti procesov, izdelkov in 
storitev podjetja. In kakšno vlogo naj imajo tržniki v podjetju, ki se osredotoča na celovito 
kakovost? "Prvič, sodelovati morajo pri oblikovanju strategij in politik, ki podjetju omogočajo 
premagovati konkurenco s pomočjo odličnosti v celoviti kakovosti. Drugič, poleg proizvodne 
kakovosti morajo posredovati tudi trženjsko kakovost. Vsaka dejavnost v trženju – trženjske 
raziskave, usposabljanje prodajalcev, oglaševanje, pomoč porabnikom ipd. – mora biti 
izvedena v skladu z visokimi standardi." (Kotler, 2004, str. 85). 
 
Trženje vidim, še posebej v medorganizacijskem trženju, kot povezovalni člen vseh 
dejavnosti podjetja: od prepoznavanja, razumevanja in opredelitve kupčevih potreb, do 
skrbništva, da bodo kupčeve potrebe v organizaciji pravilno razumljene in upoštevane ter 
realizirane v okviru ali bolje od kupčevih pričakovanj. Če se te številne aktivnosti odvijajo v 
številnih nepovezanih oddelkih, službah ali funkcijah podjetja, imamo precej možnosti, da naš 
izdelek ali storitev ne bo celovito zadovoljil visokih kriterijev kupcev. 

5 Organiziranje trženja na podlagi odnosov - pristopi 
in praktične rešitve  

5.1 Skrbništvo ključnih kupcev  

Izgradnja dolgoročnih odnosov je postalo eno pomembnejših področij trženjskega upravljanja 
v zadnjih dveh desetletljih. Spoznanje, da je ohranjanje odnosov z obstoječimi kupci morda 
bolj racionalno kot iskanje in pridobivanje novih kupcev ter zakonitost Paretovega pravila, ki 
nas usmerja na koncentrirano delovanje za dosego večine rezultata, je samo dodatno 
spodbudilo menedžerske pristope, ki so svoje delovanje usmerili k najpomembnejšemu cilju, 
to je kupcu. Seveda pa do iniciative lahko pride tudi s strani kupca. Pogosto se dogaja, da 
kupec ni zadovoljen z odzivnostjo in celovito storitvijo dobavitelja, ker je le-ta morda namenil 
kupcu premalo virov. V takem primeru kupec enostavno zahteva posebne ljudi v prodajni 
službi ali trženju, ki bodo skrbeli, da se bo prodajalec hitreje odzival in laže prepoznaval 
potrebe kupca.  
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5.1.1 Opredelitev skrbništva ključnih kupcev  

Kot reakcijo na spremembe v okolju ter v nakupnem vedenju kupcev so dobavitelji uvedli na 
področju medorganizacijskega trženja posebne programe skrbništva ključnih kupcev (angl. 
Key Account Programs). Cilj takšnih programov je uvedba posebne, individualne obravnave 
strateško pomembnih kupcev v primerjavi z manj pomembnimi kupci.  
 
Skrbništvo ključnih kupcev (angl. Key Account Management v nadaljevanju KAM) je skupek 
dejavnosti, v okviru katerih dobavitelji nenehoma prilagajajo svojo ponudbo individualnim 
željam ključnih kupcev z namenom zgraditi portfelj lojalnih ključnih kupcev, ki se bodo le 
stežka odločili zamenjati svojega dobavitelja. Ravnanje s ključnimi kupci je ravnanje z odnosi 
z manjšim številom kupcev, ki imajo ali pa bodo imeli močan vpliv na poslovanje ali 
preživetje podjetja v prihodnosti (Petković, 2001, str. 7).  
 
Ključni kupci (angl. Key Accounts) pa so s stališča podjetja tisti kupci na 
medorganizacijskem trgu, katerim to prodaja svoje izdelke in so opredeljeni kot strateško 
pomembni kupci (Mc Donald, Millman, Rogers, 1997, str. 737).  
 
Skrbnik ključnih kupcev (angl. Key Account Manager) je oseba v podjetju (prodajalcu), ki 
predstavlja svojemu podjetju (prodajalcu) potrebe podjetja – kupca in podjetju – kupcu 
zmožnosti svojega podjetja, s čimer omogoča uspešno delovanje obeh (Ojasalo, 2001, str. 
201).  
 
Skrbniki ključnih kupcev imajo številne obveznosti: delujejo kot stična točka med obema 
podjetjema, razvijajo in povečujejo posel s kupcem, razumeti morajo proces odločanja pri 
kupcu, prepoznati morajo priložnosti za dodajanje vrednosti, zbirati tržne informacije, 
pogajati se o prodaji in usklajevati storitve kupcem (Kotler, 2004, str. 641). 
 
Iz teh opredelitev vidimo, da je skrbništvo ključnih kupcev tipično povezano z 
medorganizacijskim trženjem in naravo odnosov, ki nastajajo med partnerji v tej obliki 
trženja. 

5.1.2 Kdaj in kako uvajamo skrbništvo ključnih kupcev 

Uvajanje skrbništva ključnih kupcev kot oblike posebnega obravnavanja kupcev je načeloma 
primerno za večino podjetij, ki prodajajo izdelke ali storitve. Največje uspehe pa lahko 
pričakujemo zlasti v naslednjih primerih (Petković, 2001, str. 12): 
 

• na voljo je dovolj velik trg, na katerem zasledimo več velikih kupcev, ki na trgu 
prevladujejo, 

• kupci zaznavajo diferenciacijo ponudnikov na podlagi boljšega ravnanja s kupci kot 
dodano vrednost, za kar so pripravljeni plačati, 

• pri kupcu obstaja kompleksna enota za odločanje o nabavi; vodja je lociran v centrali, 
ostali vplivneži v nakupnem procesu pa so npr. dislocirani po proizvodnih enotah, 
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• stiki med kupcem in dobaviteljem se odvijajo na številnih in funkcijsko različnih 
ravneh, 

• na voljo je široka paleta izdelkov prodajalca, 
• ponuja se veliko možnosti za izdelavo rešitev po meri kupca, uspešnost poslovanja pa 

je odvisna od tesnega sodelovanja s kupcem in poznavanja njegovega poslovanja, 
• glavni kupci centralizirajo nabavo, imajo pa veliko različnih lokacij, 
• tudi konkurenca organizira prodajo pod okriljem lastnega programa za ravnanje s 

ključnim kupcem. 
 
Čeprav različni avtorji navajajo različne modele izgradnje skrbništva ključnih kupcev in 
opisujejo različne stopnje odnosov, ki nastajajo med prodajalcem in kupcem, lahko sistem 
poenostavimo in povzamemo Ojasalov predlog uspešnega KAM (Ojasalo, 2001, str. 201), ki 
je sestavljen iz štirih faz: 
 

• identificiranje ključnih kupcev, 
• analiziranje ključnih kupcev, 
• izbor ustreznih strategij za ključne kupce, 
• razvoj operativnih sposobnosti za izgradnjo, rast in vzdrževanje dobičkonosnih in 

dolgoročnih odnosov. 
 
a) Identificiranje ključnih kupcev je povezano z odgovorom na naslednje vprašanje: kateri 
obstoječi ali potencialni kupci so strateškega pomena sedaj in v prihodnosti in seveda katera 
so merila, ki opredeljujejo strateško pomembne kupce? Med ta merila avtorji najpogosteje 
prištevajo vrednost prodaje, delež prodaje v celotni prodaji, možnost rasti v prihodnje, status 
oz. privlačnost kupca za dobavitelja, dobičkonosnost kupca, sloves kupca itd. 
 
b) Analiziranje ključnih kupcev zajema analizo osnovnih pokazateljev, notranjega in 
zunanjega okolja ključnega kupca. Pri tem je zelo pomembna analiza zgodovine odnosov med 
prodajalcem in ključnim kupcem in zlasti možnosti skladnih odnosov in interesov, ki lahko 
razvijejo pravo kooperativno sodelovanje. Poseben pomen ima analiza stroškov, ki nastanejo 
zaradi zamenjave partnerja (switching costs). Visoki stroški zamenjave partnerja lahko kupca 
odvrnejo od iskanja novega dobavitelja, čeprav ta ni zadovoljen z obstoječim partnerjem. 
 
c) Za izbor ustreznih strategij ne obstajajo jasne in enoznačne usmeritve. Strategije so 
odvisne tako od moči dobavitelja kot kupca, od panoge, okolja. Zelo pomembno je, da 
prodajalec zna različna razmerja moči uravnotežiti v cilju ustvarjanja dolgoročnih odnosov. 
Pred posebnim izzivom je prodajalec tedaj, ko ima kupec izrazito močnejšo pozicijo. Ali naj 
se izogiba takih kupcev, kako naj nevtralizira dominantno vlogo kupca, naj se prilagaja, 
razvija izrazito partnerski odnos ali neke svoje izrazite konkurenčne prednosti in s tem oslabi 
konkurenčno moč konkurentov in kupca?  
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d) Razvoj operativnih sposobnosti za sodelovanje s kupcem zajema razvoj in ponudbo 
pravih izdelkov in storitev, postavitev ustrezne organizacijske strukture, informacijskih 
povezav in ljudi, ki bodo znali razvijati poslovne vezi v pravo dolgoročno partnerstvo.  

5.1.3 Organizacijske oblike ravnanja s ključnimi kupci 

Izbor ustreznih strategij delovanja in na podlagi tega izbor najustreznejših organizacijskih 
rešitev je prav gotovo največji izziv KAM. Obstaja več možnih organizacijskih rešitev, ki jih 
imajo podjetja. Vsaka rešitev prinaša prednosti in slabosti, zato  mora organizacija presoditi, 
katera je najboljša izbira. Nekateri avtorji navajajo naslednje možne programske rešitve 
(Petković, 2001, str. 25): 
 

• Organizacija nima posebnega programa, ker ne obstaja dovolj močan razlog, da bi 
organizacija program uvedla, čeprav ve za to obliko ravnanja s kupci. 

• Polovični program je organizacijska rešitev, ko posamezniki, ki delujejo v skrbništvu 
do ključnih kupcev, opravljajo tudi druge naloge. 

• Polni program na ravni poslovne enote je običajno organiziran tedaj, ko ima 
organizacija kupce, ki ne kupujejo pri vseh njenih poslovnih enotah. Program na ravni 
skupine poslovnih enot je smiselno organizirati, ko kupec kupuje pri več poslovnih 
enotah. Tedaj je smiselno organizirati virtualno skupino, sestavljeno iz posameznikov 
različnih poslovnih enot, da ne prihaja do večtirnega in različnega obravnavanja istega 
kupca. 

• Program na ravni podjetja je primeren tedaj, ko imajo poslovne enote podjetja enoten 
portfelj kupcev. Ta program delovanja zagotavlja centralizirano in enotno delovanje, 
vendar prinaša pomanjkljivosti v delovanju tedaj, ko se pojavijo specifične potrebe 
posameznih enot. 

• Program na nacionalni ravni obravnava samo kupce iz ene države. 
 
Bolj kot ravnanje s kupci na nacionalni ravni je dandanašnji izziv ravnanje s kupci v globalnih 
okvirih sodobnega poslovanja, ko se v okviru multinacionalnih korporacij moramo srečevati z 
različnostjo kultur, vrednot in etičnih načel, čeprav v bistvu poslujemo z isto organizacijo.  
 
Pri organiziranju skrbništva ključnih kupcev, ki so multinacionalne korporacije, se tako 
srečujemo z dvema velikima vprašanjema: prvič, kako tehnično pokriti številne lokalne 
izpostave multinacionalke, in drugič, kako globalne smernice poslovanja s kupcem, ki jih 
postavlja sedež multinacionalke, udejaniti na lokalnih ravneh. Enotnega recepta verjetno ni 
mogoče najti za vse primere. Vsekakor menim, da bi dobavitelj moral imeti globalnega 
skrbnika, ki je vezan na sedež multinacionalke in je zadolžen za izdelavo in izvajanje 
globalnega programa. Na lokacijah, kjer se nahajajo podružnice kupca, naj bo organizirano 
lokalno skrbništvo, ki je strokovno podrejeno globalnemu skrbniku, v svojem delovanju pa 
upošteva lokalne kulturne, sociološke ali tržne posebnosti. Kako pomembno na razlike v 
pojmovanju zaupanja, izpolnjevanja poslovnih obvez in vrednote vpliva kulturno okolje, sta 
ugotovili Makovec Brenčič in Žabkar (2002), ko sta preučevali poslovno obnašanje podjetij v 
Srbiji in Hrvaški. Čeprav gre za dve relativno podobni sociološko-kulturni okolji, pa sta z 
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raziskavo ugotovili bistvene razlike v vrednotenju poštenosti, zaupanja, spoštovanja danih 
obljub itd.  

5.1.4 Posameznik ali skupina za skrbništvo ključnih kupcev 

Proces nakupnega odločanja velikih kupcev na medorganizacijskem trgu je praviloma 
kompleksen. V takšnem procesu odločanja nastopajo predstavniki različnih poslovnih 
področij iz organizacije kupca. Ko govorimo o vlogah posameznikov, ki jih ti igrajo v 
nakupnem odločanju, običajno v terminologiji trženja govorimo o vratarjih, vplivnežih, 
odločevalcih in uporabnikih. Dobavitelj mora v odnose s kupcem vključiti ljudi z različnih 
funkcijskih področij. Tako bo podjetje lahko ustrezno delovalo v smeri ugodne poslovne 
odločitve za dobavitelja. Zato je na dlani logična rešitev v oblikovanju skupine, ki naj bo 
zrcalna slika kupčeve sestave.  
 
Skupina za ravnanje s ključnim kupcem je vsaj za velike kupce na medorganizacijskem trgu, 
boljša rešitev kot programska rešitev z eno osebo. Po tej različici vodja skupine prevzame 
ključno vlogo v odnosih s kupcem, člani skupine pa predvsem skrb, da se dogovori na relaciji 
kupec – ravnatelj ključnih kupcev izvršijo (Petković, 2001, str. 34). Sam se s to zadnjo 
trditvijo le delno strinjam. Menim namreč, da je skupina dobra rešitev, ne strinjam pa se glede 
vloge članov skupine, ki naj bi v glavnem skrbeli za izvrševanje dogovorov. Če člani skupine 
ne igrajo vidne in aktivne vloge v prepričevanju svojih sogovornikov v kupčevi organizaciji o 
koristih, ki jih bo njihova organizacija imela v poslovanju z dobaviteljem, se prodajalec 
postavlja v preveč pasivno vlogo in ne izkorišča dovolj vseh vzvodov za vpliv na ugodne 
nakupne odločitve kupca.  
 
Ob obravnavi posameznika ali skupine za ravnanje s ključnimi kupci se hočeš nočeš srečamo 
z vprašanjem odgovornosti in pristojnosti. Če je ravnatelj skupine tudi disciplinsko nadrejen 
članom skupine, potem je uspešno skrbništvo v največji meri odvisno od njega samega. Ker 
pa so skupine praviloma sestavljene iz članov, ki prihajajo iz več služb tradicionalno 
organiziranega podjetja ali iz različnih teritorialnih enot, moramo računati na možno 
konfliktno situacijo, ker so člani skupine strokovno nadrejeni ravnatelju ključnega kupca, 
disciplinsko pa funkcijskemu ali področnemu ravnatelju. 

5.1.5 Nova razmišljanja o skrbništvu ključnih kupcev 

Definicije, programi in organizacijske rešitve skrbništva ključnih kupcev, ki sem jih 
obravnaval v prejšnjih točkah tega poglavja, so značilne za začetne faze skrbništva v poznih 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Lahko bi rekli, da gre za pojmovanje skrbništva ključnih 
kupcev v duhu tradicionalnega trženja, kjer je skrbništvo v bistvu prodajno orientiran 
poslovni model z relativno enostavnimi organizacijskimi adaptacijami in je kot tako 
vključeno v komponento odnosov dobavitelj – kupec. Če bi grobo poenostavili, bi lahko 
strateški menedžement ključnih kupcev obravnavali kot precej enostavno nalogo (Spencer, 
1999, str. 304): 
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• Izbor ključnih kupcev je le enostavno rangiranje kupcev glede na dobiček in/ali 
vrednost prodaje. 

• Ko so ključni kupci izbrani, sledijo naložbe v jačanje medsebojnih vezi, ki se 
vrednotijo s potencialnimi finančnimi donosi. 

• Organiziranje v smeri boljšega zadovoljevanja ključnih kupcev je enostavno in ga 
rešimo s skupinami, ki imajo ustrezna znanja za vsa področja kupčevega delovanja. 

• V odvisnosti od profila teh dobaviteljevih skupin postavimo organizacijsko strukturo 
(več ali manj centralizirano) z ustrezno prilagojeno ponudbo kupcu. 

 
Vrnimo se ponovno k nekoliko bolj realističnemu pogledu na skrbništvo ključnih kupcev. 
Nekateri avtorji so že ob koncu prejšnjega desetletja začeli skrbništvo ključnih kupcev 
obravnavati nekoliko drugače. Spencer (1999, str. 307) je na osnovi praktične raziskave 
ugotovil, da nekateri temelji na katerih je bilo grajeno skrbništvo ključnih kupcev v prejšnjem 
desetletju, ne morejo veljati več. Če hoče biti skrbništvo ključnih kupcev učinkovit 
menedžerski sistem, mora biti sposoben integrirati različnost in kompleksnost same 
organizacije na področju strategije, značilnosti, odnosov med enotami organizacije in 
funkcijami, ob tem, da so nekatere od teh razsežnosti lahko izven neposrednega in takojšnjega 
nadzora skrbništva ključnih kupcev. Novi menedžment ne more biti omejen s ciljem 
maksimiranja kratkoročnih ali srednjeročnih finančnih ciljev, temveč mora pokrivati širok 
spekter ciljev, povezanih z ustvarjanjem vrednosti in angažiranjem virov v odnosih s 
ključnimi kupci.  
 
