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UVOD  
 
 
Ameriška trženjska zveza blagovno znamko opredeljuje kot ime, izraz, simbol in obliko ali 
kombinacijo naštetega ter opisuje, da je namenjena prepoznavanju izdelka ali storitve enega 
oziroma skupine prodajalcev in razlikovanju izdelka ali storitve od konkurenčnih (Kotler, 1996, 
str. 444). S temi značilnostmi in lastnostmi blagovna znamka zagotavlja kupcu kakovost in mu 
hkrati pomeni »psihološko nagrado«, saj navadno simbolizira status in prestiž. Uveljavljena 
blagovna znamka tako zmanjšuje sociološko in psihološko tveganje za posameznika, da bi kupil 
napačen izdelek. 
 
Izgradnja nezamenljive pozicije blagovne znamke v predstavi porabnikov je delo tržnega 
komuniciranja, pogoji za dosego tega cilja pa so vedno težji. Kotler v eni zadnjih izdaj 
Management trženja (Makovec Brenčič, 2005, str. 18) navaja, da je blagovna znamka resnična 
umetnost trženja. Doba sodobnih tržnih gospodarstev, ki jo je zaznamovala občutno naraščajoča 
informativna percepcija potrošnika in številni, po kakovosti enaki izdelki oziroma storitve, 
podjetja silijo k temu, da morajo na novo razmisliti, kako čim bolj učinkovito oblikovati 
komunikacijo blagovne znamke. Uspešno pozicioniranje blagovne znamke mora danes z vidika 
tržnega komuniciranja temeljiti na kombinaciji stvarnega - objektivnega in emocionalnega 
sporočila kupcu. V času, ko po podatkih raziskovalnih institucij potrošnika dnevno doseže več 
kot 2000 oglasnih sporočil (Konferenca SPORTO, 2004), morajo slednja pritegniti pozornost, 
vzbuditi zanimanje in željo ter pospešiti kupčevo odločitev za nakup.  
 
Z namenom vzbuditi porabnikovo pozornost in povečati njegovo naklonjenost blagovni znamki, 
se podjetja pogosto odločajo za sponzorstvo kot enega od elementov tržnega komuniciranja. 
Sponzorstvo že nekaj časa pridobiva na pomenu v primerjavi z ostalimi instrumenti tržnega 
komuniciranja, saj oglaševanje za podjetja pomeni relativno velik strošek in hkrati ne dosega tako 
dobrega učinka pri ciljni publiki. Oglaševalski prostor je prenasičen in zato gledalec vedno bolj 
selektivno sprejema tovrstna sporočila. Vključitev vrhunskega športnika kot sponzoriranca v 
tržnokomunikacijski splet in s tem uporaba vrhunskega športnika kot komunikatorja blagovne 
znamke, lahko zaradi njegove pozitivne podobe prispeva k znatnemu povečanju učinkovitosti 
celotne komunikacije podjetja in njegove podobe v javnosti. Pri uporabi vrhunskega športnika v 
okviru tržno komunikacijskih aktivnosti podjetje skuša vplivati na potrošnika predvsem z 
emocionalnim apelom – z njim skuša vzbuditi nekatere pozitivne občutke, ki bodo motivirali 
nakup. Vrhunski športnik kot pozitivni lik prenaša svoje lastnosti in značilnosti na blagovno 
znamko, ki jo komunicira. Pozitivna podoba vrhunskega športnika kot komunikatorja v 
aktivnostih tržnega komuniciranja blagovne znamke privlači pozornost, poveča stopnjo priklica 
oglasa in stimulira prenos ugodnih občutkov (Erdogan, Becker, 2000, str. 38) ter stimulativno 
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vpliva na proces nakupnega odločanja in hitrejšo odločitev za nakup izbrane blagovne znamke 
(Swerdlow, Swerdlow, 2003, str. 16).  
 
Po Bruhnovi definiciji pomeni sponzorstvo »planiranje, organiziranje, izvajanje in kontroliranje 
vseh aktivnosti, ki so povezane z doseganjem trženjskih in komunikacijskih ciljev nekega 
podjetja, ki te cilje lahko doseže s finančno in materialno podporo osebi in/ali organizaciji v 
športnem, kulturnem in/ali družbenem področju« (Bruhn, 1994, str. 1124). 
 
V Sloveniji, podobno kot v ostalih tržno razvitih gospodarstvih, je sponzorstvo najbolj razširjeno 
prav v športu. Šugman s sodelavci (2002, str. 84) navaja, da so izdatki za šport v Sloveniji v 
razmerju do BDP višji kot v večini držav EU. Javni izdatki (izdatki države in lokalnih skupnosti) 
so v razmerju do BDP na ravni EU, medtem ko so zasebni izdatki (izdatki podjetij in 
gospodinjstev) v Sloveniji v razmerju do BDP višji od povprečja v državah EU. V slovenski šport 
se torej v obliki zasebnih izdatkov vlaga relativno precej denarja, žal pa je v primerjavi s svetom 
sponzorstvo pri nas relativno slabo izkoriščeno, saj praviloma ni dovolj podprto z ostalimi 
tržnokomunikacijskimi aktivnostmi. 
 
Osnova za dobro tržno komunikacijo sponzorja so seveda pozitivna podoba in ustrezni rezultati 
vrhunskega športnika, ki mu dajejo komunikacijsko moč in posledično določajo njegovo moč na 
trgu. Pozitivna podoba vrhunskega športnika, njegova popularnost in medijska pozornost so 
glavno merilo odločanja o sponzorirancu. Pri tem podjetje ne sme pozabiti na usklajenost 
vrhunskega športnika - sponzoriranca s filozofijo blagovne znamke, ki je pri komunikaciji 
blagovne znamke z izbranim vrhunskim športnikom ključna. Ko se podjetje odloča, koga bo 
sponzoriralo, ta odločitev predstavlja usmeritev podjetja za naslednjih nekaj let. Podjetje mora 
posamezne elemente sponzorske pogodbe pripraviti in izvajati skladno s svojo splošno 
usmeritvijo. Vsak element sponzorske pogodbe namreč predstavlja del strateškega načrta in 
vsakega mora podjetje izvajati do popolnosti, če želi na koncu doseči uspehe, ki si jih je s 
sponzorstvom zadalo. 
 
Sponzoriranje športa in uporaba vrhunskega športnika kot komunikatorja blagovne znamke lahko 
veliko prispeva k pospeševanju stopnje prepoznavnosti in zavedanja blagovne znamke, vendar le 
kadar pride do tesne povezave sponzoriranja z drugimi tržnokomunikacijskimi orodji. Težko bi 
namreč s samim sponzoriranjem športa neposredno ustvarili povpraševanje brez predhodne 
informacije, ki jo podjetje lahko posreduje z oglasom ali drugimi orodji tržnega komuniciranja. 
Podjetje mora z dobro sponzorsko strategijo izkoristiti sinergijske učinke, ki bodo doseženi, če bo 
sponzor obravnaval sponzorstvo kot integralni del tržnega komuniciranja in njihove učinke 
vzporedno izkoriščal tudi pri oglaševanju v medijih, stikih z javnostmi ter drugih aktivnostih. 
 
Erdogan in Barker sta leta 1999 (Erdogan, Becker, 2000, str. 38) v britanskem prostoru izvedla 
raziskavo med podjetji, kjer sta iskala odgovor na vprašanje zakaj podjetja najemajo vrhunske 
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športnike za tržno komuniciranje in kaj želijo s tem doseči. Vsa anketirana podjetja so se 
strinjala, da vrhunski športnik v oglasih privlači pozornost, poveča stopnjo priklica oglasa in 
prenaša ugodne občutke na oglaševano blagovno znamko. Vpliv podobe vrhunskega športnika na 
blagovno znamko se po podatkih raziskave kaže v naslednjih elementih (Erdogan, Becker, 2000, 
str. 38):   
› vrhunski športniki dodajo nove pomene blagovni znamki, 
› vrednote vrhunskega športnika oblikujejo in osvežijo podobo blagovne znamke, 
› oglas z vrhunskim športnikom omogoča izstopanje iz množice oglasov, 
› vrhunski športnik poveča privlačnost, pozornost, 
› vrhunski športnik blagovni znamki dodaja kredibilnost. 
 
Ugotovitve te raziskave sem skušala preveriti in potrditi tudi v slovenskem prostoru. Zato sem se 
odločila za magistrsko delo, s katerim sem želela pokazati vpliv podobe vrhunskega športnika na 
blagovno znamko in ga kar se da objektivno ovrednotiti. Pri tem je omogočeno podjetjem, 
sponzorjem slovenskega športa, ki želijo izkoristiti učinke sponzorstva, pokazati smiselnost 
uporabe vrhunskega športnika – sponzoriranca v okviru vseh tržnokomunikacijskih aktivnosti 
blagovne znamke. Ne zadošča le nakloniti pomoč sponzorirancu ter čakati na želeni učinek, 
pomembno je sponzorstvo uskladiti z ostalimi trženjskimi in komunikacijskimi orodji v povezavi 
z identiteto in vizijo razvoja podjetja. Sponzorstvo je sistematični proces odločanja, ki ga morajo 
podjetja profesionalno voditi ter se zavedati, da vsak sponzorski tolar zahteva dodaten (dodatne) 
tolarje pri tržnemu komuniciranju. Le v tem primeru lahko sponzor pridobi pričakovani vpliv 
podobe vrhunskega športnika na blagovno znamko, pri komunikaciji katere uporablja njegovo 
podobo.  
 
Empirični del magistrskega dela zajema primer štirih podjetij na slovenskem, ki so za enega od 
elementov tržnega komuniciranja izbrala sponzorstvo športa in v okviru svojih tržno naravnanih 
aktivnosti uporabljajo podobe slovenskih vrhunskih športnikov, njihov način življenja ter njihovo 
osebnost v najširšem smislu. Med podjetji na slovenskem trgu sem izbrala le tista podjetja, ki 
sponzorirajo in v vlogo komunikatorja blagovne znamke postavljajo vrhunskega športnika iz 
individualne športne panoge in ne iz kolektivne športne panoge. Na podlagi ugotovitev, 
pridobljenih z metodo globinskih intervjujev z vodilnimi oziroma odgovornimi za področje 
trženja v izbranih štirih podjetjih, sem skušala predstaviti odnos podjetij do sponzorstva, njihove 
odločitve, ki vodijo do uporabe vrhunskega športnika v okviru promocijskih aktivnosti, izsledke 
raziskav teh podjetij, ki kažejo vpliv podobe vrhunskega športnika na blagovno znamko, ter 
izsledke raziskav na tem področju, ki so jih izvedle nekatere raziskovalne institucije. Prikazati 
vpliv podobe vrhunskega športnika na blagovno znamko, katero podjetje s športnikovo podobo 
komunicira, ter ga kar se da objektivno ovrednotiti, je torej glavni cilj pričujočega magistrskega 
dela. 
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Odločitve, ki vodijo podjetja na slovenskem trgu do sponzorskega odnosa, so praviloma še vedno 
neprofesionalne. Redka so podjetja, ki pred izbiro vrhunskega športnika – sponzoriranca temeljito 
analizirajo vse potrebne dejavnike, ki vplivajo na izbor. Če zanemarimo vzrok, ki podjetja vodi 
do odločitve za sponzorstvo športa, pa lahko kljub neprofesionalnosti v procesu odločanja 
rečemo, da se odnos podjetij do sponzorstva kot učinkovitega elementa tržnega komuniciranja 
spreminja. Nekatera podjetja na slovenskem so se namreč že začela zavedati, da je sponzorstvo, 
ustrezno integrirano v splet tržnega komuniciranja in povezano z ostalimi tržnokomunikacijskimi 
instrumenti, izredno učinkovito orodje za doseganje ciljev podjetja. Učinkovit sponzorski odnos 
namreč lahko podjetju prinese bistveno večje koristi od stroškov povezanih s sponzorstvom. 
Spremembi odnosa do sponzorstva kot elementa tržnega komuniciranja je najverjetneje botroval 
tudi prihod tujega lastniškega kapitala, saj tuji lastniki odlive denarja problematizirajo ter 
zahtevajo analizo stroškov in koristi. Danes je tako v Sloveniji že nekaj podjetij, ki se zavedajo, 
da sam sponzorski vložek ne prinaša želenih učinkov, zato bonitete sponzorskega odnosa 
izkoriščajo in ob sponzorstvu vlagajo dodatna sredstva, nujna za sponzorski izkoristek. Prav 
gotovo so med njimi Mercator z veslačem Iztokom Čopom, Droga s smučarjem skakalcem 
Primožem Peterko in alpsko smučarko Tino Maze, Spar Slovenija in Toyota z atletinjo Jolando 
Čeplak ter nekateri drugi. Raziskave kažejo, da gre za uspešna podjetja na slovenskem, ki v 
javnosti dosegajo velik ugled (IRM Mediana, 2001). 
 
Žal moram na tem mestu omeniti, da pri svojem delu nisem mogla mimo dejstva, da so merila za 
ugotavljanje vpliva podobe vrhunskega športnika na blagovno znamko ter ocenjevanje uspešnosti 
sponzorstva v slovenskem prostoru slabo razvita. Temeljijo predvsem na analizi klipinga, 
pojavljanju sponzorja v medijih. Proučevana podjetja učinkov sponzorstva oziroma s 
sponzorstvom povezanih aktivnosti ne merijo, zavedajo pa se, da vrhunski športnik v vlogi 
komunikatorja blagovne znamke podjetju pri doseganju poslovnih ciljev lahko veliko doprinese.  
 
Merjenje učinkov sponzorstva predstavlja relativno težko merljivo in objektivno določljivo 
področje. Učinki sponzorstva in uporabe vrhunskih športnikov kot zvezdnikov v elementih 
tržnega komuniciranja blagovnih znamk so dolgoročni in se zaradi prepletanja z ostalimi 
elementi trženjskega spleta težko ocenjujejo. Kljub pomanjkanju objektivnih kazalcev vpliva 
podobe vrhunskega športnika na blagovno znamko lahko glede na pridobljene podatke in 
informacije, predvsem iz ameriških primerov (skoraj vse raziskave in njihovi zaključki so namreč 
izpeljani iz ameriškega sistema in ameriških potrošnikov), potrdim postavljeno hipotezo: Vpliv 
podobe vrhunskega športnika na blagovno znamko je pozitiven, saj krepi njeno podobo, 
prepoznavnost in zavedanje ter podobo podjetja. Uporaba vrhunskega športnika v aktivnostih 
tržnega komuniciranja podjetja namreč spodbuja vpliv podobe vrhunskega športnika na blagovno 
znamko, ki jo podjetje komunicira s podobo zvezdnika, njegovim načinom življenja ter njegovo 
osebnostjo v najširšem smislu. Uporaba vrhunskega športnika v aktivnostih tržnega 
komuniciranja blagovne znamke podjetju omogoča oblikovati podobo in povečati prepoznavnost 
ter zavedanje blagovne znamke v javnosti, si graditi ugled, kredibilnost, utrditi poslovne odnose s 
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ciljnimi javnostmi in posledično, z ekonomskega vidika najpomembnejše, povečati tržni delež in 
prodajo. Podjetje z uporabo podobe vrhunskega športnika pri oglaševanju blagovne znamke z 
nevsiljivim pristopom do potrošnika dosega njegovo zavedanje o predstavljeni blagovni znamki. 
Zavedanje blagovne znamke igra pomembno vlogo v življenju potrošnika, saj blagovnih znamk, 
ki se jih potrošnik ne zaveda, niti ne vključi v skupino, iz katere bo nakup izbiral. »Večja je moč 
zavedanja blagovne znamke, večja je nakupna mera in možnost nakupa« (Hunt - Vodopivec, 
2004, str. 19). Krepitev podobe blagovne znamke, večanje njene prepoznavnosti in zavedanja ter 
krepitev podobe celotnega podjetja hkrati seveda predstavljajo glavne cilje, katere podjetja na 
slovenskem s sponzorstvom zasledujejo. 
 
Magistrsko delo je razdeljeno v šest poglavij. V delu, ki ga tvorijo prva tri poglavja, sem 
opredelila teoretično podlago blagovne znamke in osnove sodobnega trženja, predvsem trženja 
športa ter na osnovi slednjega v tretjem poglavju natančneje predstavila sponzorstvo kot element 
tržnega komuniciranja, ki ga podjetja vedno bolj vključujejo v strategijo doseganja svojih 
poslovnih interesov. V drugem delu, ki zajema četrto poglavje, sem se osredotočila na bistvo 
naloge, ocenjevanje vpliva podobe vrhunskega športnika na blagovno znamko. Pri tem sem 
uporabljala teoretično podlago domače in tuje literature ter predvsem podatke pridobljene z 
globinskimi intervjuji zaposlenih v podjetjih, ki sponzorirajo slovenski šport in vrhunske 
športnike vključujejo v elemente trženjskega spleta. Magistrsko delo zaključujem s sklepnimi 
ugotovitvami lastne raziskave, ki so se izoblikovale med empiričnim delom izdelave 
magistrskega dela, ter na koncu v zaključku nanizam nekatere ideje o prihodnjem razvoju 
obravnavane tematike na slovenskem sponzorskem trgu. 
 
 

1.  BLAGOVNA ZNAMKA 
 
 
Ljudje svoje potrebe in želje zadovoljujemo z izdelki in storitvami. Njihov pomen pa ni v tem, da 
jih imamo, temveč v tem, kaj nam ponujajo. Fizični izdelek je namreč le embalaža za njihovo 
korist in proizvajalci z osredotočenjem na fizični izdelek namesto na korist, ki jo izdelek prinaša, 
pogosto grešijo (Kotler, 1996, str. 8).  
 
Podobno kot Kotler tudi Shank (1999, str. 238) opisuje izdelek kot skupek svežnjev koristi, ki so 
oblikovani z namenom, da zadovoljijo potrebe porabnika in so bistvo številnih pomembnih 
lastnosti oziroma značilnosti, ki vsi skupaj oblikujejo celoto kot jo zaznava porabnik. Lastnosti in 
značilnosti izdelka sestavljajo blagovna znamka, kakovost in oblika (slika 1). Pomembno je 
zavedanje podjetja, da vsaka od značilnosti izdelka medsebojno vpliva na ostale in le vse skupaj 
oblikujejo celoten izdelek.  
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Slika 1: Značilnosti in lastnosti celotnega izdelka 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  
      Vir: Shank, 1999, str. 238. 

 
Blagovna znamka pomeni tisti del izdelka, ki daje na eni strani podjetju osnovo za razlikovanje 
izdelka ali storitve od konkurenčnih substitutov, na drugi strani pa za porabnika pomeni motiv za 
nakup in mu zagotavlja zmanjšanje možnosti nakupnega tveganja, saj je za izdelek, označen z 
blagovno znamko, značilna stalna raven kakovosti. Vrednost blagovne znamke, katero določata 
njena podoba in stopnja zavedanja, predstavlja v dobi močne izpostavljenosti potrošnika oglasom 
eno bistvenih prednosti podjetja pred konkurenco.  

 

1.1 RAZUMEVANJE POJMA BLAGOVNA ZNAMKA 
 
Blagovna znamka je kot znak razlikovanja že zelo stara. Pojavila se je v starem veku in se je do 
danes močno razvila. Ob začetkih označevanja izdelkov so bili znaki v vlogi razločevanja blaga 
in pomen takratnih blagovnih znamk je bil le v prepoznavanju proizvoda kot takega. Največji 
razvoj in razmah blagovnih znamk opazimo v literaturi v obdobju industrijske revolucije, v 19. 
stol., predvsem v Veliki Britaniji in Franciji (Vergelj, 1991, str. 8).  
 
Z razvojem in razmahom blagovnih znamk se je spremenil tudi njihov pomen. Danes se kaže v 
vlogi sredstva za izvajanje strategije razlikovanja izdelka od konkurence. Z imenom, simbolom, 
obliko ali kombinacijo teh elementov podjetje identificira svojo blagovno znamko, jo s tem loči 
od konkurence ter omogoča neposreden vpliv na stališča in obnašanje porabnikov. Blagovna 
znamka danes pomeni motiv za izbor in nakup ter je pomembna tako za proizvajalca kot za 
porabnika. 
 
Najpogosteje citirana opredelitev blagovne znamke, ki jo zasledimo v literaturi, je Kotlerjeva 
opredelitev, po kateri »blagovna znamka predstavlja ime, izraz, simbol in obliko ali kombinacijo 
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naštetega ter je namenjena prepoznavanju izdelka ali storitve enega oziroma skupine prodajalcev 
in razlikovanju izdelka ali storitve od konkurenčnih« (Kotler, 1996, str. 444).  
 
Tudi Kapferer (1997, str. 17) meni, da blagovna znamka ni izdelek, temveč nekaj kar mu 
podeljuje pomen in določa njegovo identiteto, časovno in prostorsko. 
 
Obstajajo še številne druge opredelitve, vendar vse precej sorodne in bolj ali manj istopomenske. 
Vse dajejo blagovni znamki pomen prepoznavnosti izdelka oziroma proizvajalca ter njegovi 
obljubi, da bo kupcem dosledno ponujal določene lastnosti, koristi in storitve. Najboljše blagovne 
znamke zagotavljajo jamstvo za kvaliteto. 
 
 

  ELEMENTI BLAGOVNE ZNAMKE  
 
Blagovno znamko sestavljajo vidne - fizične in nevidne - psihološke komponente. Fizično 
dimenzijo predstavljajo fizične lastnosti izdelka: embalaža, logotip, barve, tipologija in oblika 
črk, znakov. Psihološka dimenzija vključuje čustva, prepričanja, stališča, vrednote in osebnost, ki 
jo porabniki pripisujejo izbrani blagovni znamki (de Chernatony, 2002, str. 20). 
 
Shank (1999, str. 238) meni, da so trije pomembni konceptualni elementi blagovne znamke ime 
blagovne znamke (ang. brand name), znaki oziroma logotipi blagovne znamke (ang. brand 
marks) in zakonsko zaščiten znak (ang. trademark). 
 
Ime blagovne znamke (ang. brand name) predstavlja tisti element blagovne znamke, ki mora 
biti vokaličen, zveneč, lahko izgovorljiv, kot na primer Nike Air Jordan. Pri izbiri imena 
blagovne znamke je pomembno, da ime simbolizira moč in zaupanje. Izbira imena je izredno 
kritična in pomembna odločitev. Podjetja si pri tem koraku največkrat pomagajo z naslednjimi 
vodili (Shank, 1999, str. 239): 
› ime mora biti pozitivno, razločevalno, oblikovati mora pozitivne občutke in asociacije, biti 

lahko doumljivo in lahkotno za izgovorjavo, 
› ime mora vnašati koristi, ki jih izdelek prinaša uporabniku, 
› ime mora biti skladno z znakom (logotipom) in podobo celotne linije izdelkov oziroma 

podjetja, mesta ali države, 
› ime mora biti zakonito in etično sprejemljivo, ne sme biti nasilno do blagovnih znamk ostalih 

podjetij ali nasilno do katerekoli skupine ljudi. 
 
Znak oziroma simbol blagovne znamke (ang. brand mark), pogosto imenovan tudi logo ali 
logotip, je element, ki ne more biti izgovorljiv. Biti mora čim bolj enostaven in likovno tako 
oblikovan, da se hitro opazi in vtisne v spomin. Biti mora specifičen in originalen, saj se le tako 
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lahko loči od drugih znamk (Sudar, 1963, str. 82). Eden najbolj prepoznavnih logotipov na svetu 
je »Nikejeva kljukica«, katere avtorica je Carolyn Davidson. Kot zanimivost naj omenim, da ji je 
Nike leta 1971, ko je bil logotip oblikovan, plačal zanj zgolj 35$ (Shank, 1999, str. 241). Seveda 
je današnja vrednost znaka blagovne znamke Nike neprimerljiva.  
 
Zakonsko zaščiten znak (ang. trademark) daje podjetju zakonsko zaščito za njegovo blagovno 
znamko v celoti ter podjetje s tem zaščiti, da je ne bi uporabljala druga podjetja. Blagovna 
znamka pomeni pravno zaščiten znak v širšem smislu: zaščiteno ime in znak v določeni grafični 
predstavitvi ter barvni kombinaciji, ki mora imeti v celoti razlikovalen značaj. Z blagovno 
znamko podjetje ustvari dobro ime in s tem pridobi relativno stalen krog kupcev. Kljub zaščiti je 
danes ponarejanje uspešnih blagovnih znamk izredno pogosto. 
 