Spencer (1999, str. 308) je na osnovi teh spoznanj sestavil nekakšen menedžerski kažipot za 
nadaljnji razvoj skrbništva ključnih kupcev: 
 

• Odnosi s ključnimi kupci pomenijo angažiranje strateških virov podjetja, zato mora 
biti strategija skrbništva ključnih kupcev trdno zasidrana v korporacijski strategiji. 

• Korporacijska strategija mora zagotoviti takšne pogoje, da bo skrbništvo ključnih 
kupcev lahko učinkovito. 

• Identifikacija in izbor ključnih kupcev mora biti narejen ob upoštevanju vseh 
strateških koristi, ki jih bo imelo podjetje, in ne npr. zgolj na osnovi vrednosti prodaje. 

• Vrednosti kupca za dobavitelja ne moremo presojati na osnovi trenutnega stanja, 
temveč na osnovi tega, kakšna je lahko ta vrednost v prihodnosti ob ustreznem 
skrbništvu in stroških v zvezi s tem. 

• Skrbništvo ključnih kupcev ne pomeni gradnje dobrih in čvrstih odnosov za vsako 
ceno. Koristi odnosa primerjamo z vložki in zmanjšamo vložke v določenih primerih, 
če je to potrebno. 

• Ključni kupci pogosto nimajo homogene strategije, organizacijske strukture in 
nabavno – proizvodnih dejavnosti, zato bodo v takšnih primerih potrebne analize 
omrežij in drugačne menedžerske metode. 

• Zahtevane veščine skrbnikov ključnih kupcev in članov timov zelo varirajo glede 
dejavnosti. Ni univerzalnega profila za vse primere. Te veščine se nanašajo na 
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pogajalske sposobnosti, tehnično znanje, sposobnosti koordiniranja in obvladovanja 
odnosov.  

• Ta znanja in veščine so potrebne tako za obvladovanje odnosov znotraj dobaviteljeve 
kot tudi kupčeve organizacije in širše. 

 
Skrbništvo ključnih kupcev je dobaviteljeva strategija za nadzor nad transakcijami med 
kupcem in dobaviteljem ter orodje za učinkovito odzivanje na potrebe kupca s pomočjo 
učinkovitega dialoga in pogajanja. Skrbništvo ključnih kupcev je lahko tudi posledica zahteve 
ključnega kupca, ki zase zahteva posebno obravnavo. To so razmišljanja iz začetnega obdobja 
uvajanja skrbništva ključnih kupcev.  
 
V teh pristopih lahko opazimo, da so praktično vse aktivnosti podjetij usmerjene na kupca in 
kvečjemu na tiste aktivnosti pri dobavitelju, ki so v neposrednem odnosu s kupcem. Iz tega so 
izhajale rešitve skrbništva ključnih kupcev, tako da naj bi skrbništvo ene osebe že lahko 
zagotavljalo poseben status posameznemu kupcu. Ker so kupci, katerim so prodajne 
organizacije dodelile poseben status, ponavadi velike in kompleksne organizacije, je postalo 
jasno, da ena oseba ne more zadovoljivo obvladovati vseh odnosov s kupcem; zato so bile 
uvedene rešitve s skupinami, katerih sestava bi ustrezala značilnostim kupca. Vendar so vsi ti 
začetni programi skrbništva ključnih kupcev, morda zaradi začetnega navdušenja in hitrih 
rezultatov na področju povečanja zvestobe in obsega prodaje ključnim kupcem, podcenili 
dejstvo, da je predpogoj za dolgoročno uspešno zunanje trženje, uspešno notranje trženje in 
učinkovita medfunkcijska koordinacija. Ena od pomembnih ovir za uspešno uvajanje 
skrbništva ključnih kupcev je notranji odpor do priznavanja skrbnikov za kupce 
(posameznikov ali skupine) kot legitimnih in avtoritativnih skrbnikov kupčevih interesov 
znotraj organizacije. To seveda izvira iz pomanjkanja formalnih pristojnosti, ki jih menedžerji 
ključnih kupcev imajo glede ostalih funkcijskih enot v organizaciji. Sočasno sodelovanje in 
proaktiven pristop vseh delov organizacije je bistven pogoj, da bi lahko dobavitelj zagotavljal 
zadovoljive rešitve kompleksnim zahtevam velikih kupcev. 
 
Po letu 2000, ko so bili že nekaj let v praksi izvajani različni programi skrbništva ključnih 
kupcev, so nekateri raziskovalci začeli raziskovati praktične učinke teh programov. Nekateri 
raziskovalci, ki pripadajo skupini IMP, so na osnovi IMP pristopa in skandinavske šole 
trženja, temelječega na odnosih, začeli ugotavljati, da nekatere teoretične predpostavke 
začetnih programov skrbništva ključnih kupcev v raziskavah praktičnih primerov ne držijo 
(Ivens, Pardo, 2004). Drugi so ugotovili (Brady, 2003), da so začetni programi skrbništva 
ključnih kupcev podcenili pomen notranjih medfunkcijskih odnosov in niso skrbniku ključnih 
kupcev dodelili vloge graditelja odnosov znotraj organizacije in izven nje. 
 
Te raziskave po moji oceni pomenijo prelomnico v analizi delovanja skrbništva ključnih 
kupcev in so osnova za nadgradnjo v smeri delovanja organizacij na osnovi trženja s 
poudarkom na odnosih. V nadaljevanju bom na kratko povzel bistvene ugotovitve Bradya 
(2003) ter Ivensa in Pardojeve (2004), ki nakazujejo potrebne spremembe v strategiji 
delovanja skrbništva ključnih kupcev. 
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Brady je v letih 2001 in 2002 v dveh podjetjih v Veliki Britaniji, ki sta vpeljali skrbništvo 
ključnih kupcev v storitveni industriji, preučeval tri področja: 
 

• pregrade, ki nastanejo zaradi medoddelčnega rivalstva, 
• pregrade, nastale zaradi nove podjetniške strategije, katera poudarja skrbništvo 

ključnih kupcev, 
• vlogo skrbnika ključnih kupcev kot graditelja odnosov. 

 
Ugotovil je, da obema podjetjema ni uspelo razviti medfunkcijskega pristopa v izvajanju 
strategije skrbništva ključnih kupcev. V nekaterih primerih je prišlo celo do odkrite antipatije 
in nesprejemanja te strategije, predvsem zaradi rivalstva z direktorji poslovnih enot. Drugi 
problem je nastal zaradi nekonsistentne poslovne strategije, ko cilji strategije skrbništva 
ključnih kupcev niso bili usklajeni s cilji poslovnih enot in je zaradi tega prihajalo do 
konfliktov v procesih. Tretja ugotovitev je, da mora skrbnik ključnih kupcev biti vodja in 
kreator odnosov znotraj dobaviteljeve notranje mreže povezav in ne samo skrbnik odnosov s 
kupci. 
 
V zaključku Brady ugotavlja, da je medfunkcijska integracija pogoj za uspešno notranje 
trženje, tržno orientiranost podjetja in uspešno uvedbo strategije skrbništva ključnih kupcev. 
Kreiranje timov, interakcija med ključnimi skupinami in kroženje zaposlenih med različnimi 
funkcijami so temelji za uspešno izvajanje te strategije. V medorganizacijskem trženju 
učinkovito uvajanje strategije skrbništva ključnih kupcev zahteva osredotočenje na vse igralce 
v notranji mreži, na kateri le-ta sloni. Le tako bo organizacija lahko dobavljala rešitve z višjo 
vrednostjo svojim kupcem. 
 
Ivens in Pardojeva (2004) sta s svojo empirično raziskavo, v nasprotju z nekaterimi svojimi 
predpostavkami iz začetnega obdobja uvajanja strategije skrbništva ključnih kupcev, 
ugotovila: 
 

• Programe skrbništva ključnih kupcev ne moremo avtomatično povezovati z boljšo 
procesno koordinacijo znotraj dobaviteljeve organizacije. Zdrav razum nas navaja na 
to, da je bistvo takšnega programa koordinacija. Zakaj potem te ugotovitve? En razlog 
je v tem, da so takšni programi uvedeni šele pred kratkim in zato procesi izgradnje 
koordinacije še potekajo. Drugi razlog je v tem, da je koordinacijo v strategiji 
skrbništva ključnih kupcev teže doseči kot v razmerah, ko takšne strategije 
organizacija nima. Odnosi v organizaciji, ki deluje na osnovi takšne strategije, so 
kompleksnejši. Dobavitelj mora kupčeve probleme spremeniti v dobaviteljeve rešitve. 
Da bi to lahko naredil, potrebuje popolno sodelovanje vseh funkcijskih oddelkov. 
Tega ne moremo narediti takoj. To terja čas. 

• Skrbništvo ključnih kupcev ni nujno povezano z dolgoročnostjo odnosa s kupcem. Ne 
gre samo za stabiliziranje in varovanje odnosa, ki je in naj zagotavlja določen obseg 
prodaje, temveč tudi za druge koristi, kot so: dostop do znanja, inovacij, mrežnih 
povezav itd. 
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• Programi skrbništva ključnih kupcev ne omogočajo dobaviteljem doseganja višjih cen. 
Takšen program jim bo le omogočal, da bodo lahko prodali več po istih cenah ali pa 
poleg osnovnega izdelka prodali še dodatne storitve. 

5.1.6 Zaključek 

Najnovejša spoznanja o praktičnih učinkih in problemih delovanja programov skrbništva 
ključnih kupcev lahko strnemo v naslednja priporočila za nadaljnje delovanje: 
 

• Cilj strategije skrbništva ključnih kupcev naj ne bo doseganje višjih cen, temveč delo 
v smeri ustvarjanja dodatne vrednosti za kupce. 

• Koordinacija dobaviteljevih aktivnosti v odnosu do kupca je zelo pomembna. Zato je 
potreben še poseben poudarek na interni koordinaciji vseh aktivnosti in procesov. 

• Da bi lahko skrbnik ključnih kupcev bil učinkovit, mu mora organizacija dati ustrezno 
moč. Ni nujno, da je ta moč samo hierarhična (definirane pristojnosti, formalni timi, 
itd), lahko je tudi neformalna (na osnovi osebnostnih karakteristik, karierne poti itd). 

 
Različne programe skrbništva ključnih kupcev lahko obravnavamo kot obliko trženja na 
podlagi odnosov. Takšni programi prispevajo k temu, da dobavitelj postane bolj odziven na 
potrebe kupca. Vendar pa imajo takšni programi še vedno pomanjkljivost v tem, da so to 
pretežno trženjski programi, usmerjeni pretežno h kupcu, in zato ne morejo biti uspešni pri 
polni vpeljavi trženja na podlagi odnosov.  

5.2 Trženje na podlagi odnosov 

5.2.1 Uvod 

V zvezi s pojmom trženje na podlagi odnosov ali "relationship marketing" srečamo več 
podobnih, pa tudi različnih razumevanj, kaj to je. Najprej bi želel podati kratko razumevanje 
pojmov "customer management", "customer relationship management" ter njuno povezavo z 
"relationship marketing". "Customer relationship management" je Brown (2000, str. xii in 8) 
enostavno definiral kot proces za pridobivanje, ohranjanje in razvoj dobičkonosnih kupcev. 
Da bi to lahko dosegli, moramo: 
 

• izbrati in obravnavati kupce na individualni ravni, 
• z njim razviti dolgoročne odnose, 
• odpraviti pregrade, ustvarjene od posrednikov, ki ne prinašajo nobene vrednosti. 

 
Za lažje razumevanje teh povezav bom uporabil prikaz in definicije na sliki 11. 
 
Ravnanje z odnosi s kupci (angl. Customer relationship management) je pojem, ki obravnava 
predvsem odnose s kupci; trženje na podlagi odnosov (relationship marketing) obravnava 
odnose širše (še z ostalimi udeleženci). Ravnanje z odnosi s kupci nekateri vidijo kot 
platformo, ki lahko omogoči trženje na podlagi odnosov in ne kot sam cilj trženja na podlagi 
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odnosov (Cristopher, Payne in Ballantyne, 2002, str. xiii). Isti avtorji ravnanje z odnosi s 
kupci opredeljujejo kot strateški pristop za povečanje vrednosti lastnikov z razvojem ustreznih 
odnosov s ključnimi kupci ali segmenti teh kupcev. Ravnanje z odnosi s kupci združuje 
potencial, ki ga nudita informacijska tehnologija in strategije, ki vključujejo odnose v trženje, 
da bi dosegli dolgoročne, dobičkonosne odnose s kupci (Cristopher, Payne in Ballantyne, 
2002, str. 16).  
 

Slika 11: Trženje na podlagi odnosov in CRM 
 

TRŽENJE NA 
PODLAGI 

ODNOSOV 

RAVNANJE Z 
ODNOSI  S KUPCI 

RAVNANJE S KUPCI 

Trženje na podlagi odnosov: filozofija, 
usmeritev k ohranjanju zvestobe kupcev 

Ravnanje z odnosi s kupci: identifikacija 
in izbor ciljnih kupcev 

Ravnanje s kupci: operativno, proaktivno 
ravnanje kupcev, interakcije z organizacijo, 
"trenutki resnice" 

 
Vir: Cristopher, Payne in Ballantyne, 2002, str. 17. 

 
Podobno pomanjkljivost koncepta, ki sloni na ravnanju z odnosi s kupci vidi tudi Gumesson 
(2004, str. 139). Ozko gledano je pri ravnanju odnosov s kupci dobavitelj osredotočen na 
odnose s kupcem. Tako ravnanje z odnosi s kupci kot trženje po načelu eden-za-enega, ne 
upoštevata dovolj pomena mreže, ki je še posebej pomembna v medorganizacijskem trženju. 
To ozko pojmovanje ravnanja z odnosi s kupci vodi k razumevanju dobavitelj – kupec diade 
kot izoliranega otoka. Ob uvajanju takšne strategije bo podjetje zato hitro naletelo na težave,ki 
jih bodo imeli nosilci teh aktivnosti. Gumesson nadalje meni, da širše gledano, ves 
menedžment, vsa družba, celo vse življenje ustvarja mrežo odnosov. V takšnih razmerah 
fizično in mentalno vsi delujemo kot menedžerji, zaposleni, porabniki in živa bitja. 

5.2.2 Poskus opredelitve trženja, temelječega na odnosih 

V točki 3.2 sem podal nekatere opredelitve trženja na podlagi odnosov, kot ga opredeljujejo 
različne "šole". Iz tega lahko vidimo, da ne obstaja enotna opredelitev, kaj je trženje na 
podlagi odnosov. V literaturi zasledimo številne opredelitve, ki se med seboj precej 
razlikujejo. 
 
Harker (1999) je v svojem delu obravnaval 26 različnih opredelitev trženja na podlagi 
odnosov. Vzroke za različno opredeljevanje novega koncepta trženja vidi v relativno kratkem 
času od pojava tega novega načina trženja ter v različnem družbenem in kulturnem okolju, iz 
katerega izhajajo številni avtorji tega novega koncepta. Harker meni, da še ni možno narediti 
"prave" in skladne definicije; to bo možno šele tedaj, ko bodo temeljni koncepti do konca 
razviti. Vendar pa je iz analize teh 26 različic izločil sedem temeljnih konceptualnih kategorij, 
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ki jih avtorji največkrat omenjajo. Te so: nastanek, razvijanje, vzdrževanje, dolgotrajnost, 
interakcija, učinek, emocionalna vsebina (Harker, 1999, str. 16). Harker meni (Harker, 1999, 
str. 16), da definicija Grönroosa še najbolje "pokriva" konceptualne osnove trženja na podlagi 
odnosov.  
 
Grönroos (1997, str. 327) je trženje na podlagi odnosov opredelil: "Trženje pomeni 
vzpostavitev, vzdrževanje in poudarjanje odnosov s kupci in ostalimi partnerji s ciljem 
doseganja dobička, s čimer so cilji vseh vključenih doseženi. To je doseženo z vzajemno 
izmenjavo in izpolnitvijo obljub". Če nekoliko podrobneje analiziramo to definicijo 
ugotovimo, da obsega šest od sedmih Harkerjevih temeljnih konceptualnih kategorij trženja 
na podlagi odnosov. Manjka le dolgotrajnost odnosa, ki ga večina ostalih avtorjev poudarja, 
za katerega pa Grönroos pravi, da je navadno dolgotrajen, vendar ne nujno in izključno 
dolgotrajen (Grönroos, 1997, str. 327).  
 
V nadaljevanju bom podal nekaj definicij trženja na podlagi odnosov ter nekaj opredelitev 
menedžmenta odnosov s kupci, kot so jih podali pomembnejši avtorji novega trženjskega 
koncepta. Definicije povzemam po Gummessonu (2003, str. 297): 
 

• Gummesson: Trženje na podlagi odnosov je trženje, ki temelji na interakciji med 
omrežji odnosov. 

• Berry (1983): Trženje na podlagi odnosov je privabljanje, ohranjanje in – v 
večstoritvenih organizacijah – poudarjanje odnosov s kupci. 

• Jackson (1985): Trženje na podlagi odnosov je trženje za pridobivanje, izgradnjo in 
ohranjanje čvrstih odnosov z industrijskimi kupci. 

• Grönroos (2000): Cilj trženja je ugotoviti, uvesti, vzdrževati, spodbujati, in kjer je 
potrebno, končati odnose s kupci (in ostalimi), tako da so ekonomski in ostali cilji 
vseh udeleženih doseženi. To je doseženo z medsebojno izmenjavo in izpolnitvijo 
obljub. 

• Ballantyne (1994): Trženje na podlagi odnosov je ponavljajoči se discipliniran sestav 
(ogrodje) za kreiranje, razvoj in ohranjanje menjav vrednosti med vpletenimi 
strankami, kjer menjalni odnosi spodbujajo razvoj trajnih in stabilnih povezav v 
dobavni verigi.  

• Morgan in Hunt (1994): Trženje na podlagi odnosov se nanaša na vse trženjske 
aktivnosti, usmerjene na uvajanje, razvoj in ohranjanje uspešnih menjav v odnosu. 

• Porter (1993): Trženje na podlagi odnosov je proces, kjer obe strani – kupec in 
dobavitelj – uvajata uspešne, učinkovite, prijetne, navdušujoče in etične odnose: 
takšne, ki z osebnega, profesionalnega in profitnega vidika prinašajo koristi obema. 

• Gummesson: Menedžment odnosov s kupci so vrednote in strategije trženja na podlagi 
odnosov – s posebnim poudarkom na odnosih s kupcem – usmerjene v praktično 
izvedbo. 

• PricewaterhouseCoopers (1999): Management odnosov s kupci je poslovna strategija 
– pristop do zaposlenih in kupcev – ki je podprta z določenimi procesi in sistemi. Cilj 
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je izgradnja dolgoročnih odnosov ob razumevanju individualnih potreb in preferenc 
ter s tem povečati vrednost podjetju in kupcu. 

 
V teh opredelitvah vidimo različne koncepte razvojnih stopenj trženja na podlagi odnosov: od 
osnovne diade, do številnih podpornih, netržnih odnosov. Gummesson (2003, str. 301) z 
zornega kota trženja na podlagi odnosov zaključuje: 
 

• Če zanemarimo tradicionalne razlike med trženjem blaga in storitev ter med trženjem 
porabniških dobrin in trženjem med organizacijami lahko sklepamo, da je žarišče 
delovanja trženja na podlagi odnosov celovita ponudba in vrednost za kupca, 
dobavitelja in skupnost. 

• Z vidika teorije menedžmenta so menedžment trženja, trženjski splet in "4P" 
spremenjeni v trženjsko orientiran menedžment. 

 
Večina opredelitev trženja na podlagi odnosov, še posebej pa nordijska šola, poudarjajo, da je 
trženje na podlagi odnosov predvsem proces. Zato ne zasledimo nobenih spremenljivk v teh 
opredelitvah. Trženje na podlagi odnosov je usmerjeno predvsem v menedžment odnosa med 
prodajalcem in kupcem ali končnim porabnikom. Ostali deležniki (dobavitelji, partnerji, 
distributerji, finančne institucije, itd.) so vključeni v ta proces, če je za osnovni odnos 
(dobavitelj – kupec) to potrebno.  
 
V teh opredelitvah opazimo, da gre za zamenjavo cilja trženja - od transakcije k procesu. To 
pomeni, da izdelek ni centralni cilj, kot je to v primeru tradicionalnega ali transakcijskega 
trženja. Izdelek je le del procesa, nastopa kot gostitelj, nosilec storitev. V najboljšem primeru 
te storitve (JIT dobave, hitre storitve, posebno vzdrževanje, itd.) zvišujejo vrednost izdelku, v 
najslabšem primeru uničijo njegovo vrednost. Menjava izdelkov je jedro transakcijskega 
trženja, menedžment interakcijskega procesa je jedro trženja na podlagi odnosov. V tem 
procesu je dobavitelj izdelkov ali storitev v bistvu zbir ljudi, tehnologij, strokovnega znanja in 
izkušenj. Ta dobavitelj je v interakciji s svojim kupcem, ki je lahko individualni kupec, 
skupina kupcev, uporabnik ali odločevalec v kupčevem nabavnem centru. Včasih je veliko 
število členov, ki tvorijo mrežo, vključenih v interakcijo (Grönroos, v Sheth in Parvatiyar, 
2000, str. 99-101). 
 
Iz tega pogleda se vidi velik pomen, ki ga nordijska šola daje storitvam v trženju. 
Razlikovalno prednost v bistvu določa storitev, ki je povezana z izdelkom. S tem konceptom 
se lahko kar strinjamo, če vemo, da v današnjih razmerah izjemne konkurence konkurenčni 
ponudniki ponujajo tehnično brezhibne izdelke, ki popolnoma ustrezajo kupčevim 
specifikacijam in se v tem pogledu med seboj ne razlikujejo.  
Nadalje lahko opazimo, da je prevladujoč center pozornosti še vedno odnos kupec – 
dobavitelj. Ostali deležniki so v odnos vključeni, če je to za razmerje potrebno. V tem vidim 
določeno pomanjkljivost Grönroosove opredelitve. Če hoče podjetje dejansko uveljaviti 
prednost omrežja, v katerega so vključeni poleg kupcev in dobaviteljev še drugi udeleženci, 
potem mora tako omrežje strateško načrtovati in ga tudi izgraditi. Ne more biti dovolj zgolj to, 
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da bodo "ostali udeleženci" vključeni, če bo potrebno. Popolnoma se strinjam s tem, kar pravi 
Makovec Brenčič (2004, str. 14): "Konkurenca med posameznimi podjetji se umika 
konkurenci med omrežji podjetij in poslovnimi zvezami, ki izkoriščajo prednosti razvitih 
odnosov med udeleženci. Za gradnjo trajnih odnosov na trgu mora podjetje nadgraditi 
tradicionalno trženje v takšno integriranost kupcev in drugih udeležencev v poslovnih 
procesih, da bodo ti vključeni v razvoj podjetja, razvoj proizvodnje, prodaje, nabave – torej 
tudi v odločanje". 

5.2.3 Kdaj in kako vpeljati trženje na podlagi odnosov 

Kotlerja poznamo kot enega najpomembnejših protagonistov klasičnega – transakcijskega 
modela trženja, zato ni čudno, da trženju na podlagi odnosov tudi v svoji zadnji knjigi 
"Menedžment trženja" ni namenil omembne vredne pozornosti. V svojem delu (2004, str. 
660) le ugotavlja, "če se program ravnanja z odnosi dobro izvaja, se bo organizacija začela 
osredotočati bolj na ravnanje s kupci kot na ravnanje z izdelki. Hkrati se morajo podjetja 
zavedati, da kljub močnim in zagotovljenim težnjam v smeri trženja s poudarkom na odnosih 
s kupci, slednje ni uspešno v vseh primerih. Na koncu se morajo podjetja odločiti, kateri 
segmenti in kateri posebni kupci se bodo donosno odzvali na ravnanje z odnosi do njih". Na 
isti strani dodaja priporočilo, da je transakcijsko trženje primernejše za kupce, ki so bolj 
kratkoročno naravnani in pri katerih so stroški prehoda na drugo blagovno znamko nizki. Tak 
primer so kupci nediferenciranih izdelkov. Trženje s poudarkom na odnosih se splača pri 
kupcih, ki so dolgoročno usmerjeni in pri katerih so stroški prehoda na drugo blagovno 
znamko visoki.  
 
Če se vprašamo, kako podjetja danes izvajajo trženje na podlagi odnosov v praksi, bomo 
verjetno zašli v zadrego. Ali in kako principe trženja na podlagi odnosov podjetja udejanjajo v 
praksi? Jasnega in premočrtnega odgovora na to vprašanje ne bomo dobili. Zakaj? Ali to 
pomeni, da takšnega načina trženja sploh ni v uporabi? Odgovor je seveda nikalen. Trženje na 
podlagi odnosov je prisotno v podjetjih, vendar je vključeno, se skriva, v tradicionalnem 
trženju in tradicionalnem menedžmentu. Ni opazno, razločno in nastopa v oblikah in 
menedžerskih tehnikah, ki nimajo enotnih konceptov, enotnega jezika, tradicije in niso jasno 
imenovane "trženje na podlagi odnosov".  
 
V podobni zagati sem se znašel sam, ko sem preučeval literaturo in pripravljal to nalogo. V 
množici literature, ki sem jo preučil, številni avtorji preučujejo vzroke za nastanek novega 
koncepta trženja in razvijajo svoje koncepte, poglede, opredelitve. V prejšnji točki sem 
opisoval problematiko, povezano s številnimi opredelitvami in s tem, kaj najpomembnejši 
teoretiki menijo o tem, katere so ključne kategorije trženja na podlagi odnosov. V vsej 
relevantni literaturi, ki sem jo preučil, ni omembe vrednega konsistentnega predloga, kako v 
praksi, v podjetju organizirati trženje, ki bo učinkovito integriralo teoretična izhodišča v 
uspešno delujoč sistem. Srečna okoliščina je, da v zadnjih desetih letih delam kot vodja 
prodaje in trženja v podjetju na medorganizacijskem trgu. Podjetje deluje na mednarodnem 
trgu, v avtomobilski industriji, ki je pogosto nosilec novih idej, tehnik in metod dela in 
menedžmenta. Zahteve in pričakovanja kupcev v avtomobilski industriji so že deset let 
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takšna, da na tradicionalnih principih trženja delujoča organizacija enostavno ne more večati 
svojega tržnega deleža, ker ne zmore zagotavljati kupcu storitev na izjemnem nivoju. Ta 
pričakovanja ekstremno zahtevnega povpraševanja in praktične izkušnje v vodenju prodaje in 
trženja v zadnjih desetih letih so dala neko podlago, da sem lahko kritično ocenil, kaj je tisto 
bistveno, kar trženje na podlagi odnosov prinaša podjetju koristnega in kaj mora podjetje 
narediti, da bo čimbolj uspešno pri tem strateškem preobratu. Srečna okoliščina je tudi, da je 
sedanji največji kupec tega podjetja korporacija, ki je bila eden od pionirjev uvajanja 
koncepta trženja na podlagi odnosov v svoje poslovanje in smo bili mi kot dobavitelji 
vključeni v proces uvajanja tega koncepta.  
 
Očitno je, da nimamo samo mi težave, kako trženje na podlagi odnosov najbolje integrirati v 
podjetje. Tudi Evert Gummesson je po desetih letih naporov za uveljavitev trženja na podlagi 
odnosov leta 2004 zapisal (2004, str. 145): "Mi znamo premalo, kako naj bo trženje na 
podlagi odnosov integrirano v načrtovanje organizacije. Edina pot je metoda poskusov in 
napak v podjetjih, podprta s strani znanosti". 
 
Posebej pomembno je, da načrtovanju trženja namenimo nov pogled, pristop. Zavedati se 
moramo, da trženje na podlagi odnosov prinaša nove okoliščine. Trženje, ki temelji na 
odnosih, interakciji in povezavah ni le trženje, temveč je to že strateški menedžment, oziroma, 
če sprejmemo novo izhodišče, tržno usmerjen menedžment. Koncept zahteva strateško 
odločitev in usmeritev, saj zajema vsa področja delovanja organizacije: notranje in zunanje 
okolje. 

5.2.4 Praktična in postopna uvedba trženja na podlagi odnosov 

Zdi se smiselno začeti uvajati elemente trženja na podlagi odnosov tako, da jih dodajamo k 
obstoječim trženjskim rešitvam. Najlaže bo verjetno uvajati oblike osredotočenega 
obravnavanja kupcev, o čemer sem pisal v poglavju o programih skrbništva ključnih kupcev.  
 
Uveljavitev menedžerskih programov, ki imajo za izhodišče takšno delovanje organizacije, ki 
v ospredje postavlja zadovoljevanje specifičnih potreb kupcev, je logičen začetek. S tem v 
začetku postavimo bazo: to so odnosi s kupci. Znanje o kupcih ter nove oblike in metode 
pridobivanja in ohranjanja kupcev so izjemen "kapital" in bodo kasneje postala temelj 
dolgotrajnih odnosov s kupci in ostalimi udeleženci v povezavah. Tradicionalni cilji iz 
trženjskih načrtov, kot so celotni obseg prodaje, obseg prodaje posameznemu kupcu in tržni 
deleži, ostajajo še vedno cilji in vodilo delovanja. Vendar mora organizacija v planu trženja 
narediti korak naprej: vključiti je potrebno cilje, ki so povezani z novimi principi delovanja. 
To so cilji v zvezi z ohranjanjem obstoječih kupcev, cilji v zvezi s povečevanjem deleža 
podjetja v celotni nabavi posameznega kupca, cilji glede zadovoljstva in morebitnih pritožb 
kupcev, cilji v zvezi s stopnjo izpolnjevanja naročil kupcev itd. 
 
Vendar pa moramo pri tem postopnem prehodu paziti na pasti, da ne bi le na novo generirali 
starih vzorcev obnašanja in delovanja. Klasično pojmovanje trženja uporablja za svojo osnovo 
delovanja "4P" ali še morda s "5P" (people - ljudje). Kombiniranje teh spremenljivk in 
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usmerjeno delovanje teh spremenljivk na trgu je osnovna naloga trženja. Gumesson (1994, 
str. 9) predlaga, da se "4P" iz osnov trženja spremenijo v pomožne parametre odnosov, 
omrežij, interakcij.  
 
Gummesson postavlja odnose v ospredje. "4P" ter z njimi povezane aktivnosti nimajo vodilne 
vloge, ampak naj bodo podporne dejavnosti odnosom. Odnosi lahko razširijo in dajo novo 
dimenzijo medsebojnemu sodelovanju med trženjem in ostalimi funkcijami, kot so raziskave 
in razvoj, proizvodnja, računovodstvo itd. To se mi zdi zelo pomembno. Sodim, da princip 
"4P" sam po sebi generira stanje nezadostnega medfunkcijskega sodelovanja v podjetju. 
Koncepti delovanja iz preteklosti, ko je bilo naše delovanje osredotočeno na štiri ali več 
spremenljivk, nekako samodejno spodbujajo nekoordinirano ali konfliktno delovanje v 
podjetju, saj si različne funkcije ali oddelki lahko različno predstavljajo, kakšne so njihove 
pristojnosti ali odgovornosti v zvezi z različnimi "P-ji". Različne funkcije si lahko celo lastijo 
"monopol" nad denimo izdelkom, oblikovanjem cene, distribucijo itd., s čimer se zapirajo v 
svoj krog, svojo resnico in ne upoštevajo številnih ostalih, ki so udeleženi v procesu od 
snovanja izdelka ali storitve, do proizvodnje in uporabe pri porabnikih. Vzpostavitev in 
ohranjanje pravih odnosov razširi in olajša enotno razumevanje trženja in ostalih udeležencev, 
kaj je koristno za ustvarjanje nove vrednosti. 
 
V nadaljevanju bom na kratko predstavil ogrodje, ki bi ga moral vsebovati trženjski in celotni 
poslovni načrt podjetja, da bi lahko začeli preobrazbo sistema trženja k usmeritvi na podlagi 
odnosov. Načrt sem povzel in priredil po Evertu Gumessonu (2004, str. 146): 
 

• Izberi portfelj odnosov! Analiziraj obstoječe zanimive odnose in mreže in oceni svoje 
zmožnosti za delovanje v teh mrežah! Ali je to področje predmet aktivnega tržnega in 
poslovnega delovanja? Izberi odnose, za katere ocenjuješ, da so posebnega pomena in 
jim nisi do sedaj posvečal zadostne pozornosti. Preveri, ali tudi kupci in ostali 
udeleženci podobno razumejo odnose. Uvedi možnosti, ki jih nudijo pristopi trženja, 
katerih osredotočeno delovanje podjetja so kupci. 

• Postavi cilje trženja na podlagi odnosov! Cilji so pomemben del trženjskega načrta. 
Niso pomembni samo kratkoročni cilji in jasno merljivi cilji, ampak tudi dolgoročni in 
težje merljivi, opisni. 

• Spremljaj uvajanje, izvajanje in rezultate! Pozorno spremljaj uvajanje in primerjaj 
rezultate s cilji. Korigiraj, če je potrebno in ponovno deluj. 

• Analiziraj trženjske vplive na organizacijo, procese, sisteme in postopke! Trženje na 
podlagi odnosov postavlja nove cilje pred organizacijo, njene procese, metode dela in 
postopke. Novo trženje zahteva spremembe v procesih, metodah, pristopih. Če tega ni, 
smo priča samo enemu dodatnemu poskusu, ki povzroča le stroške brez vidnih 
pozitivnih sprememb v učinkih.  

Nekoliko se bom vrnil k vprašanju portfelja odnosov in poudaril nekaj temeljnih izhodišč, ki 
jih mora podjetje upoštevati pri konceptualni graditvi novega poslovnega modela. 
 



Organiziranost trženjske funkcije na osnovi koncepta trženja, temelječega na odnosih 
 

 
 

61

a) Odnosi med dobaviteljem in kupcem: 
 

• Stroški trženja se znižujejo, če povečujemo delež nakupov obstoječih kupcev. 
• Novi kupci v začetku kupujejo manj in določen čas preverjajo, kako deluje nov odnos.  
• Kupci in dobavitelji postanejo boljši partnerji, če med njimi poteka stalen dialog. 
• Kupec in dobavitelj naj se jasno dogovorita, kaj bo kdo naredil v njunem odnosu in v 

interakciji z ostalimi udeleženci. 
• Dobavitelj naj pri sebi razčisti, ali so kupci res nedobičkonosni ali pa je to le posledica 

slabih izdelkov in spremljajočih storitev ali celo napačnega kalkuliranja. 
• Dobri odnosi s kupci le – te spremenijo v naše zaveznike in naše tržnike; ti nas 

priporočajo novim potencialnim kupcem.  
• Zvesti kupci pogosto postanejo manj cenovno občutljivi ali pa kupujejo večje količine. 
 

b) Odnosi z ostalimi udeleženci: 
 
• Naši dobavitelji so del verige in nujni pogoj za zadovoljevanje pričakovanj kupcev. 

Mi kot povezovalni člen med njimi in končnim kupcem smo odgovorni, da bomo z 
njimi zgradili odnose, ki bodo omogočali njihovo nemoteno vključevanje v vse 
povezave. 