 

   PROCES OZNAČEVANJA Z BLAGOVNO ZNAMKO 
 
Danes je glavni namen podjetja pri izgradnji blagovne znamke razlikovanje izdelka na trgu od 
ostalih, njemu konkurenčnih izdelkov. Izgradnja blagovne znamke mora vključevati obnašanje 
porabnika, povečevati pozornost, zaznavanje, povečevati prodajo in, kadar gre za športno 
blagovno znamko, tudi povečati udeležbo v športu. Za uresničitev teh dejstev je v procesu 
označevanja z blagovno znamko pomembno doseganje vseh štirih stopenj prikazanih v sliki 2.  

 
Slika 2: Proces označevanja z blagovno znamko 

 

 
 

Vir: Shank, 1999, str. 241. 
 
Prvi korak, ki ga mora podjetje pri označevanju izdelka z blagovno znamko doseči, je zavedanje 
blagovne znamke (ang. brand awareness), kar pomeni, da ciljni porabniki blagovno znamko 
prepoznavajo in si zapomnijo njeno ime, logotip. S stališča porabnika blagovna znamka nima 
vrednosti, če se je ne zaveda, saj je v tem primeru ne uvršča v krog blagovnih znamk, med 
katerimi se odloča za nakup. Prav zaradi tega je doseganje zavedanja začetni izziv vsake (nove) 
blagovne znamke, doseganje visoke ravni zavedanja pa tisto, za kar se morajo zavestno boriti vsi 
lastniki blagovnih znamk (Czinkota et al, 2000, str. 423). 
 
Da bi podjetje povečalo zavedanje blagovne znamke, morajo elementi tržnega komuniciranja 
temeljiti na kombinaciji stvarnega – objektivnega in emocionalnega apela. Današnji potrošnik je 
dnevno dobesedno »bombardiran« z oglasnimi sporočili, zato je razvil visoko stopnjo 
selektivnosti tržnokomunikacijskih sporočil. Raziskave kažejo, da vrhunski športnik v vlogi 
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blagovne znamke 

PODOBA  
blagovne znamke 

DODANA VREDNOST 
blagovne znamke 

ZVESTOBA 
blagovni znamki 



  

 9

komunikatorja blagovne znamke omogoča izstopanje iz množice oglasov, saj s svojo 
prepoznavnostjo in podobo poveča pozornost potencialnega porabnika ter privlačnost oglasnega 
sporočila oziroma drugih elementov tržnokomunikacijskih aktivnosti podjetja.  
 
Ko je zavedanje blagovne znamke doseženo, lahko porabnik razume podobo blagovne znamke 
(ang. brand image), ki jo podjetje želi prikazati, projecirati. Podobo sestavlja skupek 
porabnikovih prepričanj o blagovni znamki, ki se odražajo v njegovem nakupnem vedenju. 
Podoba blagovne znamke namreč pomeni oblikovanje prepričanja porabnika o blagovni znamki, 
kar posledično oblikuje njegovo nakupno vedenje. Pogosto podoba blagovne znamke predstavlja 
tudi njeno osebnost. Podjetja poskušajo prepričanja porabnikov o podobi blagovne znamke 
oblikovati skozi oblikovalce podobe (ang. image drivers) oziroma dejavnike, ki vplivajo na 
podobo blagovne znamke. Sponzorji športa morajo biti še posebej zainteresirani za okrepitev ali 
v začetni fazi za oblikovanje podobe lastnih blagovnih znamk skozi podobe vrhunskih športnikov 
ali športnih ekip, ki odražajo želene podobe, lastnosti in značilnosti blagovne znamke. Ujemanje 
obeh podob, želene podobe blagovne znamke in podobe vrhunskega športnika - sponzoriranca, je 
zato eden ključnih elementov pri izbiri vrhunskega športnika kot sponzoriranca.  
 
Dodana vrednost blagovne znamke (ang. brand equity) je dosežena po oblikovanju visoke 
podobe blagovne znamke in pomeni dodano vrednost, ki jo blagovna znamka prispeva izdelku na 
trgu. Dodana vrednost blagovne znamke z ekonomske perspektive pomeni razlikovanje v 
vrednosti, imeti izdelek označen z blagovno znamko ali imeti splošen istovrsten izdelek. Za 
podjetje se dodana vrednost blagovne znamke odraža v ekonomski vrednosti, za porabnika 
ustvarja psihološko vrednost. V zadnjem času je ocenjevanje vrednosti blagovnih znamk za 
podjetja vse pomembnejše, saj spoznavajo, da so blagovne znamke njihovo najdragocenejše 
premoženje, vredno veliko več kot sama knjigovodska vrednost podjetja. Z ocenjevanjem 
vrednosti lahko ovrednotijo svoje blagovne znamke v primeru prodaje (Kline, 2001, str. 28). 
 
Pozitivna podoba vrhunskega športnika, ki ga sponzor izbere in postavi v vlogo komunikatorja 
blagovne znamke, vpliva na povišanje dodane vrednosti blagovne znamke, saj krepi njeno 
podobo, ugled in kredibilnost med potencialnimi porabniki. Ob dejstvu, da se bodo v prihodnosti 
blagovne znamke ločevale le še po predstavah, ki si jih bodo izoblikovali porabniki, je vpliv 
pozitivne podobe vrhunskega športnika na blagovno znamko ena najmočnejših konkurenčnih 
prednosti podjetja. Mnoge raziskave kažejo, da veliko vlogo pri nakupni odločitvi igra ugled 
blagovne znamke ter številni drugi psihološki in sociološki elementi. Raziskave tudi kažejo, da je 
podoba blagovne znamke pogosto glavni dejavnik odločitve za nakup (Vergelj, 1991, str. 35).  
 
Najpomembnejši in zadnji korak v procesu označevanja proizvoda z blagovno znamko je 
zvestoba blagovni znamki (ang. brand loyalty). Pomeni stalno predanost oziroma ponavljajoč 
izbor porabnika za izbrano blagovno znamko med vsemi ostalimi istovrstnimi blagovnimi 
znamkami. Zvestoba blagovni znamki pomeni trajno nagnjenost k blagovni znamki, ki se odraža 
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v ponavljajoči odločitvi o nakupu iste blagovne znamke kljub ponudbi številnih ostalih 
istovrstnih blagovnih znamk. Gre torej za porabnikovo zavestno odločitev za ponovni nakup. 
Podjetja želijo s svojimi proizvodi zadovoljiti porabnike do te mere, da bodo njihove odločitve 
posledica navade in ne obširnega vrednotenja med konkurenčnimi blagovnimi znamkami.  
 
Zvestoba kupcev je poleg zavedanja blagovne znamke, zaznane kakovosti in asociacij v zvezi z 
blagovno znamko eden izmed najpomembnejših virov moči blagovne znamke. Pojem zvestobe 
kupca odraža porabnikovo namero za ponovni nakup iste blagovne znamke ter porabnikovo 
čustveno in psihološko vez z blagovno znamko (Delgado - Ballester, Manuera - Aleman, 2001, 
str. 1239). 
 
Zvestoba blagovni znamki predstavlja pomembno vstopno oviro za potencialne konkurente in 
veliko konkurenčno prednost podjetja. Zvesti kupci so namreč cenovno manj občutljivi in se 
hitreje odločajo za nakup drugih izdelkov tega podjetja, kar pri uvajanju novih izdelkov podjetju 
zmanjšuje tveganje. Splošno sprejeto stališče je, da je zvestoba eden izmed načinov 
porabnikovega izražanja zadovoljstva z blagovno znamko, vendar zadovoljni kupci niso nujno 
zvesti blagovnim znamkam. Solomon, Bamossy in Askegaard (2002, str. 259) opozarjajo, da je 
potrebno razlikovati med kupci, ki neko blagovno znamko kupujejo iz navade in kupci, ki so 
resnično zvesti blagovni znamki. Prav zvestoba je po njihovem odraz porabnikove resnične 
naklonjenosti določeni blagovni znamki kljub številni ponudbi konkurenčnih blagovnih znamk. 
  
Podjetja ugotavljajo, da je zvestobo kupcev vedno težje pridobiti, saj je razpršena na več 
blagovnih znamk v posamezni skupini izdelkov. Kupci redno kupujejo konkurenčne blagovne 
znamke in so enkrat bolj naklonjeni eni, drugič drugi blagovni znamki (Vodlan, 2003, str. 8).  
 
 

   FUNKCIJE BLAGOVNE ZNAMKE 
 
Funkcija blagovne znamke z vidika proizvajalca se kaže na prvem mestu v razlikovalni 
(identifikacijski) funkciji (Chaston, Mangles, 2003, str. 48). Za podjetje, ki nastopa na razvitih 
trgih, kjer je na voljo veliko število proizvodov iste vrste, je izrednega pomena, da porabnik 
prepozna njegov izdelek in ga jasno razlikuje od izdelkov konkurenčnih podjetij. Razlikovalna 
funkcija mora biti hkrati pomemben dejavnik necenovne konkurence in ustvarjanja kroga 
podjetju zvestih porabnikov. Blagovna znamka lahko vpliva na naraščanje tržnega deleža 
proizvajalca (Chaston, Mangles, 2003, str. 48).  
 
Poznana blagovna znamka že sama po sebi oglašuje izdelek. V tem smislu olajšuje načrtovanje 
proizvodnje in prodaje v podjetju. Ko je dosežena zvestoba porabnikov do blagovne znamke, si 
podjetje ustvari stalni krog porabnikov, ki kupujejo izdelke tudi v neugodnih tržnih razmerah. 
Taka blagovna znamka lažje osvoji trg.  
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Nenazadnje se funkcija blagovne znamke z vidika proizvajalca kaže v njegovem okrepljenem 
položaju pri pogajanjih s trgovinskimi organizacijami, kar mu močna blagovna znamka vsekakor 
omogoča. 
 
Funkcija blagovne znamke z vidika porabnika ni tako enostavno določljiva. Različne skupine 
porabnikov imajo lahko zelo različna stališča do neke blagovne znamke. Kljub temu v literaturi 
zasledimo določene splošne koristi, ki jih blagovna znamka nudi porabniku (Chaston, Mangles, 
2003, str. 48):  
› jamči kakovost izdelka, 
› olajša preglednost razvitega trga, na katerem je naprodaj veliko število istovrstnih ali 

sorodnih izdelkov, 
› olajša nakup in tveganje povezano z njim, 
› bistveno poenostavi nakupni proces, saj porabnik ne potrebuje posebnih znanj o izdelku, saj 

njegovo kakovost jamči blagovna znamka. 
 
Blagovna znamka porabniku predstavlja tisto sestavino izdelka, ki ga seznani s proizvajalcem ali 
trgovcem - embalažo, ceno in obliko izdelka. Pomeni mu pojem stalne kakovosti, poenostavi 
proces nakupnega odločanja in zmanjšuje nakupno tveganje. Poleg naštetih elementov se 
blagovna znamka veže na prodajno in poprodajno storitev. Celota vseh teh elementov daje 
porabniku podobo o blagovni znamki (Vergelj, 1991, str. 36).  
 
Berthon, Hubert in Pitt (1999, str. 54) menijo, da se morajo podjetja osredotočiti na funkcije 
blagovne znamke z vidika porabnika, če želijo razumeti spremembe, ki lahko vplivajo na razvoj 
blagovnih znamk in njihov management.  
 

1.2  POZICIONIRANJE BLAGOVNE ZNAMKE 
 
Trg postaja nasičen, če ne že prenasičen, zato je za preživetje blagovnih znamk ključnega 
pomena dobro upravljanje blagovne znamke z namenom pozicioniranja, oblikovanja podobe, 
dviga prepoznavnosti in stopnje zavedanja ter oblikovanja njene visoke vrednosti. Blagovne 
znamke se bodo v prihodnosti med seboj razlikovale le še po predstavah, ki si jih bodo o njih 
ustvarili porabniki, saj med izdelki iste vrste ne bo več bistvenih razlik v kakovosti. Zakaj 
pravzaprav porabnik v svoji zavesti razvršča blagovne znamke, izdelke oziroma storitve podjetja? 
Preprosto zato, da poenostavi sprejemanje nakupnih odločitev, kajti v razmerah razvitega tržnega 
gospodarstva je vsakodnevno zasipan z informacijami o številnih blagovnih znamkah, njihovih 
lastnostih, značilnostih. Z rastjo števila blagovnih znamk, se namreč veča tudi bruto vrednost 
oglaševanja (Setinšek, 2002, str. 26). 
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Pozicioniranje blagovne znamke pomeni postopek oblikovanja ponudbe in podobe blagovne 
znamke, da bi v očeh ciljnih porabnikov pridobila neko vidno mesto z določeno vrednostjo 
(Kotler, 1996, str. 307). Položaj (pozicija) blagovne znamke v porabnikovi zavesti pomeni 
skupek zaznav, vtisov in občutkov, ki mu jih blagovna znamka v primerjavi s konkurenčnimi 
blagovnimi znamkami poraja. Oblikuje se kot rezultat načrtnega vplivanja podjetja, čeprav bi 
nastal tudi brez tega. Seveda podjetje pozicioniranje lastne blagovne znamke ne želi prepustiti 
naključju, zato mora načrtovati želene položaje, ki bodo njegovi blagovni znamki prinesli 
največje konkurenčne prednosti na izbranih ciljnih trgih, ter jih nato skušati doseči s skrbno 
načrtovanimi elementi trženjskega spleta.  
 
Podjetje s pomočjo strategije pozicioniranja blagovne znamke izdela načrt konkurenčnih strategij 
trženja, saj pozicioniranje od podjetja zahteva, da določi koliko in katere razlike bo uporabilo za 
svoje ciljne kupce. S postopkom pozicioniranja podjetje oblikuje ponudbo in podobo blagovne 
znamke tako, da je potencialnemu porabniku jasno, kakšen je njen položaj glede na konkurenčne 
blagovne znamke. Pozicioniranje mora zato izhajati iz razumevanja, kako ciljni trg zaznava 
vrednosti in se odloča o izbiri blagovne znamke.  
 
Proces pozicioniranja se začne tako, da podjetje ugotovi sedanji položaj lastne blagovne znamke 
na trgu in blagovnih znamk, ki so trenutno na voljo v ponudbi v nekem tržnemu segmentu. 
Bistven je torej položaj na trgu glede na lastnosti, na katere se opirajo porabniki, ko izbirajo med 
blagovnimi znamkami. Nato mora podjetje ugotoviti, kakšne so njihove želje glede poglavitnih 
značilnosti blagovne znamke, kako si predstavljajo idealno blagovno znamko. Ob primerjavi 
enega in drugega podjetje išče svojo tržno priložnost, svoj položaj, pri čemer upošteva tudi lastne 
sposobnosti, da izpolni porabnikove želje bolje kot konkurenti. Ko se podjetje odloči za položaj, 
ki ga želi zavzeti v zavesti porabnikov, oblikuje ustrezen trženjski splet, s katerim bo uresničil 
zastavljeni cilj. Pri tem se seveda bistvenega pomena vloga tržnega komuniciranja. 
 
Za pozicioniranje blagovne znamke na trgu je torej odločilno, kakšno mesto ima blagovna 
znamka v porabnikovi zavesti v primerjavi s konkurenčnimi blagovnimi znamkami. Če porabnik 
zaznava neko blagovno znamko na trgu popolnoma enako kot drugo, potem ni razloga, da bi jo 
kupil. Kadar podjetje ugotovi, da so za njegove kupce in kupce drugih podjetij sorodnih izdelkov 
blagovne znamke bolj ali manj enakovredne in se kupci odločajo na podlagi cene, mora podjetje 
najti točke, v katerih bo svojo blagovno znamko razlikoval od značilnosti blagovnih znamk 
ostalih ponudnikov istovrstnih izdelkov.  
 
Na tržišču se nahaja veliko blagovnih znamk, od njihovega pozicioniranja pa je odvisno, kako jih 
porabniki sprejemajo. Komunikacijska strategija, ki spremlja blagovno znamko, mora sloneti na 
odličnem in vsestranskem poznavanju ciljne skupine porabnikov ter na potrebah in položaju v 
konkurenčnem tržnem segmentu. Danes so za prepoznavnost blagovne znamke potrebni vsi 
dejavniki tržno komunikacijskega spleta. Sprva je bilo pomembno kje, kdaj in koliko oglaševati, 
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danes je to premalo. Vse bolj je pomembno premišljeno in učinkovito ne samo oglaševanje, 
temveč celotno upravljanje blagovne znamke. Pri tem je po besedah strokovnjakov 
najpomembnejša njena identiteta oziroma njena vizija. 
 

1.3  PODOBA BLAGOVNE ZNAMKE 
 
Blagovna znamka ni zgolj fizična predstava - podoba, ki jo oblikujejo ime, simbol, embalaža in 
trženjske aktivnosti. Podoba blagovne znamke je zelo kompleksna kategorija. Porabnik si jo 
ustvari postopno, počasi in pod vplivom različnih dejavnikov: lastnih izkušenj, informacij, ki se 
širijo od ust do ust, ter seveda elementov trženjskega spleta. Porabnik vse informacije selektivno 
zaznava in obdela. Končna podoba blagovne znamke v njegovih očeh je marsikdaj težko 
objektivno razložljiva. Kotler (1996, str. 304) meni, da podoba blagovne znamke pomeni 
predvsem način, kako javnost blagovno znamko zaznava. Tudi kadar so konkurenčne ponudbe 
videti enake, je podoba blagovne znamke, ki si jo ustvarijo porabniki, zelo različna.  
 
Vsekakor je podoba ena pomembnejših kategorij blagovne znamke, saj raziskave kažejo, da 
porabnik ne kupi proizvoda le zaradi njegovih materialnih in fizikalnih lastnosti, temveč tudi in 
predvsem zaradi njegovih simboličnih lastnosti. 
 
Ugled podjetja, blagovne znamke, embalaža, oblika, oglaševanje, prodajno mesto ter številni 
drugi psihološki in sociološki elementi igrajo veliko vlogo pri nakupni odločitvi. Iz mnogih 
raziskav je razvidno, da je podoba blagovne znamke pogosto glavni dejavnik o odločitvi za nakup 
(Vergelj, 1991, str. 35).  
 
Assael (1993, str. 398) podobo blagovne znamke definira kot skupek zaznav, ki so nastale na 
osnovi porabnikovih preteklih izkušenj in informacij, ki jih o blagovni znamki dobiva. Gre za 
skupen vtis, ki ga na porabnika naredijo ime, simbol, embalaža, sloves servisa in fizične 
značilnosti izdelka, ki je označen z neko blagovno znamko.  
 
Podjetje navadno lahko vpliva na nekatere vidike podobe, precej pa jih je zunaj njegovega 
dosega. Podoba blagovne znamke je namreč subjektivne narave in večinoma psihološko 
pogojena, saj pogosto odseva tudi podobo, ki jo ima porabnik o sebi (Chaston, Mangles, 2003, 
str. 46). Podoba blagovne znamke se v očeh porabnika oblikuje kot celota vsega kar vidi, sliši in 
prebere v zvezi z blagovno znamko.  
 
Uspeh, ki ga osebnost neke blagovne znamke doseže, seveda ne pride sam po sebi, temveč je 
rezultat zavestno oblikovane strategije. Ime, znak (logo), okolje in tržnokomunikacijske 
aktivnosti so orodja, s katerimi podjetje oblikuje identiteto v upanju, da bo uspelo ustvariti želeno 
podobo blagovne znamke v očeh porabnika (Kotler, 1996, str. 304). Podjetje oblikuje identiteto, 
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da bi v očeh javnosti oblikovalo podobo o sebi oziroma svoji blagovni znamki, seveda pa vmes 
posežejo še drugi dejavniki, ki vplivajo na vsakega posameznika in na podobo, ki si jo o podjetju 
ustvari. 
 
Dobra podoba zahteva ustvarjalnost in trdo delo. Podobe ni mogoče vsaditi v glavo javnosti 
preko noči, prav tako je ni mogoče posredovati z enim samim sporočilom, medijem… Uporabiti 
je potrebno vse razpoložljive komunikacijske kanale in prek njih podobo neprestano pošiljati 
javnostim. Ob elementih oblikovanja podobe, na katere vpliva podjetje, je podoba blagovne 
znamke tudi rezultat lastnih izkušenj z blagovno znamko. Ljudje v podobi iščejo neke določene 
značilnosti, zato mora vsebovati sporočilo, katerega namen je poudariti glavne oblike izdelka in 
njegovo pozicioniranje. Sporočilo mora biti prepoznavno, da ne bi prišlo do zamenjave s 
podobnimi sporočili konkurentov. Izžarevati mora čustveno moč, ki seže v srce porabnika ter se 
vtisne v njegov spomin (Kotler, 1996, str. 304). 
 
V sodobnem času se podjetja vse bolj zavedajo pomena blagovne znamke, količine moči in 
vrednosti, ki jo ima blagovna znamka, zato so začela zviševati finančne in druge vložke v njeno 
prepoznavnost, zvestobo in podobo. Moč ugleda - podobe blagovne znamke je še pomembnejša, 
kadar so si konkurenčni izdelki zelo podobni. Porabnik v povezavi z določeno blagovno znamko 
v svoji zavesti ustvari niz lastnosti, prepričanj, kvalitet, značilnosti, stališč in občutkov. 
Številčnost blagovnih znamk podobnih izdelkov proizvajalce in skrbnike blagovnih znamk 
spodbuja k poudarjanju določenih značilnosti izdelkov oziroma njegovih uporabnikov. Podoba 
blagovne znamke je posledica dolgotrajnega, podrobno načrtovanega in drugačnega 
komuniciranja z uporabniki. 
 

1.4  VREDNOST BLAGOVNE ZNAMKE 
 
Naj za začetek osvetlim vrednost blagovne znamke z izjavo Johna Stuarda, nekdanjega 
predsednika uprave družbe Quaker Oats Ltd., ki pravi: »Če bi bilo potrebno to podjetje razdeliti, 
bi z veseljem vzel blagovne znamke, zaščitene znake in dobro ime, vam pa pustil vse 
opredmeteno premoženje – in bolje bi se mi godilo kot vam!« (de Chernatony, 2002, str. 18). 
 
Iz Stuardove izjave je razvidno, da je močna blagovna znamka tista, ki predstavlja premoženje 
podjetja. To je postalo očitno predvsem v obdobju številnih prevzemov, katerih glavni motiv so 
pogosto prav močne blagovne znamke. Močna blagovna znamka dosega visok tržni delež. 
Vodilna blagovna znamka ima navadno enkrat večji tržni delež v primerjavi z drugo, ta pa enkrat 
večjega v primerjavi s tretjo najmočnejšo blagovno znamko (Vodlan, 2003, str. 1). 
 
Cilj vsakega lastnika blagovne znamke je ustvariti močno in uspešno blagovno znamko, ki bo 
prepoznavna na trgu in konkurenčna. Zaradi prekomernega naraščanja števila blagovnih znamk, 



  

 15

je še posebej pomemben njen osnovni namen: zagotavljanje prepoznavnosti na trgu istovrstnih 
izdelkov in zagotavljanje večje preglednosti ponudbe. Porabniki so vedno bolj izobraženi in 
informirani o izdelkih, njihova pričakovanja so vse večja, zato mora podjetje neprestano 
razmišljati o novih načinih povečevanja in posredovanja vrednosti blagovne znamke.  
 
Gledano z vidika porabnika poseduje blagovna znamka vrednost v tolikšni meri, kolikor so 
porabniki seznanjeni z blagovno znamko in kolikor so shranili v spominu ugodne, edinstvene in 
močne asociacije z njo. Vrednost blagovne znamke s stališča porabnika se sestoji iz dveh oblik 
vedenja o blagovni znamki (Bregar, 2004, str. 3):   
› zavedanja blagovne znamke in 
› podobe blagovne znamke. 
 
Zavedanje in podobo blagovne znamke kot osnovna elementa njene vrednosti Czinkota s 
sodelavci (2000, str. 424) deli bolj podrobno v podkategorije, ki jih prikazuje slika 3.  
 

Slika 3: Model vrednosti blagovne znamke 
 

 
 
 

 Vir: Czinkota et al., 2000, str. 424. 
 
Močna blagovna znamka se prilagaja spremembam v okolju in hkrati ohranja svoje ključne 
vrednote, ki zagotavljajo njeno konsistentnost. Najpomembnejše smernice, ki pred blagovne 
znamke postavljajo številne nove izzive in pasti, so prekomerno naraščanje števila blagovnih 
znamk, naraščajoča moč trgovcev, večje zahteve in pričakovanja porabnikov, zmanjševanje 
zvestobe blagovnim znamkam, drobljenje trgov, vse večji pomen storitvenega sektorja, 
globalizacija in razvoj tehnologije (Vodlan, 2003, str. 3). Vloga blagovne znamke znotraj 
podjetja in način njenega upravljanja bistveno vplivata na uspešnost blagovne znamke. Če se 
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podjetje zaveda, da je blagovna znamka lahko izjemno pomembno neopredmeteno sredstvo 
podjetja, pričakujemo, da bo deležna ustrezne pozornosti in skrbi, kar nujno zahteva odločitev o 
načinu upravljanja blagovne znamke, vključno z opredelitvijo, kdo v podjetju je odgovoren za 
dolgoročen razvoj in uspeh blagovne znamke.  
 