• Interni odnosi znotraj organizacije so ključni za uspešno trženje in celovit poslovni 
uspeh. Medfunkcijsko razumevanje, sodelovanje in uveljavitev principov kupec – 
dobavitelj tudi znotraj podjetja so temeljno torišče delovanja.  

5.2.5 Notranje trženje in medfunkcijsko sodelovanje nujna pogoja za 
trženje na podlagi odnosov  

Obseg in pomen medsebojne odvisnosti med funkcijami in oddelki je odvisen od tega, kakšen 
tip poslovne strategije je podjetje izbralo: transakcijski tip strategije ali tip strategije, ki 
temelji na odnosih z vsemi udeleženci. V transakcijskem trženju prodajalec vstopa v odnose s 
kupcem s trženjskim spletom. Tržniki in prodajniki so odgovorni za vse trženjske aktivnosti. 
Ostali zaposleni, katerim trženje in prodaja ni osnovna dejavnost, v odnose s kupcem ne 
vstopajo ali vstopajo v zelo omejenem obsegu. V tem primeru medfunkcijsko sodelovanje 
nima velikega neposrednega vpliva na odnose s kupci, saj trženje in prodaja nastopata kot 
nekakšen ščit, blažilec med notranjim okoljem podjetja in kupci. 
 
V trženju na podlagi odnosov je situacija drugačna. Stičnih točk med dobaviteljem in kupcem 
je mnogo več. S kupcem je v neposrednem stiku veliko ljudi iz različnih delov podjetja. Ti 
ljudje, ki niso zaposleni v trženju ali prodaji, ko so v stiku s kupci, v bistvu tudi opravljajo 
trženjsko vlogo. Zato je pomembno, da vsi deli podjetja, ki so vključeni v sodelovanje pri 
zadovoljevanju potreb kupcev, sodelujejo, si nudijo medsebojno pomoč. V točki 4 te naloge 
sem pisal o tem, kako so v današnji globalni konkurenčni bitki pomembne kakovost, točne 
dobave, sodelovanje v oskrbni verigi, skratka, odličnost dobavitelja na vseh področjih 
delovanja. Tega podjetje ne more doseči, če znotraj podjetja obstaja stroga vertikalna 



Organiziranost trženjske funkcije na osnovi koncepta trženja, temelječega na odnosih 
 

 
 

62

struktura ali ni horizontalnega medfunkcijskega sodelovanja. Tradicionalne vertikalne 
organizacijske strukture s hierarhično in funkcijsko usmeritvijo vodijo k oblikam favoriziranja 
določenih funkcij ali do razpravljanj, kdo je za kaj odgovoren. To seveda gre vse najprej na 
škodo kupca in kasneje na škodo podjetja samega.  
 
Bistven cilj notranjega trženja mora biti razvoj zavesti pri zaposlenih, da obstajajo notranji in 
zunanji kupci in da morajo v svojem delovanju odpravljati funkcijske pregrade v cilju 
organizacijske uspešnosti (Cristopher, Payne in Ballantyne, 2002, str. 107). 
 
Zakaj je toliko pomemben notranji odnos notranji kupec – notranji dobavitelj? Prvič, ker 
zahteva disciplino v izvrševanju prevzetih obveznosti znotraj organizacije in le tako lahko 
izpolnimo tudi obvezo do zunanjega kupca. Drugič, v vseh fazah procesa nastajanja vrednosti 
dosežemo večjo zavest udeležencev, da izdelek ali storitev ni namenjena njim, temveč 
naslednjemu členu v procesu. Če organizacija ne obvlada procesov znotraj svoje verige 
vrednosti, bodo stroški naraščali in kakovost padala. To se bo prenašalo naprej v naslednje 
člene verige do končnega kupca. Ko izložek nekega oddelka ne dosega zahtevanih vložkov 
naslednjega oddelka, se tu ustvarja razlika, ki se prenaša naprej do končne interne vrzeli na 
nivoju organizacije.  
 
Tesni in razvejani interni odnosi med trženjem in ostalimi funkcijami v podjetju so pogoj, da 
bodo trženjske aktivnosti na nivoju podjetja koordinirane in sinhronizirane. Vsakršna 
trženjska odločitev - glede izdelka, cene, promocije, distribucije ali glede odnosov med 
udeleženci - vpliva na večino poslovnih funkcij. In obratno. Zato je popolna koordinacija med 
trženjem in ostalimi poslovnimi funkcijami pogoj uspešnega trženja in poslovanja. 

5.3 Ravnanje z odnosi z deležniki  

5.3.1 Uvod 

Vse več je tistih, ki ugotavljajo, da si danes med seboj ne konkurirajo podjetja, temveč 
dobavne verige, v katere je vključeno veliko število najrazličnejših členov; ali kot je zapisala 
Makovec Brenčič (2004, str. 14): "Konkurenca med posameznimi podjetji se umika 
konkurenci med omrežji podjetij in poslovnimi zvezami, ki izkoriščajo prednosti razvitih 
odnosov med udeleženci". 
 
Trženje na podlagi odnosov je v bistvu ravnanje odnosov (relationship management) 
(Cristopher, Payne in Ballantyne, 2002, str. 135). V predhodnih poglavjih sem večkrat pisal o 
tem, da je za uspeh trženja na podlagi odnosov potrebno popolno soglasje na nivoju podjetja; 
tudi zaradi tega, ker je uspeh trženja na podlagi odnosov odvisen od delovanja podjetja na 
številnih trgih ("koncept šestih trgov") in ne samo na trgu kupcev. Izvajanje trženja na podlagi 
odnosov zahteva od menedžerjev širši in kompleksnejši pristop v obravnavi vseh deležnikov. 
Niso pomembni le odnosi s kupci, potrebno je razviti tesnejše odnose z dobavitelji, 
zaposlenimi, lastniki, potencialnimi zaposlenimi, ključnimi nosilci javnega mnenja itd.  
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Različni avtorji so številne odnose, v katere vstopa podjetje, različno opredelili. Vsi pa 
poudarjajo pomen odnosov, ki gredo preko oziroma nadgrajujejo klasičen odnos dobavitelj – 
kupec.  
 
Pri Gumessonu smo srečali dve skupini odnosov v njegovem modelu tridesetih odnosov 
(podrobneje glej str. 22): 
 

• tržni odnosi: klasični odnosi (3 vrste) in posebni odnosi (14 vrst); 
• netržni odnosi: mega odnosi (6 vrst) in nano odnosi (7 vrst). 

 
Christopher, Payne in Ballantyne (2002, str. 80) so razvili model šestih trgov, ki je sestavljen 
iz: 
 

• trga kupcev, 
• internega trga, 
• trga dobaviteljev/zvez, 
• trga bodočih zaposlenih, 
• trga vplivnežev, 
• trga referenčnih kupcev. 

 
Tradicionalni tržni pristopi so po njihovem mnenju preveč poudarjali vlogo kupcev in niso 
dovolj pozornosti posvečali ravnanju z odnosi z ostalimi deležniki. Vsaka organizacija ima 
široko paleto deležnikov. To so kupci, dobavitelji, zaposleni, finančni posredniki, sindikati, 
lokalna skupnost, različna interesna ali civilna združenja itd. Ravnanje odnosov z deležniki v 
preteklosti ni bilo integralno vodeno, temveč po potrebi in v različnih delih organizacije. Na 
primer trženje je bilo odgovorno za odnose s kupci, nabava za odnose z dobavitelji, finančni 
oddelek za odnose s finančnimi institucijami itd.  
 
Morgan in Hunt svoj koncept gradita na partnerstvu in tako poudarjata 10 partnerstev: dvoje 
kupčevih, dvoje dobaviteljevih, troje lateralnih in troje internih (Gummesson, 2003, str. 299).  

5.3.2 Ločnice med trženjem na podlagi odnosov in ravnanjem z odnosi 

Nekateri avtorji (Ford et al., 2002, str. 104) namenoma uporabljajo termin "ravnanje z odnosi" 
raje kot "trženje na podlagi odnosov" zaradi poudarka, da sta oba – kupec in dobavitelj – 
interaktivna drug z drugim in oba poskušata ravnati vse svoje odnose. Pojem "trženje na 
podlagi odnosov" nas lahko navaja k sklepu, da je samo dobavitelj tisti, ki je zavzet, aktiven v 
tem procesu. 
Odnosi na medorganizacijskih trgih so odnosi med dvema ali več aktivnimi udeleženci. 
Vsakdo ima svoje ideje, poglede in rešitve, kako bo obvladoval svoje odnose s svojimi 
deležniki - v kontekstu svoje vloge v omrežju odnosov. Ni nujno, da je to ciljno trženjsko 
voden odnos s perspektive dobavitelja.  
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Poglejmo si, kakšne razlike vidijo Ford in sodelavci med trženjem na podlagi odnosov in 
ravnanjem z odnosi (Tabela 7). Avtorji pri ravnanju z odnosi poudarjajo velik pomen tesnega 
sodelovanja vseh deležnikov. Posameznika v mreži odnosov vidijo kot element, ki je temelj in 
kreator odnosov med deležniki. Trženje na podlagi odnosov se ukvarja z dobaviteljevim 
pogledom na odnose, ravnanje z odnosi pa v ospredje postavlja kupčevo videnje, kako se 
dobavitelj sklada z deležniki. 
 
Tabela 7: Razlike med trženjem na podlagi odnosov in ravnanjem z odnosi 
Trženje na podlagi odnosov  Ravnanje z odnosi 

Oddaljeno Tesno 

Ločeno, nepovezano  
Vsaka akcija je epizoda v celotnem ravnanju z 
odnosi 

Cilj je vplivati na posameznike v podjetju 
Videti posameznika kot en element v odnosu s 
podjetjem kot celoto 

Ukvarjanje s posamezno transakcijo Ukvarjanje z epizodo v odnosu 
Dela stvari za ljudi Dela stvari z ljudmi in za ljudi 
Ukvarjanje z doseganjem odgovora na 
stimulacijo 

Ukvarjanje "z zakaj in kako" na reakcijo 

Ukvarjanje z dobaviteljevim pogledom na 
odnose 

Ukvarjanje s kupčevim videnjem, kako se 
dobavitelj sklada z omrežjem  

Merjenje učinkov (imate radi to, kar vam 
dobavljamo?) 

Merjenje vzrokov (povejte mi, zakaj je bilo 
koristno) 

Posluje z manjšim naborom "naslovov" Vzdržuje in gradi odnose 
Vir: Ford et al., 2002, str. 105.  

5.3.3 Odnosi kot intelektualni kapital 

V nadaljevanju bi rad poudaril še en vidik odnosov, ki ni pogosto obravnavan in se ga tudi v 
podjetjih vse premalokrat zavedamo. To je pomen odnosov kot vira. Odnosi, ki jih ima 
podjetje razvite s svojimi deležniki, predstavljajo pomemben del intelektualnega kapitala 
podjetja. Podjetje mora razumeti pomen in vrednosti odnosov kot "nevidnega" dela aktive.  
 
Intelektualni kapital je sestavljen iz človeškega in strukturnega kapitala. Z vidika ravnanja z 
odnosi (Gumesson, 2004, str. 142) človeški kapital obsega zaposlene z njihovimi kvalitetami: 
znanjem, vedenjem, motivacijo in njihovo mrežo odnosov. Te mreže vsebujejo osebne 
odnose, ki so se razvijali skozi dolgo obdobje, in zaupanje, ki ga je zaposleni pridobil pri 
kupcih ali ostalih deležnikih. Strukturni kapital je tisto, kar tvorijo razviti odnosi podjetja z 
drugimi deležniki; pomenijo povezave s pomočjo kultur, sistemov, pogodb, blagovnih znamk 
in mrež, katerim podjetje pripada. 
 
Če zaposleni zapusti podjetje, pomeni to izgubo v človeškem kapitalu. Strukturni kapital ne 
izgine, če zaposleni odide. Zato se mora podjetje zavedati pomena vezave odnosov na 
strukturo podjetja in tako v čim večji meri zmanjšati odvisnost od posameznih oseb. 
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5.3.4 Zaključek  

Odnosi s kupci so pomembni, vendar odlični odnosi le s kupci niso dovolj. Potreben je 
integralen, jasen in v organizaciji dobro razumljen pristop, s katerim bodo morali biti vsi 
deležniki obravnavani ravno tako zavzeto kot kupci. Z odličnim obravnavanjem in koristnim 
angažiranjem vseh deležnikov bomo dosegli njihovo aktivno sodelovanje in večjo 
identifikacijo z našimi cilji.  
 
Če bomo pri tem bolj uspešni kot v konkurenčni dobavni verigi, bomo s tem verjetno dosegli 
določeno konkurenčno prednost pred našimi konkurenti. "Seveda pa mora biti zato tudi 
razvita ustrezna celostna kultura podjetja, v kateri je razvoj kakovostnih omrežij naloga vseh 
zaposlenih. Pri tem je nagrada za podjetje zvestoba kupca ali poslovnega udeleženca, ki 
podjetju prinaša dolgoročen dobiček. Podjetja, ki razvijajo tovrstne oblike dolgoročnih 
odnosov, imajo (ali vsaj zaznavajo) tudi več virov konkurenčnih prednosti ter dosegajo 
dolgoročno večjo rast dobičkonosnosti, kot bi jo, če ne bi imeli razvitih takšnih trženjskih 
odnosov. Tako je dosežen osnovni namen konkurenčnih virov v podjetju – njihova realizacija 
na trgu". (Makovec Brenčič, 2004, str. 15). 
 

6 Oblike organiziranosti podjetja in trženjske 
funkcije na področju medorganizacijskega trženja 

6.1 Uvod 

V vsej literaturi, ki sem jo preučeval in govori o trženju na podlagi odnosov, praktično ni 
zaslediti nikakršnih praktičnih rešitev, kako organizirati podjetje in trženje v njem, da bi 
najlaže dosegli cilje trženja na podlagi odnosov.  
 
Večina modelov organiziranja trženja, ki jih zasledimo v trženjski literaturi, izhaja iz 
principov tradicionalnega trženja in tako ponujajo funkcijski in oddelčni model organiziranja 
trženjske funkcije, ki se največkrat manifestira v: 

• funkcijski organizaciji oddelka za trženje, 
• organizaciji na osnovi izdelkov, 
• organizaciji po geografskih območjih. 

 
Vendar pa te oblike organiziranosti predstavljajo ovire za normalno odvijanje poslovnih 
procesov, ki se ne odvijajo v okviru oddelkov, temveč potekajo vzdolžno, zaporedno. 
Funkcijske pregrade so ovira normalnemu odvijanju procesov v verigi vrednosti. 
V tem poglavju bom najprej na kratko povzel ključna izhodišča, ki jih mora upoštevati 
načrtovalec organiziranosti podjetja na medorganizacijskem trgu, da bo ustvaril optimalne 
pogoje za izvajanje trženjske strategije, ki temelji na poudarjanju odnosov. V nadaljevanju 
bom obravnaval različne možne oblike organiziranosti in predlagal najboljšo rešitev. 
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6.2 Osnovna izhodišča za načrtovanje organizacijske 
strukture sodobnega podjetja  

Pri načrtovanju strukture organiziranosti organizacije moramo preučiti in upoštevati zunanje 
in notranje dejavnike, ki vplivajo na izgradnjo in učinkovito delovanje organizacijske 
strukture. Daft in Marcic (2004, str. 261) navajata štiri ključne dejavnike, ki vplivajo na to, ali 
bomo izbrali tradicionalno vertikalno ali katerega od novejših tipov organizacijske strukture: 
 

• strategija,  
• okolje,  
• tehnologija in 
• medsebojna odvisnost.  

 
Ob upoštevanju različnih dejavnikov, ki vplivajo na izbiro strukture organizacije, nekateri 
avtorji (Možina et al., 2002, str. 413) poudarjajo pomen tega, da si pri načrtovanju 
organiziranosti sodobnih organizacij za cilj postavimo doseči dvoje organizacijskih 
ravnotežij: 
 

• ravnotežje med stabilnostjo in fleksibilnostjo,  
• ravnotežje med centralizacijo in decentralizacijo.  

 
Stabilnosti si želimo, da z njo dosežemo trajno strukturo, prinaša pa nam togost. Fleksibilnosti 
si želimo zaradi hitrega prilagajanja hitro se spreminjajočim spremembam v okolju. 
Centralizacija nam prinaša prednosti hitrih odločitev in specializacije, decentralizacija pa 
avtonomijo, močnejšo identifikacijo s cilji organizacije in s tem večje angažiranje 
posameznikov. Za pravo odločitev ni generalnega pravila, vsako podjetje mora upoštevati 
mikro in makro okolje, v katerem deluje, in se na tej osnovi odločiti. 
 
V sodobnih pogojih poslovanja smo priča novim dejavnikom poslovnega uspeha (Ashkenas et 
al., 2002, str. 6). Stare dejavnike uspeha: 

• velikost,  
• jasne vloge,  
• specializacija,  
• kontrola, 

 
so zamenjali novi: 
 

• hitrost,  
• fleksibilnost,  
• integracija,  
• inovativnost. 
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Vprašanja, ki smo si jih zastavljali v tradicionalni organizaciji glede statusa in vlog 
posameznikov, organizacijskih nivojev itd., so v bistvu ustvarjala pregrade. To moramo 
zamenjati s takšnimi pristopi, ki bodo omogočali, da bomo sprejemanje odločitev prenesli na 
nižje nivoje odločanja in da se bo vloga menedžerjev spremenila (iz kontrolorja in avtoritete v 
spodbujevalca in trenerja, inštruktorja). Organizacija mora zamenjati tradicionalne pristope, ki 
so temeljili na moči in monopolu nad informacijami in so le ljudje na vrhu piramide imeli 
možnosti odločanja. V sodobni organizaciji moramo večini zaposlenih zagotoviti polno 
dostopnost do vseh informacij: o strateških odločitvah, pridobivanju ali izgubi kupcev, 
organizacijskih spremembah, o finančnem stanju itd.  
 