Blagovno znamko kot premoženje podjetja je torej potrebno pravilno upravljati, da se njena 
vrednost ne zmanjša. Za osvojitev čim širšega trga nista dovolj le kakovost izdelka in dobro 
izbrana blagovna znamka, temveč pomembno vlogo igrajo tudi trženjske aktivnosti. Seveda ne 
želim zanikati pomena všečnosti embalaže, oblike in vsebine ter koristnosti in zadovoljivosti za 
uporabnika, dejstvo pa je, da mora blagovno znamko, da bi postala prepoznavna in všečna, ob 
ustreznih fizičnih lastnostih spremljati uspešna in učinkovita komunikacijska strategija. Podjetje 
mora s strategijo trženja in trženjskimi aktivnostmi izoblikovati svoj stil, ki podjetje in njegovo 
blagovno znamko loči od konkurence. Potrebno je ohranjati in s časom celo izboljšati 
prepoznavnost blagovne znamke, zaznano kvaliteto in uporabnost blagovne znamke, pozitivne 
asociacije v zvezi z blagovno znamko in podobno. Vse to seveda zahteva stalne investicije v 
raziskave, spretno oglaševanje, odlično prodajo ter storitve za porabnike. 
 
 

  POMEN VREDNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE  
 
Pomen vrednost blagovne znamke z vidika premoženja podjetja kaže že omenjena izjava Johna 
Stuarda,. Močna blagovna znamka pa hkrati pomeni tudi vir ubranljive konkurenčne prednosti 
podjetja in močna vstopna ovira za potencialne konkurente, zato mora predstavljati osrednji del 
trženjske in poslovne strategije podjetja. Podjetju omogoča, da svoje izdelke razlikuje od 
številnih drugih istovrstnih izdelkov, zato je blagovna znamka izjemno pomemben dejavnik 
necenovne konkurence. Če porabnik ne zaznava razlik med blagovnimi znamkami, se bo odločil 
na podlagi cene in dosegljivosti. Podjetja, ki so prisiljena tekmovati na osnovi cene, pa le redko 
dosežejo zadovoljive dobičke (Doyle, 1994, str. 158). Seveda velja nasprotno: če porabnik 
zaznava blagovno znamko kot boljšo od konkurenčnih, bo zanjo pripravljen plačati višjo ceno. 
 
Blagovna znamka pomeni močno sredstvo podjetja, ker se v njej povezujejo funkcionalne 
vrednote, ki izhajajo iz kakovosti in jih presojamo razumsko, ter čustvene vrednote, ki jih 
presojamo s čustvenimi merili (de Chernatony, 1999, str. 19). De Chernatony med funkcionalne 
vrednote blagovne znamke uvršča učinkovitost, kakovost, pripravnost in preprostost uporabe, 
med čustvene vrednote pa poštenost, ambicioznost, vedrost in previdnost. Zanimanje za vrednote 
je pomembno zaradi dejstva, da v sodobnem poslovnem okolju razlike med konkurenčnimi 
blagovnimi znamkami niso več odvisne od njihovih funkcionalnih, temveč od čustvenih vrednot. 
Porabniki blagovne znamke izbirajo glede na vrednost, ki jo znamke predstavljajo, kako se 
ujemajo z njihovim življenjskim slogom in kako lahko z njimi zadovoljijo svoje potrebe in 
podobno. 
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   PREDNOSTI BLAGOVNIH ZNAMK Z VISOKO VREDNOSTJO 
 
Blagovne znamke lahko prinašajo podjetju izredno velike koristi. Čim večja je vrednost znamke, 
tem večje so koristi za podjetje. Dobro izbrana blagovna znamka in kakovost proizvoda lahko 
postaneta pojem oziroma sinonim za posamezen izdelek. Eden najbolj poznanih primerov so 
britvice za britje, ki jih po znani blagovni znamki britvic Gillette še danes imenujemo »žiletke«. 
Podobna primera sta tudi »Ratrag« - teptalec smučišč in »Kalodont« - zobna pasta. Ob tem je 
potrebno omeniti tudi super blagovne znamke1, ki podjetju prinašajo ogromne dobičke. Nasploh 
velja, da je njihova vrednost zelo visoka.  
 
Cenjena blagovna znamka porabniku pogosto pomeni nadomestilo ob pomanjkanju izkušenj z 
izdelkom in jamstvo kakovosti, hkrati si z njo celo dviguje ugled v očeh drugih. Podjetju taka 
blagovna znamka zagotavlja lojalne kupce, dobiček in utrjevanje njihove pozitivne podobe v 
očeh javnosti. 
 
Jasno je, da blagovne znamke z visoko vrednostjo ciljajo na zveste kupce, ki predstavljajo za 
podjetje vir pretežno stalnih prihodkov. Zaradi visoke prepoznavnosti blagovne znamke in 
zvestobe kupcev, podjetje privarčuje tudi pri izdatkih za trženje, saj ugledna blagovna znamka 
prinaša kupcem poleg velike pričakovane koristi tudi določene obljube, na primer visoko 
pričakovano kakovost proizvoda. 
 
Znamke z zelo visoko vrednostjo, svojim kupcem nudijo pričakovano ali višjo kakovost in 
določeno podobo, v zameno si lahko podjetja privoščijo višje marže in posledično višje 
zaslužke. 
 
Nekatere od znamk si lahko privoščijo minimalne izdatke za tržno komuniciranje, saj imajo 
izredno dobro podobo v krogu svojih petičnih kupcev (Rolls Royce, Ferrari, Maybach in drugi, 
predvsem avtomobilski proizvajalci). Za omenjene blagovne znamke že pojavljanje porabnikov 
teh znamk, ki so nemalokrat pod drobnogledom družbe, pomeni velik del tržnega komuniciranja, 
ki prispeva k vzdrževanju visoke podobe blagovne znamke. 
 
 

   BLAGOVNE ZNAMKE Z NAJVIŠJO VREDNOSTJO 
 
Raziskovanje blagovnih znamk in njihovih porabnikov se je v zadnjem času še posebej razširilo. 
Podjetja se vedno bolj zavedajo, da je uspešna blagovna znamka tista, ki dviguje oziroma znižuje 
vrednost podjetja in vseh vpletenih, ki sodelujejo pri njenem pozicioniranju na trgu, pri 

                                                 
1 Pickton (2001, str. 31) opredeljuje »super« blagovno znamko kot tisto, ki je kupec ne bi zamenjal za drugo, tudi če 
bi bile druge blagovne znamke bistveno cenejše. Mednje uvršča Coca-Cola, Microsoft, Sony, Nike... 
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oblikovanju cene, oblikovanju distribucijskih kanalov in promociji med porabniki. Dejstvu, da so 
Coca-Cola, Microsoft in IBM najvrednejše blagovne znamke na svetu, so prispevali tako 
ogromni finančni vložki in tradicija, kot tudi njihova uspešna komunikacija in poslovna strategija 
razvoja (Hunt Vodopivec, 2004, str. 19).  
 
Vodlanova (2003, str. 15) kot eno izmed najbolj uveljavljenih metod vrednotenja blagovnih 
znamk v svetu navaja Interbrandovo metodo, ki temelji na upoštevanju povprečnih neto 
dobičkov, ki jih je možno pripisati blagovni znamki za obdobje preteklih treh let. Za ugotovitev 
vrednosti blagovne znamke potrebujemo poleg podatkov o dobičku tudi oceno moči blagovne 
znamke, ki odraža njeno sposobnost za ustvarjanje denarnega toka v prihodnosti ter ustrezni 
multiplikator. Po tej metodi so bile izračunane vrednosti blagovnih znamk, navedene v tabeli 1, 
ki so v letu 2002 dosegle največjo vrednost. Zanimiva je primerja z lestvico največjih svetovnih 
blagovnih znamk v letu 2004 (tabela 2), ki je skoraj identična, kar potrjuje dejstvo, da je močna 
blagovna znamka velika vstopna ovira za podjetja in zvestoba kupcev tisto, kar podjetje dolgo 
gradi in ob primernem upravljanju tudi ne izgubi čez noč. Ob tem bi bilo seveda zanimivo 
primerjati podatke o investicijah v podobe posameznih blagovnih znamk, vendar žal ti podatki 
praviloma predstavljajo poslovno skrivnost podjetij. 
 
Podatki o vrednosti slovenskih blagovnih znamk z nekaterimi redkimi izjemami ne obstajajo. 
Znana je na primer vrednost Cockte, ki jo je Kolinska plačala za nakup blagovne znamke. Redki 
so tudi viri o tem, kakšen pomen pripisujejo slovenska podjetja blagovnim znamkam. Repovž 
(2001, str. 19) je na osnovi rezultatov pilotske raziskave na majhnem vzorcu izbranih slovenskih 
podjetij ugotovil, da se managerji ne zavedajo dovolj pomena blagovnih znamk. Tudi Šubičeva in 
sodelavci (2002, str. 1) kritično ocenjujejo, da slovenska podjetja pogosto gradijo blagovne 
znamke po občutku, na osnovi delnih informacij. 
 

Tabela 1: Deset največjih blagovnih znamk na svetu leta 2002 
 

RANG BLAGOVNA ZNAMKA VREDNOST 
(mio $) 

1 Coca-Cola 69,6
2 Microsoft 34,1
3 IBM 51,2
4 General Electric 41,3
5 Intel 30,9
6 Nokia 30,0
7 Disney 29,3
8 McDonald's 26,4
9 Marlboro 24,2
10 Mercedes 21,0

            Vir: Khermouch 2002 v Vodlan, 2003, str. 15. 
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Tabela 2: Deset najboljših svetovnih blagovnih znamk v letu 2004 
 

RANG BLAGOVNA ZNAMKA 
1 Coca-Cola 
2 Microsoft 
3 IBM 
4 General Electric 
5 Intel 
6 Disney 
7 McDonald's 
8 Nokia 
9 Marlboro 

10 Mercedes 
Vir: Business Week v Matejčič, 2005, str. 22. 

 
Tabela 3: Deset najmočnejših športnih blagovnih znamk 

 
RANG BLAGOVNA ZNAMKA 

1 Nike 
2 Reebok 
3 Spalding 
4 Champion 
5 Wilson 
6 Russel 
7 Rawlings 
8 Adidas 
9 Titleist 

10 Starter 
         Vir: Shank, 1999, str. 243. 

 
 

2. TRŽENJE IN TRŽNO KOMUNICIRANJE V ŠPORTU 
 
 
Če bi različne ljudi vprašali, kaj pomeni trženje (ang. marketing), bi najbrž dobili vrsto različnih 
odgovorov. Mnogi napačno mislijo, da je trženje le sopomenka izrazu prodaja in oglas. Ta pojem 
v resnici zajema precej več. Ob razumevanju pojma trženje se moramo zavedati njegovega bistva 
kot načina razmišljanja v poslovnem svetu in kot ene izredno pomembnih poslovnih funkcij. 
Blann (1998, str. 171) meni, da je trženje eno najbolj kompleksnih in pomembnih funkcij 
podjetja. 
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Današnji pomen trženja se kaže v funkciji družbenega in vodstvenega procesa, ki omogoča 
posameznikom in skupinam, da dobijo to kar potrebujejo in želijo, tako da ustvarijo, ponudijo in 
z drugimi izmenjujejo izdelke, ki imajo vrednost. Osnovne sestavine te opredelitve so: potrebe, 
želje in povpraševanje, izdelki, vrednost, strošek in zadovoljstvo, menjava, transakcija in odnosi, 
trgi, trženje in tržniki (Kotler, 1996, str. 6). 
 
Da bi podjetje doseglo želeno pozicijo na trgu, mora porabniku ponuditi vrednost v obliki 
trženjskega spleta (ang. marketing mix). Kotler (1996, str. 98) trženjski splet definira kot »niz 
trženjskih orodij, ki jih podjetje uporablja, da sledi svojim trženjskim ciljem na ciljnem trgu«. 
Obstaja več orodij trženjskega spleta. Najbolj znan in uveljavljen je McCarthyjev model (slika 4), 
ki klasificira štiri osnovna orodja: izdelek (ang. product), cena (ang. price), tržne poti (ang. 
place) in tržno komuniciranje (ang. promotion) ter model poimenuje 4 P's (Chaston, Mangles, 
2003, str. 6).  
 