V prejšnjih poglavjih smo večkrat poudarili ključno vlogo, ki jo ima medfunkcijsko 
sodelovanje pri ravnanju z odnosi z vsemi deležniki in s tem pri uspešni vpeljavi trženja na 
podlagi odnosov. Tega ne moremo doseči, če med funkcijami, oddelki in hierarhičnimi nivoji 
ali med organizacijo in zunanjimi deležniki obstajajo pregrade, ki preprečujejo pretok 
informacij in sodelovanje pri iskanju najboljših možnih rešitev. Organizacijska struktura 
sodobnega globalnega podjetja, ki želi delovati na trženjskih osnovah, ki poudarjajo pomen 
odnosov, se mora soočiti in dati rešitve za štiri vrste pregrad (glej Ashkenas et al., 2002, str. 
10-12). 
 

• Vertikalne: v hierarhiji so vloge jasno določene in večja avtoriteta se nahaja na višjih 
organizacijskih nivojih. S številom nivojev se povišuje tudi število pregrad. 
Hierarhične pregrade imajo svojo pojavno obliko v titulah, rangih in privilegijih. Ko 
imajo rangi svoje privilegije, je to jasen znak, da obstajajo vertikalne ločnice v 
organizaciji. Organizacija, ki želi odpravljati ločnice med organizacijskimi nivoji, 
poudarja pomen tistih, ki imajo dobre ideje, ne pa tistih, ki imajo avtoriteto ali višji 
rang. 

• Horizontalne: horizontalne meje obstajajo med funkcijami, enotami ali izdelčnimi 
skupinami, ki postavljajo svoje cilje nad cilje celotne organizacije. Te horizontalne 
prepreke moramo odpravljati s procesi, ki omogočajo pretok informacij, idej, znanj. 
To so različni programi celovite kakovosti, razne oblike prenove poslovanja, skupni 
timi itd. 

• Zunanje: zunanje pregrade nastajajo med podjetjem, kupci, dobavitelji in ostalimi 
deležniki. Tradicionalne oblike organiziranosti postavljajo jasne ločnice med 
zaposlenimi v podjetju in zunanjimi deležniki. Te ločnice so lahko legalne, večinoma 
pa so le psihološke in vodijo do razmišljanj "mi – oni". 

• Geografske: geografske ločnice obstajajo, ko organizacija deluje na različnih trgih in 
državah. Z uporabo informacijske tehnologije, mobilnostjo delovne sile, ustreznimi 
metodami dela (npr. virtualni timi), standardizacijo itd., lahko takšne globalne meje 
učinkovito odpravljamo.  

 
S spreminjanjem podjetij se spreminja tudi vloga trženja. V začetnih razvojnih stopnjah 
trženjskega koncepta poslovanja podjetij je bila vloga trženja posredovanje potreb in želja 
kupcev ustreznim funkcijskim področjem v organizaciji. Trženje je opravljalo vlogo 
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posrednika, bilo je vez med kupcem in podjetjem. V takšnih razmerah je trženjska funkcija 
sicer doživljala vsebinske spremembe, vendar ni bila tako organizirana, da bi lahko 
učinkovito udejanila cilje, ki si jih postavlja trženje na podlagi odnosov. Če povzamemo 
Kotlerja (2004, str. 666-668), bi lahko zgodovinski razvoj trženjskega oddelka razdelili v šest 
faz: 
 

• preprost prodajni oddelek, 
• prodajni oddelek z dopolnilnimi trženjskimi funkcijami, 
• samostojni trženjski oddelek, 
• sodobni trženjski oddelek, 
• resnično trženjsko naravnano podjetje, 
• podjetje, ki temelji na procesih in rezultatih. 

 
V sodobnem podjetju, še zlasti pa v trženju med organizacijami, trženje nima izključne 
pristojnosti niti nad odnosi s kupci, kaj šele z ostalimi deležniki. Vloga trženja se je 
spremenila in trženje mora postati povezovalec procesov, v katerih se srečujejo udeleženci, ki 
sodelujejo pri ustvarjanju vrednosti.  
 
Koncept trženja na podlagi odnosov spreminja fokus delovanja organizacije: od trga in 
izdelka se organizacija mora usmeriti na kupce, zaposlene, tehnologije, znanje in čas 
(Grönroos, 1996, str. 7). Na sliki 12 in sliki 13 podajam to vsebinsko spremembo, ki prinaša s 
seboj bistvene vsebinske spremembe v notranjem in zunanjem delovanju organizacije. 
 
Iz slik lahko jasno vidimo razliko, ki jo mora upoštevati podjetje, ki želi vpeljati trženje na 
podlagi odnosov. Ni dovolj, da deluje na trg in izdelek. Delovati mora na individualizirane 
kupce, vendar tudi na zaposlene, tehnologijo, znanje, čas, torej na ključne dejavnike uspeha 
organizacije kot celote. To prinaša kompleksnejšo nalogo. Trženje ne more več biti le 
oddelek, ki na trgu deluje s trženjskim spletom. 
 
 

Slika 12: Izdelčno usmerjeno trženje: transakcijski pristop 
 

Dajanje obljub 
Zunanje trženje: 
Prodaja 

Podjetje 
Zaposleni v trženju / prodaji 

Izpolnjevanje obljub 
Značilnosti izdelka 

Izdelek Trg 

Stalni razvoj izdelkov 

 
Vir: Grönroos, 1996, str. 7 
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Slika 13: K virom usmerjeno trženje: pristop na podlagi odnosov 
 Podjetje 

Polno zaposleni v trženju / prodaji 

Izpolnjevanje obljub 
Skrb za kupca /  
Interaktivno trženje 
Neprofesionalni tržniki 

Osebje 
Tehnologija 
Znanje 
Čas 

Kupci 

Dajanje obljub 
Zunanje trženje: 
Prodaja 

Stalni razvoj 
Notranje trženje 

 
Vir: Grönroos, 1996, str. 7. 

 
Današnje podjetje, ki želi kljubovati neusmiljeni konkurenčni bitki, mora uporabljati sodobne 
oblike delovanja in se osredotočati na najpomembnejše procese, ne oddelke. Podjetje, ki 
deluje na medorganizacijskem trgu in želi svoje delovanje graditi na strategiji, katere temelj je 
kreiranje in ohranjanje uspešnih odnosov z vsemi deležniki, mora zgraditi takšno 
organizacijsko strukturo, ki bo izpolnjevala več pogojev. 
 

• Prehod od funkcijsko orientiranega k medfunkcijskemu trženju. Ta preobrat k 
medfunkcijskemu trženju povzroča veliko težav. Večina podjetij je tradicionalno 
hierarhično strukturiranih in funkcijsko orientiranih in na tej podlagi je tudi trženje 
organizirano po oddelčnem ali funkcijskem principu. Nova paradigma trženja, ki 
temelji na odnosih, zahteva spremembo v organiziranosti podjetja v smeri 
medfunkcijskega in procesnega delovanja. 

• Pogoje za učinkovito sodelovanje znotraj podjetja. V transakcijskem trženju se večina 
kontaktov s kupci izvaja z izdelkom ali z ostalimi aktivnostmi trženjskega spleta. 
Tržniki in prodajniki so v glavnem odgovorni za trženjsko funkcijo. V trženju na 
podlagi odnosov je s kupcem in ostalimi deležniki vključenih veliko 
"neprofesionalnih" tržnikov. To velja še posebej za medorganizacijsko trženje in 
trženje storitev. Uspešno interaktivno notranje trženje zahteva od vseh udeleženih, ki 
sodelujejo pri ustvarjanju vrednosti za kupca, da sodelujejo in pomagajo drug 
drugemu pri ustvarjanju čim večje zaznane koristi kupca. Notranji odnosi med 
trženjem, proizvodnjo in ostalimi funkcijami so strateškega pomena za uspeh. 

• Učinkovito notranje trženje. Učinkovito notranje trženje je pogoj za učinkovito 
zunanje trženje. To pomeni, da mora organizacija del svojega delovanja osredotočiti 
na notranje dobavitelje in notranje kupce in v poslovne procese vgraditi takšne 
principe delovanja, da odnosi med notranjimi kupci in dobavitelji ne morejo negativno 
vplivati na zunanjo trženjsko učinkovitost. 

 
Zaključimo lahko, da je razumevanje dejavnosti podjetja kot povezanega in nepretrganega 
procesa čedalje bolj potrebno. Organizacijo moramo obravnavati kot skladen proces in ne kot 
izolirane aktivnosti, ki se odvijajo znotraj funkcijskih oddelkov in hierarhičnih nivojev 
(Gummesson, 2003, str. 275). 
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6.3 Klasične in sodobne oblike organizacije podjetja 

V poslovni praksi so najbolj razširjene naslednje organizacijske strukture: 
 

• funkcijska 
• produktna / divizijska,  
• matrična 
• procesna  
• mrežna 
• virtualna.  

 
Nekatere organizacijske strukture (funkcijska, produktna / divizijska, matrična) so poznane že 
več časa, ostale (mrežna, procesna, virtualna) pa so doživele razcvet šele v prejšnjem 
desetletju. V nadaljevanju bom povzel osnovne značilnosti vsake od teh naštetih.  

6.3.1 Funkcijska struktura 

Funkcijska struktura zagotavlja organizaciji jasno linijo odločanja in omogoča ljudem 
specializacijo za področje dela, za katerega so najbolj usposobljeni. V takšni obliki 
organizacije imajo zaposleni relativno ozke in jasne naloge in odgovornosti. 
 
Povezane in medsebojno najbolj odvisne naloge se odvijajo pod enim vodstvom. Oddelki se 
med seboj povezujejo v hierarhično linijski ali linijsko-štabni strukturi. Najbolj pogosta oblika 
organiziranosti v podjetju je delitev na proizvodno, prodajno, nabavno, kadrovsko, 
informacijsko in tržno funkcijo. Vsaka od funkcij ima linijskega vodjo, organizacija je 
hierarhičnega tipa. Tržna funkcija se torej odvija v oddelku pod enim vodstvom. Ta oblika je 
običajno najbolj racionalna, njena pomanjkljivost pa je v premajhni povezanosti oddelkov, ni 
prilagodljiva na spremembe, komuniciranje je počasno ali ga ni.  
 
Poglejmo klasično organiziranost industrijskega podjetja. Temeljne funkcije podjetja, kot so 
nabavna, prodajna, finančno-računovodska, informacijska, splošna in kadrovska so 
organizirane v sektorje z oddelki. Proizvodna funkcija je organizirana v okviru tovarn. Taka 
organizacija ima vse značilnosti linijsko štabne in funkcijske organiziranosti, ki pa še zdaleč 
ne zadoščajo zahtevani hitrosti pretoka informacij, kar je temelj uspešne komunikacije in 
koordinacije, in to ne samo v okviru podjetja, temveč predvsem v odnosu z zunanjimi 
strankami. 
Nekateri ocenjujejo (Evans, Dean, 2003, str. 168-170), da funkcijska oblika organiziranosti ni 
več primerna za sodobna podjetja z zahtevnimi kupci. Njena priljubljenost izvira iz 
administrativne jasnosti organizacije, ne pa zato, ker bi lahko zagotavljala visoko kakovost 
storitev kupcem. Največje pomanjkljivosti vidijo v tem, da funkcijska struktura ločuje kupce 
od tistih članov organizacije, ki jih morajo s storitvami ali izdelki zadovoljiti. To se dogaja 
zato, ker imajo le redki člani organizacije neposredne odnose s kupci in zato, ker so zaposleni 
bolj usmerjeni k doseganju oddelčnih ali funkcijskih ciljev kot pa dobavljanju vrednosti 
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kupcem. Podobno velja tudi za področje kakovosti. Posebni organizacijski oddelki za 
področje "kontrole kvalitete" implicitno navajajo člane takšne organizacije, da celovita 
kakovost ni odgovornost vseh, temveč je to naloga skupine ljudi iz takšnega oddelka.  

6.3.2 Produktna ali divizijska struktura 

Posamezne funkcije so decentralizirane glede na proizvodni program ali posamezno panogo 
znotraj podjetja. Osnova za organiziranje je torej proizvodni program oziroma izdelek. 
Prednost take organizacije je v njeni prilagodljivosti znotraj proizvodnega programa, največja 
slabost pa je v težnjah po osamosvojitvi in v koordinaciji med posameznimi divizijami. 

6.3.3 Procesna organizacijska struktura  

Reinženiring ali prenova poslovnih procesov je menedžerski hit, ki se je pričel z letom 1990, 
ko sta Tom Davenport in James Short (1990) objavila članek o prenovi poslovanja. Za 
procesno organiziranost je značilen prehod od navpične k vodoravni organiziranosti. 
Dinamični pogled z vidika procesov na organizacijo je za razliko od statičnega, ki je 
predstavljen s točno določeno strukturo, hierarhijo in močjo, zahtevnejši za razumevanje: 
pogosto je težko identificirati resnične procese, ki se odvijajo preko več organizacijskih enot, 
še posebej, ker različne teorije o prenovi še zdaleč ne ponujajo poenotenih standardov glede 
konstitutivnih elementov, pojmov, terminologije itd. Prenova procesov pomeni dati odgovor 
na: KAJ (delati), KAKO (delati), ZAKAJ oz. za KOGA (delati). Odgovor na KAKO se 
nanaša predvsem na organizacijsko strukturo, odgovornosti, postopke dela, opravila, ki jih 
opravljajo zaposleni, ter njihovo motivacijo. Dejavnost podjetja se odvija skozi množico 
procesov, katerih značilnosti in rezultati morajo biti tesno povezani s cilji podjetja, 
organiziranost pa sledi tem procesom. Z vidika procesov se vse, kar se odvija v podjetju, 
odvija za kupca, notranjega ali zunanjega. Če proces opazujemo z vidika kupca, kateremu so 
rezultati procesa namenjeni, lahko definiramo proces kot sestav med seboj povezanih 
dejavnosti, ki ustvarjajo vrednost - finančno ali nefinančno - za notranjega oziroma zunanjega 
kupca. Identifikacija resničnih procesov v organizaciji nato vodi do naslednjega koraka - 
preurejanja podjetja. 
 
Temeljne značilnosti procesnega gledanja z vidika organiziranja so naslednje: medfunkcijski 
pogled na dejavnost oziroma posel ne glede na organizacijske meje, orientiranost dela je 
izrazito timska, koordinacija dela preusmerja odgovornosti na nižje nivoje, komunikacija ima 
prednost pred ukazovanjem in kontroliranjem. Objekt prenove se lahko nanaša na ljudi in 
njihove medosebne odnose (koordinacijski procesi) ali daje poudarek tehničnemu poteku 
procesov in dokumentov. Slednje lahko imenujemo tudi industrijsko inženirski pogled na 
proces oziroma opredeljevanje procesov skozi delovne ("workflow") tokove. Hammerjeve in 
Champyjeve (1995) metode slonijo pretežno na industrijsko inženirskih tehnikah in 
zagovarjajo radikalno prenovo. Avtorja postavljata radikalne ocene in pravita, da so klasično 
hierarhično organizirana podjetja na principih Smithove delitve dela in Sloanovega 
menedžerskega nadzora v bistvu funkcionalni silosi, vertikalne strukture, ki so zgrajene na 
ozkih delih procesov. V naloge razdeljeno delo je v sedanjem svetu kupcev, konkurence in 
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sprememb zastarelo. Podjetja se morajo namesto tega organizirati na podlagi značilnosti 
procesov (Hammer, Champy, 1995, str. 37-38 in 73-89). Nove procesne principe z omenjenih 
vidikov lahko zajamemo na kratko v naslednjem. Organizacije : 
 

• se osredotočajo na aktivnosti, ki prispevajo k novi vrednosti tako z vidika zahtev 
"notranje" kot "zunanje" stranke – kupca;  

• zmanjšujejo ali odpravljajo vse aktivnosti, ki k tej vrednosti ne prispevajo;  
• vsako od aktivnosti opravijo v pravem času in na pravi način;  
• aktivno vključujejo zaposlene v sprejemanje odločitev; 
• delovne enote se spremenijo – funkcionalne oddelke zamenjajo procesni timi; 
• vloge ljudi se spremenijo – od nadzora k pooblastilom; 
• priprava na delo se spremeni – od urjenja k izobraževanju; 
• menedžerji se spremenijo – od nadzornikov v mentorje, 
• organizacijska struktura se spremeni – iz hierarhične v enakopravno, 
• s prenovo procesov nadgrajujemo programe celovitega obvladovanja kakovosti z 

večjo inovacijsko aktivnostjo.  
 
Informacijska tehnologija ima pri zagotavljanju teh sprememb največjo tehnološko vlogo.  
 
V sliki 14 prikazujem poenostavljeno shemo temeljnih in podpornih procesov v industriji. 

Slika 14: Temeljni in podporni procesi v industriji 
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PODPORNI PROCESI – OMOGOČAJO KADROVSKE IN FINANČNE VIRE, 
SREDSTVA ZA DELO, INFORMACIJSKO IN LOGISTIČNO PODPORO...  