Slika 4: Model trženjskega spleta izdelkov, model 4 P's 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         Vir: Rojšek, gradivo pri predmetu Trženje, 2003/2004. 
 
Trženjski splet za storitve sta razvila Boomr in Bitner (Janič, 1990, str. 93). Njegova osnova je 
koncept 4 P's z dodanimi tremi elementi: ljudje (ang. people), fizični dokazi (ang. physical 
evidences) in procesiranje (ang. processing). Ker se tudi ti v angleščini začnejo s črko P, 
govorimo pri trženjskem spletu storitev o modelu 7 P's.  
 

Slika 5: Model trženjskega spleta storitev, model 7 P's 
 
 

 
 

 
 

 
 

Vir: Rojšek, gradivo pri predmetu Trženje, 2003/2004. 
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Trženjski splet torej pomeni specifično kombinacijo navedenih elementov trženja, ki jo podjetje 
oblikuje, da bi spodbujalo želene odzive na ciljnih trgih in vplivalo na povpraševanje po svoji 
blagovni znamki. Trženjski splet je posledica številnih odločitev. Pomeni načrtovanje in snovanje 
izdelkov, storitev in idej, določanja prodajnih cen ter tržnih poti in tržnega komuniciranja 
podjetja, da bi zadovoljili pričakovanja porabnikov in dosegli zastavljene cilje.  
 
Uspeh trženja podjetja je v veliki meri odvisen od razumevanja potrošnikovega obnašanja in od 
sposobnosti predvidevanja njegovih odzivov na različne spodbude, ki prihajajo s strani trženja. 
Čeprav je končni želeni rezultat in cilj vsake trženjske aktivnosti podjetja porabnikov nakup, je 
pred tem še mnogo vmesnih ciljev. Nakup je namreč rezultat zelo kompleksnega procesa 
porabnikovega obnašanja v nakupnem procesu, zato mora podjetje v komunikacijskem procesu 
najti način, kako premakniti ciljno skupino porabnikov iz obstoječe v večjo pripravljenost za 
nakup.  
 

2.1 TRŽENJSKI SPLET V ŠPORTU 
 
Koncept trženja trdi, da je ključ do uspeha podjetja v sposobnosti opredelitve potreb in želja 
ciljnih skupin porabnikov ter v posredovanju želenega zadovoljstva, ki mora biti uspešnejše in 
učinkovitejše od tekmecev. Tudi definicije trženja športa, navedene v nadaljevanju, potrjujejo 
pomen zagotavljanja potreb in želja porabnikov; ko govorimo o trženju športa ciljamo seveda na 
porabnike športa: 
› Retar (1992, str. 13) trženje športa definira kot izvajanje tržnih aktivnosti na športnem trgu s 

ciljem, da se zagotovijo pogoji za uresničevanje poslanstva podjetja.  
› Bartoluci (2003, str. 241) meni, da je trženje športa družbeni proces, prek katerega ob 

sprejemanju koncepta trženja na vseh podpodročjih športa posamezniki in družba dobivajo 
vse, kar potrebujejo in želijo. Potrebe in želje dobivajo prek spleta aktivnosti, s katerimi se 
prek trga izmenjujejo športne blagovne znamke.  

› Mullin, Hardy in Sutton (2000, str. 9) menijo, da je trženje športa sestavljeno iz aktivnosti, ki 
so oblikovane tako, da zadovoljijo potrebe in želje porabnikov športa v procesu izmenjave. 
Hkrati poudarjajo, da je izredno pomembno razumeti, da je trženje športa sestavljeno iz dveh 
vej:       trženja športnih izdelkov do porabnika športa, 

                   trženje ostalih porabniških in industrijskih izdelkov ali storitev z uporabo  
         športnega tržnega komuniciranja. 

       Po njihovem gre torej za pomembno razliko med trženjem športa in trženjem prek športa. V     
       primeru, ki ga obravnavamo v pričujočem magistrskem delu, govorimo o trženju prek športa. 
 
Trženje športa je kompleksno zaradi specifičnih značilnosti športa (Trobec, 2005, str. 19): 
› Šport je neotipljiv in subjektiven: interpretacije, doživljanje in občutki ob športnem dogodku 

se pri posameznikih razlikujejo.  
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› Nenapovedljivost izida športnega dogodka pomeni za ljubitelje posebno draž.  
› Športni dogodek je trenuten, saj si le redki posamezniki želijo ogledati včerajšnjo tekmo, zato 

morajo biti tržniki že usmerjeni v prodajo naslednjega športnega dogodka. Kljub temu pa 
pretekli športni dogodki nosijo pomembno utež, saj lahko vrhunski športnik ali ekipa, ki 
naniza več zmag, upravičeno pričakuje večjo pozornost, s strani medijev in privržencev 
športa.  

› Izrazito pomemben element športa so čustva. Številni privrženci športa so emocionalno 
vezani na posameznega vrhunskega športnika ali ekipo. Prvi pa niso pomembni zgolj kot 
obiskovalci in gledalci športnih dogodkov, temveč so z vidika obravnavane tematike 
magistrskega dela pomembni predvsem kot porabniki različnih športnih blagovnih znamk in 
blagovnih znamk povezanih s športom.  

 
Zaradi navedenih in drugih specifičnih značilnosti športa se je trženje športa razvilo kot posebna 
panoga. Razlike med klasičnim trženjem in trženjem športa so prikazane v tabeli 4. 
 

Tabela 4: Razlike in dopolnjevanje med trženjem športa in tradicionalnim trženjem 
 

KLASIČNO TRŽENJE TRŽENJE ŠPORTA 

Uspeh vsake posamezne poslovne enote je 
pogosto odvisen od zmage nad konkurenco ali 
izločitvijo konkurence. 

Pri trženju športa je v veliki večini primerov potrebno na 
eni strani tekmovanje, na drugi strani sodelovanje. V 
primeru profesionalnih lig je vsem moštvom v interesu 
preživetje in seveda uspešnost poslovanja. Da bi 
dosegli te cilje, morajo pogosto pristati na delitev 
prihodkov ter se prilagajati »ligaški teoriji – vsi za 
enega, eden za vse«. 

Obstajajo le redki porabniki, ki se štejejo med 
strokovnjake, zato se za informacije in pomoč 
večinoma obrnejo na izkušene osebe iz stroke.

Številni porabniki športa se smatrajo za največje 
poznavalce, strokovnjake. Dostopnost do obsežnih 
količin podatkov, možnost osebnih izkušenj ter močna 
osebna identifikacija jim dajejo občutek strokovnosti in 
poznavanja problematike športa.  

Močne blagovne znamke kot npr. Coca-Cola 
lahko pričakujejo stalno povpraševanje in letno 
rast.  

Porabniško povpraševanje po športu se spreminja v 
velikem razponu, saj lahko tekmovalni rezultati, uspehi 
vrhunskih športnikov znotraj enega koledarskega leta 
oziroma tekmovalne sezone drastično spremenijo 
zanimanje porabnikov in uporabo športnih blagovnih 
znamk ter blagovnih znamk povezanih s športom.  

Izdelki in storitve, produkt tradicionalnega 
trženja, so oprijemljivi, lahko jih vidimo, 
občutimo in večkrat uporabimo. Storitve so 
predvidljive, rezultati pogosto precej skladni s 
pričakovanji. 

Šport je v različnih razmerjih neoprijemljiv, subjektiven 
in močno nepredvidljiv, zato je tržnikom izredno težko 
zagotoviti visoko stopnjo zadovoljstva porabnikov.   
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Večina blagovnih znamk ima inventar, čas 
trajanja, njihove zaloge se lahko obnovijo. 

Jedro športnega produkta je istočasno proizvedeno in 
doživeto ter nima inventarja. Športni dogodek se zgodi, 
ga ni več in ga niti ni več možno prodati. Zaradi te 
lastnosti športa mora biti poudarek na predprodaji 
športnega produkta. 

V večini primerov užitek, zadovoljstvo ob 
nakupu izdelka ali storitve posameznega 
porabnika ni odvisen od užitka, zadovoljstva 
ostalih porabnikov istega izdelka ali storitve. 

V večini primerov se šport doživlja javno v družbi 
drugih, ki vplivajo tudi na zadovoljstvo porabnika, saj je 
le-to odvisno od socialne interakcije. Sposobnost 
posameznika, da uživa v aktivnosti je pogosto odvisna 
od uživanja ostalih ali pa je vsaj v funkciji interakcije. 

V glavnih trženjskih strategijah sta 
nekonsistentnost in nepredvidljivost 
obravnavani kot nesprejemljivi.  

Športni produkti so nekonsistentni in nepredvidljivi. Na 
rezultat vplivajo številni neoprijemljivi elementi: 
razpoloženje, poškodbe, individualne sposobnosti in 
podpora navijačev, vreme,…  

Tržniki svoje delo oblikujejo na podlagi 
raziskav ter ustvarijo obliko izdelka, ki jo 
porabniki dojemajo kot čim bolj »popolno«. 

Športni tržniki imajo malo ali nič kontrole nad jedrom 
športnega produkta ter omejeno kontrolo nad 
razširjenim športnim produktom.  

Pri klasičnem trženju končni izdelek oziroma 
storitev obravnavamo izključno kot porabniško 
dobrino.  

Šport je hkrati porabniški in industrijski izdelek oziroma 
storitev. Šport proizveden kot končni izdelek oziroma 
storitev je masovno zanimiv za gledalce in za 
sodelujoče – v tem segmentu se obravnava kot 
porabniška dobrina. Istočasno sta rekreacijski in 
profesionalni šport v uporabi s strani podjetij, ki 
sponzorirajo dogodke in prenose ter oglašujejo v 
sodelovanju z dogodki in organizacijami, da bi dosegli 
svoja ciljna tržišča. Različna podjetja uporabljajo 
športne osebnosti za predstavitev svojih proizvodov in 
športne dogodke za druženje poslovnih partnerjev ter 
kot nagrade zaposlenim. V tem vidiku šport uvrščamo 
med industrijske dobrine, saj lahko pospešuje prodajo 
ostalih proizvodov in storitev oziroma blagovnih znamk.  

Le religija in politika sta tako razširjeni kot 
šport, vendar sta to področji, ki ju ne moremo 
gledati kot izdelek ali storitev, temveč kot 
prepričanje. 

Šport ima univerzalno privlačnost in je sestavni del vseh 
elementov življenja. Šport je mednaroden, privlači 
široke množice in je povezan z družbeno-kulturnimi 
pojmi vsakodnevnega življenja. 

Vir: Trobec, 2005, priloga 3.  
 
Trženje športa v zadnjih petnajstih letih doživlja največje spremembe in izzive. Razumevanje 
privržencev športa kot glavnih porabnikov športnih blagovnih znamk in blagovnih znamk 
povezanih s športom je povzročilo, da je veliko podjetij, sponzorjev športa, prevzelo strategijo 
trženja s poudarkom na odnosih s kupci (ang. Customer Relationship Marketing - CRM) in 
strategijo trženja s poudarkom na odnosih (ang. Relationship Marketing - RM). Obe strategiji 
temeljita na privabljanju, vzdrževanju in poglabljanju odnosov s porabniki (de Bruca, Brannick, 
Meenaghan, 1999, str. 86-1001; Kotler, 2004, str. 52). Nove, izvirne ideje, prilagoditve, 
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CILJI

izkoriščanje novih tržnih poti ter smotrna uporaba nove tehnologije pomenijo razliko med 
zmagovalci in poraženci (Trobec, 2005, str. 20). 
 

2.2 TRŽNO KOMUNICIRANJE V ŠPORTU 
  
Komuniciranje pomeni izmenjavo informacij, ki se pojavi v trenutku, ko prejemnik sprejme 
sporočilo, ki mu ga je pošiljatelj želel poslati, in nanj reagira. Pomembno je zavedanje podjetja o 
poteku komunikacije oziroma sporočanja. Komunikacijski model, ki ga ponazarja slika 6, kaže 
kdo komu kaj sporoča, po kateri poti in s kakšnim učinkom. Podjetje mora vedeti, katerega 
naslovnika želi doseči in kakšne odzive pričakuje od njega.  
 

Slika 6: Osnovni komunikacijski model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Vir: Rojšek, gradivo pri predmetu Trženje, 2003/2004. 
 