 
 

PROIZVODNJA 

RAZVOJ                                                    PROIZVODNJA                     PRODAJA 

 

Vir: lasten 

6.3.4 Matrična struktura 

Matrična organiziranost je običajno kombinacija linijske ali linijsko-štabne organiziranosti in 
divizijske organiziranosti. Zahteva timsko delovanje organizacije, ki je zahtevnejše, zaradi 
nepoznavanja slednjega pa lahko v organizacijah povzroča številne probleme. Njena prednost 
naj bi bila v večji fleksibilnosti, najbolj izražene slabosti v praksi pa so se izkazale v ne dovolj 
opredeljenih oziroma porazdeljenih pristojnostih in odgovornostih. Sodobnejše oblike 
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matrične organiziranosti se pojavljajo tudi v kombinaciji funkcijske in projektne 
organiziranosti ali celo funkcijske in procesne organiziranosti.  

6.3.5 Projektna struktura  

Vse kompleksnejše naloge, ki so enkratne in katerih uresničitev traja dalj časa, se v podjetju 
organizirajo kot projekti. Projektno organiziranje je organizacijska struktura, ki je običajno 
vzporedna obstoječi organizaciji v podjetju. Prihaja do neke vrste matrične organiziranosti, 
kjer so delavci hkrati odgovorni dvema: svojemu linijskemu vodji in vodji projekta. Projektna 
organiziranost je smiselna povsod tam, kjer uresničevanje strategij zahteva uresničitev 
enkratnih kompleksnih nalog. V trženju med organizacijami dobavitelji pogosto razvijajo 
izdelke izključno za določenega kupca in v takšnem primeru predstavlja razvoj vsakega 
izdelka enkraten projekt.  

6.3.6 Mrežna in virtualna struktura 

V mrežno strukturo so povezane organizacije, ki delujejo na medorganizacijskih trgih in ki 
zasledujejo skupni cilj – recimo razvoj nekega izdelka ali izvajanje določenega projekta. Med 
seboj jih povezuje sodobna informacijska tehnologija. Zelo pogosto je ta mrežna povezanost 
samo navidezna, virtualna. Taka mreža je sposobna združiti mnogo več znanja na enem mestu 
kot klasično organizirana podjetja in zato je značilna zlasti za razvoj izdelkov, ki potrebujejo 
kratek cikel razvoja in uporabo vrhunske tehnologije. Mrežna struktura nam prinaša lažje 
izkoriščanje globalnih konkurenčnih priložnosti in možnosti fleksibilne uporabe delovne sile. 
Slabosti takšne strukture pa so slabe možnosti nadzora, slaba pripadnost zaposlenih 
organizaciji itd. 
 
Podobne karakteristike ima tudi virtualna organizacija. S takšnim načinom lahko organizacije 
zberejo najbolj usposobljene ljudi za posebne projekte. Takšna organizacija je zelo fleksibilna 
in odzivna. Če pa gre za razvoj virtualnega izdelka, recimo izdelkov s področja informacijske 
tehnologije ali telekomunikacije, kjer razvoj zahteva tudi vključitev naročnikov, je virtualna 
oblika mrežne organizacije skoraj pravilo. Temelji na popolnem zaupanju udeležencev in 
zahteva vrhunsko vodenje. Pomanjkljivosti virtualne organizacije so težak nadzor, 
problematično komuniciranje in možnosti nesporazumov, zato mnogo virtualnih organizacij 
propade, še preden se v celoti razvijejo.  

6.3.7 Organizacija podjetja v 21. stoletju 

Kakšna naj bo organizacija 21. stoletja? Kakšna naj bo organizacija, ki bo kos izjemnim 
spremembam v zunanjem okolju? Za to ne moremo najti preprostega recepta in enostavno 
izbrati idealni tip organiziranosti, ki bi v sedanjem času zagotavljal uspeh organizacije. Nove 
organizacije bodo morale prilagoditi ali spremeniti dosedanje splošne vzorce obnašanja in 
tehnike menedžmenta. Na novo stopnjo tekmovalnosti ne bo mogoče odgovarjati s starimi 
vzorci delovanja.  
Vila (1999, str. 359-372) meni, da se bo na nove izzive 21. stoletja organizacija ustrezno 
pripravila le tako, da bo: 
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a) fleksibilna: organizacija bo fleksibilna, če bodo v njej zaposleni ljudje fleksibilni, če 
bo tehnologija, menedžerji in organizacijske strukture fleksibilni; in če bo organizacija 
znala privabljati prave zaposlene; 

b) timsko organizirana: v timu vlada enotnost ciljev, občutek za pripadnost skupnosti, 
samostojnost ob tesnem sodelovanju, pobuda, aktivno in odprto komuniciranje, 
participativno odločanje, zaupanje, stalno učenje, visoka motivacija. Vodja tima je 
sodelavec in trener; 

c) procesno organizirana: organizacija, ki je usmerjena na proces ne pozna meja funkcij, 
oddelkov in služb in jih kot take ne priznava. Proces postaja enotna celota, njega se 
preučuje, analizira in organizira;  

d) stalno primerjala svoje dosežke z najboljšimi: pri tem ne bo primerjala svojih 
dosežkov samo z najboljšimi na trgu, temveč bo spodbujala tudi notranje primerjalne 
analize med oddelki, funkcijami, proizvodnimi enotami itd; 

e) popolnoma usmerjena h kupcu: preusmeritev torišča delovanja od cen in kakovosti 
izdelkov k vrednosti in storitvam za kupca; 

f) hierarhična organizacija postala organizacija brez meja: brez vertikalnih, 
horizontalnih in zunanjih meja; 

g) vpeljala nov tip menedžmenta: vloga menedžerjev se bo spreminjala iz nadzorno–
koordinacijske oblike v smer liderstva, učenja in treninga zaposlenih.  

 
Vila (1999, str. 373) vidi novo organizacijo kot "nekakšen hibrid, ki bo in ne bo procesna, 
vsekakor pa ne bo linijska, bo nekakšna mešanica vseh znanih oblik organizacije, vendar s 
preučevanjem in definiranjem procesov in timov ter vodenjem ob najmanj trdnem nadzoru 
nad organizacijskimi procesi in tokovi ob določeni hierarhiji". 

6.4 Horizontalna organizacija - ustrezna organizacijska 
rešitev za trženje na podlagi odnosov  

Trženje na podlagi odnosov zahteva od organizacije takšno obliko strukturiranosti, ki bo 
omogočala učinkovito koordinacijo med funkcijami znotraj organizacije ter fleksibilno in 
hitro odzivanje v odnosih z zunanjimi partnerji. Tradicionalna vertikalna strukturiranost tega 
ne omogoča, zato moramo iskati rešitve v smeri procesov in horizontalnih struktur. Vertikalne 
strukture so učinkovite v stabilnih razmerah, vendar ne zagotavljajo horizontalne koordinacije 
in hitrega reagiranja na spremembe. Te pomanjkljivosti lahko odpravimo tako, da ustanovimo 
stalne in začasne time ali postavimo projektne menedžerje za določene projekte, ki sicer 
delajo znotraj vertikalnih struktur, vendar s tem dosežemo želeno medfunkcijsko 
komunikacijo in koordinacijo. 
 
Naslednjo korekcijo pomanjkljivosti vertikalnih struktur lahko naredimo s poudarjanjem 
horizontalnih procesov. S tem dosežemo večjo "sploščenost" organizacije in tudi možnost 
odprave nekaterih višjih hierarhičnih nivojev. 
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Intenzivnejše vključevanje zaposlenih v poslovne odločitve podjetij z decentraliziranimi 
oblikami odločanja in njihova polna informiranost o pomembnih zadevah v podjetju je 
nadaljnji korak v nevtralizaciji pomanjkljivosti vertikalnih struktur.  
 
Skratka, slabosti vertikalnih organizacijskih struktur odpravimo z določenimi elementi, ki so 
značilne za t.i. "učečo se organizacijo" (learning organization), ki jo Daft in Marcic (2004, str. 
255) opredeljujeta kot organizacijo, kjer je vsakdo angažiran za ugotavljanje in reševanje 
problemov, s čimer omogoča organizaciji stalno preizkušanje, izboljševanje in povečevanje 
njenih sposobnosti. 
 

Slika 15: Razlike med tradicionalno in učečo se organizacijo 
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• malo timov, malo skupin za posebne naloge ali vodij projektov 
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• centralizirano strateško odločanje 
• specializirane naloge 
• rigidna kultura 

HORIZONTALNA STRUKTURA JE DOMINANTNA 
• horizontalni timi, skupine za posebne naloge ali vodje projektov 
• odprte informacije, horizontalne komunikacije, neposreden dialog 
• decentralizirano odločanje, strategija soodločanja 
• spodbujanje zaposlenih, deljena odgovornost 
• močna, prilagodljiva kultura 
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Vir: Daft, Marcic, 2004, str. 255. 

Poleg horizontalne strukturiranosti mora biti po moji oceni bodoča trženjsko poslovno 
orientirana organizacija tudi procesno organizirana. Seveda to ni možno vedno izvesti. S 
problemi, kako procesno organizirati organizacijo, se bomo srečali zlasti tedaj, ko se 
dejavnost ali proizvodnja odvija na več lokacijah, ko imamo v procesu več tehnologij, ko 
imamo proizvodni proces organiziran po delavniškem principu ali ko ne moremo ločiti 
funkcij na dele. Vendar nekatere koristi in prednosti procesne organiziranosti lahko dosežemo 
tudi drugače in se s tem izognemo pastem, ki nas čakajo pri čisti procesni organiziranosti. 
 
Funkcijska specializacija nam prinaša koristi, vendar tudi neučinkovitost, neodzivne in 
prekinjene procese in težavno medoddelčno sodelovanje. Razvoj informacijske tehnologije v 
zadnjem obdobju vsakomur v organizaciji omogoča dostop do vseh informacij in s tem 
možnosti odločanja. S tem smo dobili možnost, da v organizaciji postavimo tudi takšne 
procese, ki prečkajo tradicionalne poslovne funkcije. S tem lahko dosežemo kompromis med 
koristi specializacije in hitrostjo, odzivnostjo, kakovostjo poslovnih procesov, ki so usmerjeni 
k zunanjim ciljem, ciljem kupcev in ne k ciljem notranjih akterjev organizacije.  
 



Organiziranost trženjske funkcije na osnovi koncepta trženja, temelječega na odnosih 
 

 
 

76

V svoj model organiziranosti, ki ima še vedno izhodišče v tradicionalni obliki funkcijske 
organiziranosti, sem vgradil večfunkcijske procesne in projektne time. Tako večfunkcijski 
prodajni timi kot tudi projektni timi so procesni timi, ki imajo nalogo povezati notranje in 
zunanje procese v celoto. Proces poveže dobavitelje, proizvajalca in kupce v velik tim, s 
čimer dosežemo boljše in polno medsebojno razumevanje in sodelovanje. 
 
Slika 16: Primer nove strukturiranosti funkcijskega tipa organizacije v smeri horizontalne in 

procesne organizacije z večfunkcijskimi timi  

 
Vir: lasten 
 
V tej obliki organiziranosti dosežemo, da je vpliv vertikalne strukture, ki ustvarja distanco 
med višjimi in nižjimi organizacijskimi nivoji zmanjšan. Organizacija se strukturira v 
horizontalnih nivojih in ne v navpični smeri. S tem dosežemo, da se pomen oddelčnih funkcij 
zmanjša in se dogajanje in pozornost usmeri na najpomembnejše delovne ali poslovne 
procese. Vsi ljudje, ki delajo v določenem procesu (npr. razvoj novega izdelka, izpolnjevanje 
naročil kupcev itd.), imajo neposreden dostop drug do drugega. S tem je omogočena hitra, 
enostavna in neposredna medsebojna komunikacija in koordinacija. Ni hierarhičnega 
poročanja navzgor in dolgotrajnega horizontalnega usklajevanja.  
 
Globalna konkurenčna bitka zahteva od organizacij, ki v njej nastopajo, polno angažiranje in 
kreativnost vsake celice organizacije in vsakega posameznika posebej. V takem okolju ne 
morejo uspeti organizacije, kjer obstaja monopol nad informacijami ali se le – te zadržujejo v 
funkcijskih okvirih zaradi notranje tekmovalnosti ali prestiža. V predlagani organizacijski 
strukturiranosti imajo timi dostop do vseh informacij, ki so pomembne za delo in uspeh tima. 
Te informacije so timu dosegljive preko organizacijskega informacijskega sistema 
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neposredno, saj prinašajo s sabo v tim kot predstavniki funkcijskih področij dostop do vseh 
informacij, ki so potrebne za odločanje.  
 
V takšni obliki organiziranosti se odločitve sprejemajo neposredno v timu ali procesu. Ni 
potrebno izgubljati časa s pripravo predlogov za odločanje na višjih nivojih in čakanje na 
odločitve. Zaposleni v takšni organizaciji imajo pravico in dolžnost sprejemati odločitve.  
 
Seveda se ob tem postavi vprašanje: kaj pa pomembne, strateške odločitve? Takšne odločitve 
se ne sprejemajo pogosto in jih tudi najvišji nivoji organizacije sprejemajo takrat, ko 
postavljajo vizijo, poslanstvo in dolgoročne poslovne usmeritve organizacije. Te strateške 
usmeritve morajo biti vsem zaposlenim znane, imeti morajo ključne informacije in na tej 
podlagi se v tekočem delu morajo samostojno odločati o odnosih, v katere vstopajo z 
dobavitelji, s kupci, medsebojno znotraj organizacije, z lokalno skupnostjo itd. Če gre za 
odločitve, ki morda odstopajo od začrtanih smernic, se posvetujejo s funkcijskimi vodji. 
 
V tem delu govorimo o pomenu odnosov kot temelju trženja in poslovanja organizacije. Le 
osebek kot zbir karakternih lastnosti, znanj in veščin je lahko temeljni element za izvajanje 
takšnega poslovnega modela. Predlagani organizacijski model zaposlenim daje moč in 
svobodo odločanja; ne postavlja jim ovir za hitro sprejemanje odločitev. To ni pomembno 
samo zaradi notranjega organizacijskega okolja, temveč tudi v odnosih z zunanjimi deležniki. 
Sloves organizacije, ki je fleksibilna, kjer imajo sogovorniki pravico in moč odločanja pomeni 
pomembno spodbudo potencialnim partnerjem za navezavo in razvoj poslovnih odnosov.  
 
Ta predlog organiziranosti s timi in procesi zelo uspešno premaguje težave, ki jih povzročajo 
pregrade med oddelki znotraj organizacije in z zunanjimi organizacijami. Organizacijske 
spone med oddelki so zrahljane in omogočajo prost pretok informacij, idej, znanj, veščin. 
Zaposleni začnejo organizacijo ali proces gledati kot celoto in ne kot zbir posameznih enot. 
To so pomembne osnove, na katerih lahko gradimo pripravljenost organizacije na stalne 
spremembe in kontinuirane izboljšave.  

6.5 Večfunkcijski timi kot model za uspešno uveljavitev 
trženjske strategije podjetja  

6.5.1 Zakaj večfunkcijski timi? 

V medorganizacijskem trženju se pogosto srečujemo s primeri, ko je kupčeva potreba 
kompleksna in kupec morda sploh ne ve, katera rešitev bi bila zanj najboljša. V takšnem 
primeru prodajamo rešitve ali izdelke, ki še niso razviti in jih bo prodajalec šele začel razvijati 
za specifične potrebe kupca. Kupec v takšnih okoliščinah vstopa v odnos z dobaviteljem z 
relativno velikim tveganjem. Če dobavitelj ne bo izpolnil dogovorjene naloge, bo imel kupec 
le malo možnosti, da si pravočasno poišče ustrezno alternativo. Zato kupci v takšnih primerih 
odločitve sprejemajo v t.i. "nakupnem centru", ki je sestavljen iz predstavnikov z različnih 
področij kupca. Ti že pred nakupno odločitvijo z več vidikov ocenjujejo, ali je dobavitelj 
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sposoben izpolniti potrebe kupca. V takšnem primeru niso dovolj samo zagotovila, ki 
temeljijo na fizičnih zmogljivostih prodajalca, temveč mora prodajalec kupca prepričati, da 
imajo ključni ljudje, ki bodo sodelovali s kupcem, dovolj znanj, veščin, motivov in ambicij, 
da bodo zanj našli najboljšo rešitev, jo razvili v izdelek ali storitev in jo kasneje v življenjski 
dobi tudi trajno konkurenčno dobavljali. Če dobavitelj kupca v to vnaprej ne prepriča, ne bo 
dobil naročila. To pa po mojem trdnem prepričanju lahko najbolje naredijo zaposleni iz 
različnih funkcijskih področij neposredno. Oni lahko najbolje svoje sogovornike na ustreznem 
funkcijskem področju kupca prepričajo o koristih, ki jih bo njihova organizacija imela od 
sodelovanja z dobaviteljem. 
 
Cene so v tradicionalnih in tudi v novejših trženjskih paradigmah pomemben vplivni dejavnik 
odnosov med partnerji. Iz svojih praktičnih izkušenj pa vem, da imajo tudi izjemen vpliv na 
notranje odnose v organizaciji. Naj to nekoliko podrobneje obrazložim.  
 
Pri trženju na porabniških trgih, kjer se menjalna transakcija opravi na jasen in pregleden 
način, je vsem jasno, po kakšnih cenah kdo prodaja. Pri medorganizacijskem trženju, kjer je 
manj kupcev in manj dobaviteljev, te transakcije ne potekajo javno. Tako ni znano, po 
kakšnih cenah izdelke ponuja konkurenca, prav tako je teže ugotoviti preference kupcev glede 
cene, kakovosti in ostalih atributov ponudbe. Prodaja in trženje sta v takšni situaciji pogosto 
pod pritiskom notranje javnosti v podjetju, češ da dosegata prenizke prodajne cene v 
primerjavi s konkurenco, ali, če te konkurence ni, da bi se dalo pri kupcu doseči višje 
prodajne cene. Pogosti so primeri "zidanja" lastnih cen, ki predpostavljajo obstoječe stanje 
učinkovitosti podjetja: ne upoštevajo konkurenčnega nivoja najboljših na trgu in ne 
upoštevajo pričakovanj kupcev, da bo nov izdelek boljše kakovosti in/ali cenejši. Na takšnih 
osnovah izračunane prodajne cene ne dosegajo trenutnih tržnih cen tržnih vodij ali pa ciljnih 
cen kupcev. Prilagajanje cen tržnim razmeram nekateri še vedno razumejo kot popuščanje 
kupcem ali kot nesposobnost prodaje, da uveljavi želeno prodajno ceno. Kako preseči ta 
notranji konflikt? Tako da že v pripravo konceptualne zasnove izdelka vključimo ključne 
predstavnike funkcijskih področij, ki bodo sodelovali v procesu razvoja in proizvodnje. Oni 
naj se seznanijo s pričakovanji kupcev, ki izvirajo iz tržnih razmer, in oni naj v timu 
sprejmejo odločitve, s kakšno strategijo bodo pridobili novega kupca ali nov posel z 
obstoječim kupcem. Vsi ključni akterji, ki vplivajo na zasnovo, dizajn, proizvodne metode, 
kakovost procesov in s tem na celovito ponudbo kupcu, naj sodelujejo pri določitvi prodajne 
cene. 
 
Nova trženjska paradigma, ki poudarja pomen večanja deleža prodaje obstoječim kupcem in 
ohranjanje in razvijanje vsestranskih odnosov z njimi, zahteva od prodajalca transparentno 
delovanje in stalno potrjevanje med kupcem in prodajalcem dogovorjenih meril učinkovitosti. 
Tu mislim predvsem na tehnično in funkcionalno kakovost izdelkov ali storitev ter stopnjo 
točnosti izpolnjevanja prevzetih obveznosti. Navadno se organizacija zelo angažira, ko je 
potrebno pridobiti novega kupca. Kasneje pa motivacija in odgovornost za odlično 
izpolnjevanje prevzetih obvez upade in prodajalec le težko izpolnjuje obljube, ki jih je navajal 
tedaj, ko je kupca prepričeval o koristih, ki jih bo imel od takšnega sodelovanja. Različna 
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funkcijska področja sčasoma le rutinirano izpolnjujejo svoje naloge, ne zavedajoč se dovolj 
pomena tega, da bi kupca morali v vsaki interakciji znova prepričati, da je bila njegova 
odločitev za sodelovanje z našo organizacijo pravilna. Prepričan sem, da timski način dela in 
neka stalna "napetost" v delovanju s kupcem lahko odločilno spodbuja ključna funkcijska 
področja v organizaciji k zavzetemu izpolnjevanju kupčevih pričakovanj.  
 
Večfunkcijski timi so po moji oceni odlična rešitev za večino primerov medorganizacijskega 
trženja. Zakaj? Prvič, kupec bo imel pri dobavitelju več sogovornikov, ki bodo kompetentni 
partnerji kupcu v iskanju najboljših rešitev na vseh ključnih področjih razvoja, proizvodnje in 
dobave izdelka ali storitve. Drugič, kupcu bomo dali jasen signal, da smo za sodelovanje z 
njim določili ljudi, katerim osnovna skrb bo učinkovito dolgoročno sodelovanje vseh 
sodelujočih v oskrbni verigi. Tretjič, kupcu bomo jasno pokazali, da je organizacija 
pripravljena nevtralizirati vertikalne in horizontalne pregrade, ki dušijo reaktivnost, 
inovativnost in ki so kupcu, ki z dobaviteljem vstopa v večje število odnosov in kontaktov, 
takoj vidne. 
 
Seveda si moramo zastaviti vprašanje, ali bomo za vsak poslovni odnos pri prodaji 
organizacijskim kupcem postavljali večfunkcijske time. Seveda ne. Če npr. organizacija 
prodaja standardne, vnaprej razvite izdelke več kupcem, ali pa izdelke, ki jih proizvaja več 
ponudnikov (govorimo o različnih primerih kataloške prodaje), ne bo potrebno za te kupce 
postavljati kompleksnih timov, ki pokrivajo razvojno–proizvodno in nabavno področje. V 
takšnem primeru bo morda dovolj, če bomo postavili skrbnika ali tim, ki bo skrbel predvsem 
za prodajno področje. 

6.5.2 Sestava tima in naloge posameznih članov 

Pri sestavi tima sem upošteval dve osnovni načeli. Prvič, tim naj ne bo prevelik, da bo 
fleksibilen. Nekateri avtorji omenjajo število sedem kot idealno, vendar tudi velikost od pet 
do dvanajst zagotavlja dobre rezultate (Daft, Marcic, 2004, str. 525). Drugič, v timu naj bodo 
predstavniki tistih poslovnih funkcij, ki so glede na specifiko odnosov s posameznim kupcem 
ali karakteristike izdelkov potrebne. Tretjič, v timu so lahko predstavniki različnih 
hierarhičnih nivojev. 
 
Na podlagi praktičnih izkušenj in preučevanja literature o trženju na podlagi odnosov mi je 
bilo vodilo pri sestavi konceptualnih rešitev večfunkcijskih timov pristop, ki je podoben 
konceptu Katzenbacha in Smitha (1993, str. 45), po katerem je tim majhno število ljudi s 
komplementarnimi veščinami, ki so zavezani skupni vsebini, ciljem in pristopu, ta pa jih bo 
obvezal k temu, da so za uresničitev ciljev vzajemno odgovorni.  
 
Podjetje lahko za obvladovanje odnosov s kupcem ustanovi več timov, če kupcu dobavlja več 
različnih izdelkov, za razvoj in proizvodnjo katerih so potrebna različna znanja ali 
tehnologije. V takšnem primeru so tudi proizvodne lokacije na različnih mestih in 
problematika je specifična. Univerzalni tim v takšnem primeru ne bi bil učinkovit. 
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Ključni skrbnik odnosov z vsemi deležniki je vodja tima, če imamo s kupcem samo en tim. V 
primeru večjega števila timov predlagam posebnega skrbnika ključnega kupca, ki prevzame 
koordinacijo najpomembnejših odločitev. 
 
Sestava tima, ki ga v nadaljevanju predstavljam, je primerna za proizvodno organizacijo na 
medorganizacijskem trgu, ki razvija izdelke za specifične potrebe kupca in mu dobave vrši po 
principih delovanja "ob pravem času". V nadaljevanju podajam sestavo tima in kratek opis 
nalog, ki jih imajo predstavniki funkcijskih področij.  
 
Skrbnik ključnega kupca. Je glavni nosilec, povezovalec ter motivator vseh aktivnosti, 
povezanih s kupcem. Skrbnik ključnega kupca ima svoje letno postavljene cilje poslovanja, 
kakovosti in rasti. Neposredno poroča izvršnemu direktorju za področje trženja, z njim 
usklajuje glavne smernice odnosov s kupcem in ostalimi deležniki. Skrbnik ključnega kupca 
sodeluje z vodji posameznih timov. Skupaj z njimi in izvršnim direktorjem za trženje določa 
enoletne in triletne cilje delovanja vsakega posameznega tima.  
 
Vodja tima. Vodja je eden izmed članov tega tima. Odgovoren je za doseganje postavljenih 
enoletnih in srednjeročnih ciljev. Vodja tima je idejni vodja in animator. S sklicevanjem 
rednih srečanj rešuje tekoče probleme znotraj tima ter do kupca. O svojem delu neposredno 
poroča skrbniku ključnega kupca. Vodja tima ima pristojnost, da po lastni presoji predlaga 
reorganizacijo svojega tima, če le-ta ne dosega načrtovanih rezultatov. Predlog potrdita 
izvršni direktor in skrbnik ključnega kupca. Reorganizacijo tima je dolžan speljati tako, da ne 
moti tekočega dela s kupcem. Kupca o tem pravočasno obvesti in pred izvedeno spremembo 
poskuša od njega dobiti pozitivno soglasje. Vodja tima organizira redna, vsaj mesečna 
srečanja s predstavniki kupca. 
 
Vodja projekta. Tim ima lahko več vodij projektov: lahko so vodje projektov za razvoj in 
uspešen zagon novih izdelkov, vodje projektov, katerih cilj je celovito izboljšanje storitev 
kupcu, znižanje stroškov proizvodnje itd. Postavljeni so za vodenje projektov, ki jih 
predlagajo kupci ali podjetje samo. Vodja projektov vodi projekte skladno z zahtevami kupca. 
Udeležuje se projektnih sestankov pri kupcu. Vodja projektov lahko dodeljuje naloge, 
povezane s posameznim projektom, vsem članom tima. Za dodeljevanje projektnih nalog ima 
prednost pred funkcijskimi vodji. Z njimi se usklajuje, ko gre za dodeljevanje nalog večjega 
obsega.  
 
Prodaja. Član tima iz prodaje neposredno komunicira s kupčevim predstavnikom nabave. 
Zadolžen je za celoten komercialni aspekt odnosov s kupcem: sprejem povpraševanj, oddajo 
ponudb, cenovna pogajanja, interno lansiranje naročil, vodenje cen idr. Posreduje timu 
podatke o tržnih cenah, ciljnih cenah kupcev, o ravnanju konkurence. 

 
Razvoj. Član iz razvoja neposredno komunicira s kupčevim predstavnikom razvoja. Zadolžen 
je za celoten aspekt definicije izdelka, njegove validacije, prototipnih faz in dokončne serijske 
definicije.  
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Kakovost. Član tima za kakovost neposredno komunicira s kupčevim predstavnikom 
kakovosti. Zadolžen je za zagotavljanje načrtovanih ciljev kakovosti na izdelkih in procesih, 
za katere je odgovoren tim. Predlaga aktivnosti in korektivne ukrepe za izboljšanje kakovosti 
dobavljenih izdelkov ali storitev. Je animator in skrbi za senzibiliziranje organizacije na 
pričakovanja kupca glede kakovosti.  

 
Nabava. Član tima za nabavo neposredno ne komunicira s kupčevimi predstavniki. Zadolžen 
je za delovanje nabavnega procesa (dobavitelje, izdelke), da zagotavlja nemoten razvoj 
izdelkov pri dobaviteljih ter kasneje spremlja serijske nabave delov, ki jih potrebujejo procesi, 
povezani s tem timom. Na dobavitelje prenaša principe delovanja oskrbne verige. 

 
Tehnološka priprava proizvodnje. Član tima za tehnološko pripravo proizvodnje 
neposredno komunicira s kupčevimi predstavniki na podobnem področju (uvajanje izdelka v 
kupčev proces) in projektnega tima na strani dobavitelja. Zadolžen je za načrtovanje in 
izvedbo proizvodnega procesa pri dobavitelju. Če je izdelek dobavitelja pomemben v 
poslovnem procesu kupca, mora s kupcem doseči vzajemno poznavanje poslovnih procesov, 
da bi tako vnaprej povečali njihovo zanesljivost in zmanjšali morebitna tveganja. S tem damo 
kupcu dovolj informacij, da se počuti varnega in realno obravnava morebitne probleme, ki bi 
lahko nastali kasneje v redni proizvodnji.  

 
Prodajna logistika. Član tima za prodajno logistiko neposredno komunicira s kupčevimi 
predstavniki nabavne logistike. Zadolžen je za vse aktivnosti, povezane z internim 
naročanjem, odpoklici izdelkov, odpremami, fakturiranjem ter skrbi za čim boljšo stopnjo 
izvrševanja naročil kupca.  

 
Proizvodnja. Član tima iz proizvodnje sodeluje s kupčevimi predstavniki z različnih 
področij, ko gre za aktivnosti, ki so neposredno povezane s proizvodnjo tovarne. Zadolžen je 
za vse aktivnosti, povezane z izvrševanjem proizvodnje, izpolnjevanjem naročenih 
proizvodnih količin in sodelovanjem s predstavniki tehnološke priprave proizvodnje, 
kakovosti, vodji projektov.  

 
Planiranje proizvodnje. Član tima za planiranje proizvodnje sodeluje s kupčevimi 
predstavniki z različnih področij, ko gre za aktivnosti, ki so neposredno povezane z 
izpolnjevanjem proizvodnega plana, planiranjem količin, rokov, izpolnjevanjem kupčevih 
tekočih naročil, s proizvodnjo v tovarni. Izvaja tudi vse aktivnosti, povezane s planiranjem 
proizvodnje.  

 
Kontroling. Član tima iz kontrolinga sodeluje pri določanju prodajne cene. Zadolžen je za 
izračun lastne cene izdelka ob upoštevanju definicije izdelka, kalkulativnih elementov in 
kriterijev za sprejemanje investicijskih odločitev.  
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6.5.3 Delovanje 

Tim deluje v obliki formalnega tima, ki ga imenuje izvršni direktor za trženje. Gre za obliko 
horizontalnega tima, ki je sestavljen iz zaposlenih z različnimi funkcijami, vendar približno 
enakih hierarhičnih nivojev.  
  
Delovanje tima temelji na naslednjih načelih: 
 

• s svojim delovanjem preprečevati zapiranje v okvir funkcij – služb in s tem doseči 
večje razumevanje notranje javnosti podjetja za h kupcu usmerjeno delovanje; 

• odpravljati vertikalne in horizontalne pregrade v organizaciji in celotni dobavni verigi; 
• senzibilizirati vse posredno in neposredno vpletene v kreiranje ugodne klime pri kupcu 

za pridobivanje novih poslov; 
• postaviti ambiciozne cilje, ki presegajo pričakovanja kupcev;  
• doseči identifikacijo vseh udeležencev s temi cilji; 
• redno spremljati doseganje ciljev; 
• delovati tako, da pobude prihajajo od tima k vodstvu in ne obratno; 
• stalno poudarjati delovanje na principih odnosa "dobavitelj – kupec" v vseh procesih: 

brez uspešnega notranjega trženja ni uspešnega zunanjega trženja; 
• ravnati vse odnose, ki jih kot dobavitelj imamo s kupci, poddobavitelji in ostalimi 

deležniki; 
• izpolniti pričakovanja, zaupanje ali dano zavezo kupcu; to je absolutna prioriteta. 
 

Vodstvo trženja mora zagotoviti pogoje, ki jih bo tim potreboval za uresničevanje ciljev. Tu 
mislim na potrebna sredstva, ki jih ta potrebuje pri delovanju in niso predvidena v proračunih 
funkcij, iz katerih prihajajo člani tima, ter na ustvarjanje pozitivne notranje klime za delovanje 
timov. 

6.5.4 Pristojnosti 

Tim ima pristojnosti, da se samostojno odloča o vseh zadevah, ki se nanašajo na odnose s 
kupcem. Delegirani predstavniki posameznih funkcij imajo v timu pooblastila, da za svojo 
"funkcijo" sprejemajo zavezujoče odločitve. Prioritete in načela, ki izvirajo iz teh odnosov, bo 
tim poskušal uveljaviti v odnosih z ostalimi udeleženci: tako notranjimi kot zunanjimi.  
 
Najvišji menedžment in funkcijski direktorji se ne vpletajo v delo tima. Postavljeni cilji tima 
so predhodno usklajeni z dolgoročnimi cilji, ki si jih je podjetje zadalo v poslovanju s 
kupcem, kar tvori okvir delovanja tima.  
 
Posebno področje je odnos članov tima s svojimi funkcijskimi vodji. Ta odnos mora temeljiti 
na polnem zaupanju. Vodja funkcije delegira v tim člana svojega področja, za katerega mora 
vedeti, da je kompetenten. Ta bo moral v imenu svoje funkcije sprejemati zavezujoče 
odločitve. Te bodo zaradi interesa tima in organizacije kot celote kdaj tudi v nasprotju z 
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ozkimi interesi funkcijskega področja. To se lahko dogaja zlasti tedaj, ko v timu sprejeta 
odločitev zavezuje določeno poslovno funkcijo, da opravi določene aktivnosti, ki bi se jim jih 
sicer želela izogniti, ker naj bi to opravilo drugo funkcijsko področje, ali zaradi tega, ker 
enostavno meni, da tega ni potrebno narediti. Če tu pride do konflikta med vodjem tima, 
funkcijskim vodjem ali med dvema funkcijskima vodjema, prevzame koordinacijo za sprejem 
odločitve izvršni direktor. Funkcijski vodje zagotavljajo svojim članom tima strokovno 
podporo in oporo pri sprejemanju pomembnih strokovnih odločitev, skrbijo za njihov 
osebnostni razvoj, ne smejo pa jih ovirati pri sprejemanju odločitev v timu. Funkcijski vodje 
se prelevijo iz nadzornika in odločevalca v spodbujevalca, učitelja, trenerja. 

6.5.5 Notranje komuniciranje kot pomemben element uspeha  

V tem delu obravnavam trženje, ki temelji na odnosih. Če želimo raznolike in kompleksne 
odnose upravljati tako, da bomo uresničevali ambiciozne strateške trženjske cilje, moramo 
komunikacijo med vsemi udeleženimi obravnavati kot zelo pomemben element trženjskega 
delovanja. Na tem mestu bom na kratko opozoril le na nekaj stvari, ki se nanašajo na notranje 
komuniciranje in morajo biti spodbuda in orodje za aktivnejšo vlogo vseh zaposlenih v novi 
obliki trženja. Informacije omogočajo zaposlenim, da razumejo svojo vlogo v podjetju. Le 
takrat, ko imajo zaposleni dovolj pravih informacij ob pravem času, lahko sprejemajo prave 
odločitve.  
 