V procesu komuniciranja gre torej za prenos sporočila potencialnemu porabniku, s katerim želi 
podjetje sporočiti ciljni skupini porabnikov, zakaj naj kupijo njihovo blagovno znamko (Hrastelj, 
Makovec Brenčič, 2003, str. 234).  
 
Pojmovanje tržnega komuniciranja je pogosto povezano z dvema skrajnostma: eni ga enačijo s 
trženjem nasploh, v drugo skupino sodijo tisti, ki menijo, da je nepotrebno, ter da povzroča zgolj 
stroške, ki v končni fazi zvišujejo prodajne cene. Seveda nimajo prav ne eni ne drugi. Elementi 
tržnega komuniciranja predstavljajo orodja, s katerimi podjetje obvešča javnost o svojih 
blagovnih znamkah in jih oglašuje na ciljnih trgih. Podjetje mora uporabljati orodja tržnega 
komuniciranja, ki podpirajo in krepijo pozicioniranje podobe njegove blagovne znamke. 
Koordinacija med elementi tržnega komuniciranja in ostalimi elementi trženjskega spleta je 
temeljna zahteva trženja in predpogoj za uspeh. Integracija komunikacijskih orodij in 
koordinacija le-teh z ostalimi instrumenti trženjskega spleta je nujna za dosego ciljev podjetja in 
uresničevanje njegove strategije. Pitts in Stotlar (1996, str. 205) sta tržno komuniciranje v 
športu definirala kot vplivanje ali informiranje o izdelkih, družbeni vpletenosti ali podobi 
podjetja, ki se ukvarja s športom.  
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Tržno komuniciranje v svojem spletu prepleta oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnose z 
javnostmi, prodajno osebje in neposredno trženje (Kotler, 1996, str. 98). Številni avtorji kot 
poseben element tržnega komuniciranja navajajo tudi sponzorstvo, čeprav so mnenja različnih 
avtorjev o sponzorstvu kot elementu tržnega komuniciranja deljena. V sliki 7 ob Kotlerjevih 
elementih tržnega komuniciranja v tržnokomunikacijski splet uvrščam tudi sponzorstvo, saj 
menim, da gre za orodje, ki je danes vedno bolj priljubljeno, predvsem pa izredno učinkovito 
sredstvo tržnokomunikacijskih aktivnosti podjetij. 
 

Slika 7: Elementi tržnega komuniciranja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Vir: Lasten. 
 
Tržno komuniciranje v športu vključuje številne komunikacijske aktivnosti podjetja za  
predstavitev podobe športne blagovne znamke oziroma blagovne znamke povezane s športom. 
Omenjene komunikacijske aktivnosti podjetju hkrati zagotavljajo povratne informacije s ciljnih 
trgov. Kljub že omenjenim nasprotujočim mnenjem različnih avtorjev o sponzorstvu kot 
elementu tržnega komuniciranja, ga sama ocenjujem kot enega pomembnejših instrumentov 
tržnega komuniciranja podjetja, kar argumentiram v tretjem poglavju. Pred tem želim nekaj 
pozornosti posvetiti nekaterim ostalim elementom tržnega komuniciranja, oglaševanju, 
pospeševanju prodaje in odnosom z javnostmi, tistim trem orodjem tržnega komuniciranja, za 
katere menim, da se s sponzorstvom še posebej tesno povezujejo. Podjetja sponzorstvo športa, v 
smislu učinkovitosti komuniciranja s ciljnimi skupinami porabnikov, lahko posebej učinkovito 
integrirajo z oglaševanjem, pospeševanjem prodaje in odnosi z javnostmi.  
 
 

   OGLAŠEVANJE 
 
American Marketing Association opredeljuje oglaševanje (ang. advertising) kot vsako plačano 
obliko neosebne predstavitve ali promocije idej, izdelkov, storitev oziroma blagovnih znamk za 
znanega naročnika. Mullin, Hardy in Sutton (2000, str. 185) k temu dodajajo, da gre za 
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enosmerno sporočilo podano prek medijev. Oglaševanje ima zlasti pomembno vlogo pri uvajanju 
novega izdelka na trg, ko je potrebno spodbuditi začetno povpraševanje, opozoriti kupce na 
obstoj izdelka, možnosti uporabe in način delovanja. Ko je blagovna znamka že uveljavljena in 
ima konkurente, skušamo z oglasnim sporočilom prepričati porabnika o njegovi kakovosti ter 
tako spodbuditi selektivno povpraševanje. Ko blagovna znamka na krivulji svojega življenjskega 
cikla preide v fazo zrelosti, naloga oglaševanja ni več informiranje in prepričevanje, ampak 
predvsem ohranjanje zavesti pri porabnikih. 
 
Pri oglaševanju lahko govorimo o komunikacijskem procesu, katerega bistvo se kaže v 
učinkovitosti. Po podatkih raziskave nemške tržnoraziskovalne hiše GfK2 večina Evropejcev 
meni, da je oglaševanja preveč in da je dolgočasno. Raziskava hkrati kaže, da smo Slovenci 
oglaševanju nekoliko bolj naklonjeni od svojih evropskih sodržavljanov.  
 
Oglaševalska industrija v želji narediti oglas, ki bo izstopal iz množice, oglas, ki bo prepoznaven 
in bo prepričal porabnike za nakup blagovne znamke,  uporablja prestiž, glamur ter lepe, znane in 
uspešne osebnosti. Podatki omenjene raziskave namreč kažejo, da zvezdniki, kar vrhunski 
športniki nedvomno so, naredijo oglase privlačnejše. Da oglasi z zvezdniki privlačijo pozornost, 
zatrjuje kar 75 odstotkov Slovencev, ki so sodelovali v raziskavi. Dober način, da podjetje z 
tržnokomunikacijskimi aktivnostmi doseže pozornost, je torej vključevanje vrhunskih športnikov 
v oglaševanje in ostale elemente komuniciranja blagovne znamke. Tudi druge raziskave kažejo, 
da športnik v oglasu privlači pozornost, poveča stopnjo priklica oglasa in prenaša ugodne občutke 
na oglaševano blagovno znamko (Erdogan, Barker, 1999, str. 38).  
 
Fenomen vrhunskih športnikov kot zvezdnikov in njihovo »izkoriščanje« v namene oglaševanja 
in popularizacije je predvsem na ameriškem trgu že dolgo razvito, svoj vrhunec pa je doseglo z 
Michaelom Jordanom, ki ni proslavil le moštva Chicago Bulls, lige NBA in podjetja Nike, 
temveč tudi košarko v svetu. Najbolj prepoznavni heroji vrhunskega športa lahko torej postanejo 
ikone, ki ne zastopajo le blagovnih znamk, temveč določajo tudi tržnost svoje športne panoge.   
 
 

  POSPEŠEVANJE PRODAJE 
 
Pospeševanje prodaje je lahko cenovno ali necenovno orientirano (Trobec, 2005, str. 36). Prvo je, 
kot izhaja iz imena, vezano na ceno in vključuje predvsem cenovne ugodnosti: popusti, izdajanje 
kuponov, akcije »dva za ceno enega«, povezovanje izdelkov v paket, vezanje nakupov, 
koncesijski popusti ipd. Tovrstne aktivnosti morajo biti izredno premišljeno in previdno 
izvedene, saj imajo močan vpliv na podobo in ugled blagovne znamke.  
                                                 
2 Raziskavo so v 21-ih evropskih državah izvedle lokalne tržnoraziskovalne hiše iz mreže GfK, v Sloveniji Gral-Iteo. 
V vsaki državi je reprezentativni vzorec zajemal okoli 1000 oseb. Skupno je bilo anketiranih 21.178 prebivalcev 
evropskih držav (Glas Gospodarstva, 04.11.2003).  
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V smislu sponzorstva ter ustvarjanja podobe in ugleda blagovne znamke podjetja izvajajo 
necenovno orientirane oblike pospeševanja prodaje, kar vključuje  organizacijo raznih dogodkov, 
na katerih je prisoten vrhunski športnik – sponzoriranec: druženje s športnikom, podarjanje 
avtogramov in promocijskih daril s podpisom vrhunskega športnika, prisotnost vrhunskega 
športnika na sejmih (športnik predstavlja proizvod, podeljuje avtograme, je na voljo za 
fotografiranje), organizacija »športnih« dni z vrhunskim športnikom – sponzorirancem ipd. 
Predstavitev športnih blagovnih znamk s strani vrhunskega športnika je še posebej učinkovito, saj 
gre za osebe, ki imajo v očeh javnosti, kadar gre izdelke povezane s športom, visok ugled, zato 
jim javnost tudi bolj zaupa, uporaba istih blagovnih znamk, pa jim hkrati omogoča višjo stopnjo 
identifikacije z njihovim idolom, vrhunskim športnikom.   
 
 

   ODNOSI Z JAVNOSTMI 
 
Odnosi z javnostmi so skupek dejavnosti podjetja, ki so usmerjene k zaposlenim, porabnikom, 
kupcem, dobaviteljem, ekološkim skupinam, delničarjem in drugim javnostim, da bi dosegli 
zaupanje, ustvarili dobro in ugodno mnenje o delu podjetja kot člana skupnosti (Meller, 1997, str. 
186). Odnosi z javnostmi so načrtovano in trajno prizadevanje za uveljavitev in ohranjanje ugleda 
in razumevanja med organizacijo in njenimi javnostmi (Theaker, 2004, str. 11). Pomenijo torej 
zelo pomembno trženjsko orodje, saj mora biti podjetje povezano s celo vrsto zainteresiranih 
javnosti.  
 
Za odnose z javnostmi prek medijev so v športu pomembna sledeča orodja: novinarske 
konference, sporočila za javnost, objave statistik, objave odgovorov na vprašanja, objave letnih 
programov, izdajanje biltenov, promocija in druge aktivnosti, ki vplivajo na javno podobo 
podjetja in odnos potencialnih porabnikov do njegovih blagovnih znamk.  
 
Zaradi pozitivne podobe vrhunskega športnika je prav gotovo izredno uspešna praksa 
izpostavljanja podjetja v javnosti kot sponzorja vrhunskega športnika. Oddelek za odnose z 
javnostmi lahko s pravilno izbranim vrhunskih športnikom, ki je sproščen, odprt, retoričen, 
pozitiven, urejen, privlačen, z ustreznimi aktivnostmi precej vpliva na pozitivno podobo podjetja 
oziroma njegove blagovne znamke. Podjetje namreč živi v konkretnem okolju in zadovoljuje 
določene splošne družbene interese, zato mora obveščati javnosti o svojih dejavnostih. Seveda so 
tudi tukaj v ozadju cilji podjetja: od ustvarjanja prijetnega vzdušja in zaupanja med podjetjem in 
širšo javnostjo, do povečanja prodaje in tržnega deleža. 
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2.3  VLOGA KOMUNIKATORJA V PROCESU TRŽNEGA KOMUNICIRANJA 
 
»Komunikator je oseba, skupina oziroma organizacija, ki izvaja komunikacijski vpliv na 
prejemnike informacije« (Ule, Kline, 1996, str. 89). V literaturi zasledimo mnogo mnenj o 
želenih lastnostih komunikatorja, vsi pa so si enotni pri poudarjanju naslednjih komunikatorjevih 
značilnosti: privlačnost, kredibilnost, izražanje namena.  
 
Pri izbiri komunikatorja je pomembno zavedanje, da se porabnik ne odloča za blagovno znamko 
le zaradi njene uporabnosti, temveč tudi zato, ker izraža nekatere osebnostne lastnosti 
komunikatorja. Podjetja v vlogo komunikatorja zato pogosto postavljajo osebe, ki so v širši 
javnosti priljubljene, prepoznane, opažene, osebe, ki imajo status zvezdnika.  
 
Reina s sodelavci zvezdnika definira kot osebo, katere ime pritegne pozornost in zanimanje ter s 
pomočjo katere podjetje ustvarja dobiček (Bojc, 2001, str. 9). Tudi ostale definicije zvezdnikov 
navadno poudarjajo ugled, poveličevanje in popularnost. Osnovna pogoja za zvezdništvo sta 
predvsem dva:  
› zvezda mora v nečem izstopati iz povprečja,  
› zvezda se mora pojavljati v javnosti in množičnih medijih.  
 
Marshall (Andrews, Jackson, 2001, str. 2) dodaja, da je zvezdnik navadno nekdo, ki ga ne bomo 
nikoli osebno spoznali, a se med njim in občinstvom oblikuje neka navidezna intimnost, ki ima 
močan vpliv na posameznika, saj je zanj resnična. V tem smislu so zvezdniki javne identitete, ki 
so odgovorne za strukturiranje pomena, kristalizacije ideologij in ponujanje rešitev v različnih 
življenjskih situacijah.  
 