Komuniciranje ima velik delež v potencialnem uspehu. Prilagodljiv način komuniciranja 
postaja pomembna veščina, s katero ljudje uporabljajo različne komunikacijske pristope v 
različnih situacijah z različnimi ljudmi. Žal, zaradi vsesplošnega pomanjkanja časa, naše 
komuniciranje postaja površno in tako večkrat pri sogovorniku vzbudi občutek, da za nas ni 
pomemben. Ravno zato je toliko pomembneje, da vsakdo poskrbi, da je njegovo 
komuniciranje z drugimi vljudno, z občutkom za sogovornikove želje, potrebe, interese. Če 
bomo takšno kulturo komuniciranja uvedli znotraj organizacije, jo bomo lahko tudi v odnosu 
z zunanjimi deležniki. Sicer bodo naši poslovni cilji presegali nivo kulture in vrednot 
organizacije in jih bomo lahko dosegali le s stalnimi konflikti. 
 
Z notranjim komuniciranjem moramo dati dodatno spodbudo usmerjenosti h kupcu in 
procesni usmerjenosti. Notranje komuniciranje naj soustvarja pogoje za večjo osebno 
učinkovitost, osebni prispevek, odgovornost in tudi tveganje posameznika. Če želimo to 
doseči, moramo zaposlene dodatno spodbujati. Središče pozornosti vseh zaposlenih naj 
postane doseganje poslovnih ciljev na podlagi medsebojnega sodelovanja in timskega dela. S 
prikazi novega načina delovanja v različnih skupinah, procesih in na različnih nivojih naj 
bodo zaposlenim prikazani njihovi prispevki k uspešnosti in napredku podjetja. Spremembe 
bodo tako predstavljale zaposlenim izziv in priložnost za neprestani profesionalni in osebni 
razvoj. Ko ta sistem obvladovanja mreže odnosov med zaposlenimi, kupci in dobavitelji, 
postane stalnica, jo samo še ohranjamo in izboljšujemo.  
 
Notranja komunikacija naj poteka po različnih poteh, od uprave in vodstva navzdol k 
delavcem in nazaj, med skupinami in posamezniki. Za to imamo danes več medijev: intranet, 
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interni časopis, oglasne deske, bilten, sestanke, videokonference, e-pošto, dan odprtih vrat, 
družabne dejavnosti itd. S temi instrumenti delujmo tako, da: 
 

• bomo aktivno vključili zaposlene v doseganje ciljev podjetja, 
• bo jasno, kakšna je vloga posameznika pri izpolnjevanju ciljev in usmeritvi podjetja, 
• bo jasno, kako lahko posameznik prispeva k uresničevanju strateških ciljev podjetja, 
• bomo imeli povratne informacije od zaposlenih, 
• bomo publicirali priznanja za uspešnost in posebne nagrade, 
• prispevamo k humanizaciji delovnega okolja, 
• izobražujemo in 
• zabavamo sodelavce. 

6.5.6 Prednosti in slabosti predlaganih večfunkcijskih timov 

Prednosti takšnega načina organiziranosti trženja vidim predvsem v tem: 
 

• Na enem mestu imamo zbrane ključne kadre, s čimer smo sposobni, da se neposredno 
in takoj odzovemo na kompleksen problem. 

• Odzivi, reakcije in odločanje podjetja je vodeno s perspektive zadovoljevanja 
kupčevih potreb in ne problemov, težav ali interesov različnih funkcij ali oddelkov v 
podjetju.  

• Tim kot celota ima takšna znanja, veščine, izkušnje in vedenjske sposobnosti, ki jih 
posameznik nikoli ne more imeti. Le s takšnimi kompleksnimi sposobnostmi lahko 
podjetje učinkovito in hitro odgovarja na zahteve glede inovativnosti, celovite 
kakovosti, stalnih izboljšav in novih storitev. 

• Večfunkcijski tim je fleksibilna združba. Lahko ga hitro formiramo, spremenimo ali 
razpustimo. Ni omejen s spreminjanjem organizacijske strukture podjetja ali s togimi 
opisi delovnih nalog in odgovornosti, tako značilnimi za tradicionalne oblike 
vertikalnih organizacij, ki samo ustvarjajo ločnice med funkcijskimi področji, 
delovnimi mesti in tistimi, ki jih zasedajo.  

• S timi večamo zdravo tekmovalno ozračje in odprtost delovanja v podjetju, ki sta 
nujno potrebna v izrazito tekmovalnem mednarodnem poslovnem okolju.  

 
Slabosti takšne oblike organiziranosti trženja, na katere moramo računati, so zlasti: 
 

• Odpor organizacije, da sprejme takšen način dela, ker vsi ne verjamejo, da je tim, 
razen v izjemnih okoliščinah, učinkovitejši od posameznikov. 

• Odpor srednjega in višjega menedžmenta, ki s tem izgubi moč odločanja. Če so timi 
uspešni, je potrebno manj nadzora in neposrednega vpletanja menedžmenta v 
odločanje. 

• Odpor in zadržanost posameznikov do dela v timu zaradi razmišljanj, da jim bo to 
delo pomenilo dodatno in neproduktivno izgubo časa. 
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• Organizacija, ki nima ambicioznih ciljev, ne bo mogla timu dati izziva in motiva za 
angažirano delovanje. Timsko delo ne bo dalo pravih rezultatov, ker tim ne bo 
prepričan, da je njegovo delo potrebno in koristno za podjetje.  

• Dodatni stroški podjetja, ki so povezani s koordinacijo timskega dela. 
• Problematika izbora pravega vodje tima. 
• Problematika vodenja tima, zlasti koordinacija tistih posameznikov, ki so sicer člani 

tima, vendar pasivni ali delujejo samostojno, nekoordinirano in v nasprotju z ostalimi 
člani tima ali z dogovori v timu. 

• S takšno vrsto tima ne bomo mogli ravnati z odnosi z vsemi deležniki. Sestava tima je 
takšna, da zagotavlja ravnanje odnosov v dobavni verigi kupca. Odnose z ostalimi 
deležniki (lastniki, lokalna skupnost, ostala zainteresirana javnost, itd) moramo 
urejevati na nivoju najvišjega menedžmenta. Zato obstaja možnost, da pride do 
načelnih razlik v odnosih z deležniki. 

 

7 Zaključek 

S spreminjanjem podjetij se spreminja tudi vloga trženja v njih. V začetnih razvojnih stopnjah 
trženjskega koncepta poslovanja podjetij je bila vloga trženja posredovanje potreb in želja 
kupcev ustreznim funkcijskim področjem v organizaciji. Trženje je opravljalo vlogo 
posrednika, bilo je vez med kupcem in podjetjem.  
 
Oddelki trženja so postali sinonim za trženjsko funkcijo, ki naj bi upravljala celoten proces 
zadovoljevanja potreb kupcev. Vendar je takšno pojmovanje trženja lahko odvrnilo ostale 
dele organizacije od odgovornosti za zadovoljevanje kupca in s tem v bistvu povzročilo 
oddaljevanje organizacije od trženjskega koncepta ali od h kupcu usmerjenega podjetja. 
Organiziranje trženjske funkcije v različnih oddelkih ali službah je večkrat sprožilo 
pomanjkanje interesa ostalih delov podjetja za potrebe in želje kupcev. Oddelčni princip 
organiziranja trženja je prevečkrat izoliral trženje od razvoja, proizvodnje, distribucije in 
ostalih dejavnosti podjetja.  
 
V sodobnem podjetju, še zlasti pa v trženju med organizacijami, trženje nima pristojnosti nad 
odnosi s kupci, kaj šele z ostalimi deležniki. Vloga trženja se je spremenila in trženje mora 
postati povezovalec procesov, v katerih se srečujejo udeleženci, ki sodelujejo pri ustvarjanju 
vrednosti. Podjetje ne more delovati v izolaciji, saj je proces znotraj podjetja le etapa 
kompleksnega procesa zadovoljevanja potreb končnega kupca, ki se nadaljuje v naslednjem 
členu oskrbne verige. Udeleženci v medorganizacijski prodaji so tesno procesno povezani, saj 
je njihov izdelek običajno kompleksen in vstopa v naslednji poslovni ali proizvodni proces. 
Zaradi tega so tudi organizacije, ki kupujejo, odvisne od prodajalca. S tem vstopajo v različna, 
tudi velika tveganja. V medorganizacijskem trženju se pogosto srečujemo s primeri, ko je 
kupčeva potreba kompleksna in kupec morda sploh ne ve, katera rešitev bi bila zanj najboljša. 
V takšnem primeru prodajamo rešitve ali izdelke, ki še niso razviti in jih bo prodajalec šele 
začel razvijati za specifične potrebe kupca. Kupec v takšnih okoliščinah vstopa v odnos z 
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dobaviteljem z relativno velikim tveganjem. Če dobavitelj ne bo izpolnil dogovorjene naloge, 
bo imel kupec le malo možnosti, da si pravočasno poišče ustrezno alternativo. Zato kupci v 
takšnih primerih odločitve sprejemajo v t.i. "nakupnih centrih", ki so sestavljeni iz 
predstavnikov z različnih področij kupca. Ti že pred nakupno odločitvijo z več vidikov 
ocenjujejo, ali je dobavitelj sposoben izpolniti potrebe kupca. V takšnem primeru niso dovolj 
samo zagotovila, ki temeljijo na fizičnih zmogljivostih prodajalca, temveč mora prodajalec 
prepričati kupca, da imajo ključni ljudje, ki bodo sodelovali s kupcem, dovolj znanj, veščin, 
motivov in ambicij, da bodo zanj najprej našli najboljšo rešitev, jo razvili v izdelek ali storitev 
in jo kasneje v življenjski dobi tudi trajno konkurenčno dobavljali. Če dobavitelj kupca v to 
vnaprej ne prepriča, ne bo dobil naročila. To pa po mojem trdnem prepričanju lahko najbolje 
naredijo zaposleni z različnih funkcijskih področij neposredno. Oni lahko najbolje svoje 
sogovornike na ustreznem funkcijskem področju kupca prepričajo o koristih, ki jih bo njihova 
organizacija imela od sodelovanja z dobaviteljem. 
 
Osebno vidim trženje, še posebej v medorganizacijskem trženju, kot povezovalni člen vseh 
dejavnosti podjetja: od prepoznavanja, razumevanja in opredelitve kupčevih potreb do 
skrbništva, da bodo kupčeve potrebe v organizaciji pravilno razumljene in upoštevane ter 
realizirane v okviru ali bolje od kupčevih pričakovanj. Če se te številne aktivnosti odvijajo v 
številnih nepovezanih oddelkih, službah ali funkcijah podjetja, imamo precej možnosti, da naš 
izdelek ali storitev ne bo celovito zadovoljil visokih kriterijev kupcev. 
 
Teoretiki in praktiki trženja si niso bili preveč enotni, koliko je zavedanje o pomenu kakovosti 
vplivalo na uveljavljanje trženjskih poslovnih konceptov v številnih podjetjih. Menim, da je 
tistih, ki mislijo, da je mogoče trženjski poslovni koncept podjetja udejanjiti brez zavedanja 
pomena celovite kakovosti, čedalje manj. Na področju trženja med organizacijami je to 
praktično nemogoče. Primerjalno preverjanje z najboljšimi, prenos dobrih praks in povsem 
nov menedžment kakovosti so prinesli preobrat v delovanje podjetij. Ključno je postalo to, da 
so najpomembnejši notranji procesi stabilni. Podjetje je tako v stanju kupcu dobavljati 
dogovorjeno oziroma pričakovano kakovost. S stabilnimi procesi podjetje ne zagotavlja samo 
stalne kakovosti izdelkov in storitev, temveč tudi redno, ekonomično in nemoteno oskrbo 
kupcev. S tem kupcem stalno in vnaprej dokazuje, da bo tudi njihova prihodnja pričakovanja 
izpolnilo vsaj tako dobro kot konkurenca.  
 
Koncepti, ki poudarjajo pomen kakovosti v poslovanju organizacij, procesni način 
organiziranja, novo pojmovanje odnosov v oskrbni verigi so poslovni modeli, ki jih mora 
trženje aktivno uporabiti za trženjsko delovanje celotne organizacije. To so modeli, ki, po eni 
strani za izhodišče delovanja postavljajo potrebe kupca, istočasno pa prinašajo tudi metode, 
kako organizacijo pripraviti do tega, da bo delovala proaktivno v smeri kupčevih potreb. 
Povprečna kakovost za današnje zahtevne kupce ni več dovolj. Podjetja, ki hočejo biti 
uspešna, morajo zagotavljati visoko kakovost. Odgovornost za kakovost izdelkov ali storitev, 
ki jih dobavljamo kupcu, pa ni in ne more biti le odgovornost določenih oddelkov v podjetju. 
Izdelki in storitve nastajajo v okviru medfunkcijskega sodelovanja in odličnost je možno 
doseči le ob odpravi ločnic med funkcijami v podjetju. Rešitev je v celostnem 



Organiziranost trženjske funkcije na osnovi koncepta trženja, temelječega na odnosih 
 

 
 

87

organizacijskem pristopu, ki temelji na nenehnih izboljšavah kakovosti procesov, izdelkov in 
storitev podjetja.  
 
Teoretični koncepti trženja na podlagi odnosov so dali zagon nekaterim pristopom, ki so 
prednostno obravnavali predvsem področje ravnanja z odnosi s kupci. Najrazličnejše 
programe skrbništva ključnih kupcev lahko obravnavamo kot začetek uvajanja koncepta 
trženja na podlagi odnosov. Vendar so ti programi predvsem in preveč usmerjeni na odnose s 
kupci in ne upoštevajo dovolj pomena internega trženja in odnosov z ostalimi deležniki (zlasti 
dobavitelji). Odnosi s kupci so le del kompleksne mreže odnosov, v katere vstopa podjetje. 
Vemo, da je pomen internega trženja v trženju med organizacijami za dosego zadovoljstva 
kupcev izjemno velik. Programi skrbništva ključnih kupcev bi bili učinkovit menedžerski 
sistem na področju upravljanja odnosov le, če bi bili sposobni integrirati različnost in 
kompleksnost same organizacije v strategiji in odnosih med enotami organizacije in zunanjimi 
deležniki.  
 
Koncepti trženja na podlagi odnosov izhajajo iz spoznanj o pomenu ravnanja odnosov z vsemi 
udeleženci, ki sodelujejo v verigi vrednosti. Zunanje in notranje trženje bosta uspešna le, če 
trženje postane integrativni del celovite poslovne politike, katere osnovno vodilo je 
obvladovanje kakovosti in/ali procesov znotraj organizacije tako, da bo organizacija s tem 
sposobna zadovoljiti potrebe svojih kupcev bolje od konkurentov.  
 
Organizacijska struktura, ki jo predlagam, je oblika funkcijske organiziranosti, vendar z 
elementi, ki hierarhično organizacijsko obliko spreminjajo v horizontalno in procesno. To 
horizontalnost dosežemo s postavitvijo stalnih večfunkcijskih timov, ki skrbijo za celovito 
zadovoljevanje potreb kupcev ali posebnih projektnih timov, ko gre za neko časovno omejeno 
nalogo (razvoj novega izdelka ali storitve, posebni projekti izboljšanja kakovosti izdelkov, 
itd). Timi imajo možnost ravnanja vseh odnosov z ostalimi udeleženci neposredno. To 
neposrednost dosežemo z udeležbo predstavnikov več funkcijskih področij v timu. Ti imajo 
pravico odločanja in so nosilci kreiranja teh odnosov. To so v bistvu procesni timi, ki skrbijo, 
da razvoj ali proizvodnja izdelka nemoteno poteka preko meja funkcijskih pregrad. S tem 
modelom lahko izkoristimo prednosti specialističnih znanj, ki jih prinaša funkcijska 
organiziranost. Ta znanja so zagotovljena s tem, ko smo v time postavili specialiste z različnih 
področij. Istočasno smo s timi dosegli decentralizacijo in večjo hitrost odločanja, boljše 
horizontalno komuniciranje in izmenjavo informacij, spodbujanje zaposlenih k prevzemanju 
odgovornosti in tveganj, navajanje na stalne spremembe.  
 
Večfunkcijski tim, ki ga usmerja trženjska funkcija, lahko kompetentno ravna s celotnim 
procesom zadovoljevanja potreb kupca in je po moji oceni odlična rešitev za večino primerov 
medorganizacijskega trženja. Zakaj? Prvič, kupec bo imel pri dobavitelju več sogovornikov, 
ki bodo kompetentni partnerji kupcu v iskanju najboljših rešitev na vseh ključnih področjih 
razvoja, proizvodnje in dobave izdelka ali storitve. Drugič, kupcu bomo dali jasen signal, da 
smo za sodelovanje z njim določili ljudi, katerim osnovna skrb bo učinkovito dolgoročno 
sodelovanje vseh sodelujočih v oskrbni verigi. Tretjič, kupcu bomo jasno pokazali, da je 
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organizacija pripravljena nevtralizirati vertikalne in horizontalne pregrade, ki dušijo 
reaktivnost, inovativnost in ki so kupcu, ki z dobaviteljem vstopa v večje število odnosov in 
kontaktov, takoj vidne. 
 
Ta predlog organiziranosti s timi in procesi uspešno premaguje težave, ki jih povzročajo 
pregrade med oddelki znotraj organizacije in z zunanjimi organizacijami. Organizacijske 
spone med oddelki so zrahljane in omogočajo prost pretok informacij, idej, znanj, veščin. 
Zaposleni začnejo organizacijo ali proces gledati kot celoto in ne kot zbir posameznih enot. 
To so pomembne osnove, na katerih lahko gradimo pripravljenost organizacije na stalne 
spremembe in kontinuirane izboljšave, ki so že stalnica današnjega dne.  
 
Učinkovito notranje trženje in medfunkcijska koordinacija sta temeljna pogoja za uspešno 
vpeljavo konceptov trženja na podlagi odnosov. Prepričan sem, da ima trženjska funkcija s 
predlaganim organizacijskim modelom, ob istočasnem zavedanju pomena celovite kakovosti, 
v rokah ključne vzvode za celovit poslovni uspeh organizacije.  
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