»Pri zvezdnikih je razkorak med navadnostjo in izrednostjo tisti, ki vzpostavlja njihov zvezdniški 
sistem«, pravi Lutharjeva (1999, str. 436). Tu ne gre nujno za to, da je zvezda priljubljena, 
temveč je pomembneje to, da je popularna, da se s pomočjo »sekundarnega kroženja« pojavlja v 
različnih medijih. Predvsem slednje je pomembno pri vzponu med zvezde in ima pravzaprav 
glavno vlogo pri nastajanju zvezd. Oseba v vlogi zvezdnika ni vidna samo na svojem področju 
ustvarjanja, temveč obstaja tudi kot medijska osebnost. S tem, ko je neodvisna od primarnega 
delovanja, si pravzaprav pridobi zvezdniški status (Žagar, 2002, str. 26).  
 
Kot najbolj celostno definicijo zvezdnika in tisto, ki zvezdo opisuje v luči kot jo vidim sama, 
navajam definicijo Millsa: »Gre za ime, ki ne potrebuje nadaljnje razlage. Tistih, ki ga poznajo, je 
veliko več kot tistih, ki potrebujejo podrobno pojasnilo. Kjerkoli se pojavi, je z navdušenjem in 
očaranjem prepoznana. Redno polni družabne kronike časopisov in oddaj ter tudi ko je ni več, se 
je vsi spominjajo z občudovanjem« (Mills, 2000, str. 71-72).  
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Zvezdnikova moč torej ni posledica le njegove individualne identitete in karizme, temveč tudi 
občudovanja občinstva (Marshall, 1997, str. 16). Zvezdniški sistem sam ne oblikuje zvezd, 
temveč le ponudi posameznika, ki ga kasneje ljudje sami okronajo za zvezdo. Pri tem pomembno 
vlogo igrajo mediji, ki z modernimi metodami industrije odnosov z javnostmi poskrbijo, da se 
zvezda čim bolj približa občinstvu (Breščanski, 2004, str. 3). 
 
Zvezde danes ne prihajajo samo iz filmske in glasbene industrije, ampak tudi z drugih področij 
življenja: športa, politike, modnega sveta, umetnosti, kulture, poslovnega sveta, znanosti, 
religije… Sama menim, da imajo ravno vrhunski športniki med zvezdami najbolj pozitivno 
podobo. S svojim načinom življenja, uspešnostjo, odrekanjem, disciplino in privlačnostjo, se prav 
gotovo več kot uspešno kosajo z zvezdniki iz drugih področij ustvarjanja, ki so v povprečju 
večkrat tarča negativnih odnosov z javnostmi.  
 
Vrhunski športnik ima neko auro, karizmo, s katero pritegne pozornost množic. Največkrat gre za 
priljubljene osebe, s katerimi se marsikdo identificira. Kot slavne osebe so nosilci različnih 
pomenov, ki jih želijo tržniki delno ali v celoti prenesti na svoje podjetje, blagovno znamko, 
izdelek ali storitev (Bojc, 2001, str. 9).  
 
Fenomen zvezdništva lahko proučujemo z dveh vidikov: ekonomskega in kulturnega (Marshall, 
1997, str. 49). Z ekonomskega vidika je vsaka zvezda blagovna znamka, ki oglašuje nek kulturni 
produkt, v katerem nastopa ali ga zastopa. Ob spoznanju, da je okus porabnikov izredno 
prilagodljiv, ga skušajo lastniki kapitala stabilizirati in prilagoditi v svoj prid (Marshall, 1997, str. 
49). Pri ekonomskem vidiku zvezdništva gre za vzajemen, nekako simbiotičen odnos med 
zvezdami, mediji in oglaševalci. Vloga zvezde se pri tem kaže v funkciji oglaševanja blagovne 
znamke, predstavitvi določenih vrednot in vplivanja na vzorce porabe.  
 
Pogoj za uresničitev ekonomskega vidika zvezdništva je njen kulturni vidik. S slednjega je 
zvezda nekaj, kar ponuja konstrukcijo osebnosti, s tem ko ponuja vrednote, ki jih posamezniki 
projicirajo nase. Predstavlja utelešenje idealov. Predpogoj, da oseba s kulturnega vidika postane 
zvezda, je popularnost v nekem prostoru in času, kar je odvisno od takratne in tamkajšnje 
ideologije ter njenih pojavnih oblik (Dyer, 1986, str. 2).  
 
 

  POMEN PRAVILNEGA IZBORA KOMUNIKATORJA BLAGOVNE ZNAMKE 
 
Podjetje mora pri izboru komunikatorja lastne blagovne znamke temeljito premisliti. Zmotno je 
zgolj prepričanje tržnikov, da mora dodatna prodaja več kot pokriti stroške »najema« 
komunikatorja. Pomembneje od stroškov pri izboru komunikatorja je temeljit premislek, ali je 
izbran zvezdnik res primeren za promocijo določene blagovne znamke podjetja. S tem v zvezi se 
v literaturi pojavlja izraz hipoteza o ujemanju, ki govori o tem, da mora biti med 
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komunikatorjem in blagovno znamko visoka stopnja ujemanja. Hipoteza o ujemanju pomeni, da 
mora komunikator izražati tiste lastnosti, za katere podjetje želi, da bi jih izražala tudi blagovna 
znamka. Ujemanje in skladnost se ne nanašata le na lastnosti komunikatorja in blagovne znamke, 
temveč tudi na skladnost podob in pomenov, ki jih izražata komunikator in oglaševana blagovna 
znamka. Še več, skladnost mora obstajati tudi med komunikatorjem in ciljno javnostjo, ki jo 
nagovarja (Bojc, 2001, str. 28).  
 
Pomembne lastnosti komunikatorja morajo biti torej konsistentne s pomembnimi lastnostmi 
blagovne znamke. Za doseganje učinkovitosti komunikacije je v primerjavi z uspehi, karizmo, 
videzom, prijetnostjo – privlačnostjo, kredibilnostjo in socialno močjo izredno pomembna 
stopnja skladnosti med osebnostjo in lastnostmi komunikatorja ter oglasnim sporočilom ali 
lastnostmi blagovne znamke. Missra in Beatty (1990, str. 166) v svoji raziskavi ugotavljata, da je 
posledica ujemanja lastnosti izdelka s komunikatorjevo shemo izboljšan priklic oglasnega 
sporočila, visoka stopnja pomnjenja sporočila in priklica ter učinkovit proces prenosa. Ujemanje 
vpliva tudi na prenos lastnosti komunikatorja na komunicirano blagovno znamko. V primeru, da 
je komunikator v odnosu do izdelka ali storitve neskladen ali nepomemben, prenosa lastnosti 
komunikatorja na blagovno znamko ni. Walker in sodelavci (1992, str. 38) menijo, da je 
skladnost pri izdelkih tehnične narave, torej tistih, ki so bolj kompleksni in odvisni od podatkov, 
ki jih komunikator poda, še toliko bolj pomembna.  
 
Callcott in Phippips (1996, str. 75) ter Ohanian (1991, str. 49) pri raziskovanju učinkov ujemanja 
oziroma skladnosti podobe komunikatorja in podobe blagovne znamke na podlagi rezultatov 
ugotavljajo, da skladno pričakujejo tudi porabniki blagovnih znak. Torej niso le teoretiki in 
praktiki tisti, ki opozarjajo na njen pomen.  
 
V literaturi opazimo tudi nasprotna mnenja, ki govorijo o tem, da si posameznik bolje zapomni 
informacijo, ki ni skladna s shemami, saj naj bi taka informacija izstopala in povzročila 
prejemnikovo primerjanje z vsemi obstoječimi shemami. Zaradi daljšega procesa oziroma večje 
vpletenosti prejemnika, naj bi si posameznik neskladno informacijo bolje zapomnil. 
 
Sama menim, da je pri doseganju končnega cilja – odločitve za nakup blagovne znamke, ključna 
skladnost. Neskladna shema sicer lahko povzroči višjo stopnjo prepoznavnosti, zavedanja, 
dvomim pa, da vodi tudi do nakupne odločitve, saj komunikacija ni dovolj prepričljiva in 
prejemnik komunikatorju ne verjame. S tem želeni cilj podjetja ni dosežen, saj se cilj kaže v 
nakupu in ne v stopnji zavedanja. Da samo zavedanje blagovne znamke ni dovolj za nakup, saj je 
do nakupa še daleč, kaže tudi piramida učinkov oglaševanja. Piramida ponazarja velik delež ljudi, 
ki se zaveda obstoja določene blagovne znamke, in znatno manjši delež tistih, ki blagovno 
znamko dejansko uporablja.  
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3. SPONZORSTVO - ELEMENT TRŽNEGA KOMUNICIRANJA 
 
 
V dobi sodobnega tržnega gospodarstva, ko je potrošnik dnevno izpostavljen številnim 
elementom tržnega komuniciranja, predvsem pa oglasnim sporočilom, je izgradnja nezamenljive 
pozicije blagovne znamke v predstavi porabnikov vedno bolj zahtevno delo. V smislu 
komunikacijskih učinkov morajo aktivnosti podjetja temeljiti na kombinaciji stvarnega-
objektivnega in emocionalnega sporočila kupcu, saj bo le v tem primeru sporočilo izstopalo iz 
množice, pritegnilo pozornost, vzbudilo zanimanje in željo ter pospešilo kupčevo akcijo za 
nakup. V segmentu emocionalnega dela sporočila se v zadnjem času vedno bolj uveljavlja 
sponzorstvo in z njim povezane prednosti ter možnosti, ki jih sponzorski odnos podjetju prinaša.  
 

3.1  OPREDELITEV SPONZORSTVA  
 
Beseda »sponzorstvo« je tujka. K nam je prišla iz anglo-saškega govornega področja, izvira pa iz 
latinske besede spondare, ki pomeni svečano obljubiti, dati jamstvo (Stewart, 2000, str. 2). 
Slovar slovenskega knjižnega jezika »sponzorja« opisuje kot subjekt, ki »v reklamne namene 
gmotno podpre, omogoči kako dejavnost, izvedbo česa« (SSKJ, 4. knjiga, str. 859). V 
omenjenem slovarju kot sinonim sponzorju najdemo izraz pokrovitelj, čeprav besedi vsebinsko 
nista sopomenki. Šugman pojma sponzorstvo in pokroviteljstvo loči. Meni namreč, da je sponzor 
pravna oseba, ki v zameno za finančna sredstva zahteva povračilo, medtem ko je pokrovitelj 
fizična oseba z velikim ugledom, statusom v družbi (na primer predsednik države, predsednik 
vlade ter druge osebnosti) in v smislu pokroviteljstva ne poklanja finančnih sredstev, temveč 
svoje cenjeno ime in ugled ter za pokroviteljstvo ne pričakuje povračila. 
 
V literaturi najdemo številne opredelitve sponzorstva. Ena, po mojem mnenju najbolj celostnih, 
je definicija Bruhna, ki sponzorstvo opredeljujejo kot »planiranje, organiziranje, izvajanje in 
kontroliranje vseh aktivnosti, ki so povezane z doseganjem trženjskih in komunikacijskih ciljev 
nekega podjetja, ki te cilje lahko doseže prek finančne in materialne podpore osebe in/ali 
organizacije v športnem, kulturnem in/ali družbenem področju« (Bruhn, 1994, str. 1124). 
 
Sponzorstvo torej predstavlja partnerski odnos med sponzorjem in sponzorirancem, ki temelji na 
določenih koristih in obveznostih za obe stranki. Razmerje med njima je urejeno s sponzorsko 
pogodbo, s katero pogodbeni stranki čim bolj podrobno določita obveznosti in pravice 
posamezne pogodbenice. Sponzorska pogodba je kljub priljubljenosti v redko katerem pravnem 
redu zakonsko določena. Oblikuje se v praksi in je odvisna od vsakokratne volje strank, zato 
njeno vsebino narekujejo posebnosti posameznega sponzorskega razmerja, ki ga pogodba ureja 
(Šterpin, 2003, str. 1).  
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Kljub nekaterim nasprotujočim opredelitvam sponzorstva v odnosu do tržnega komuniciranja, ki 
jih zasledimo v literaturi, menim, da sponzorstvo danes predstavlja enega izmed vedno bolj 
pomembnih in uveljavljenih elementov tržno komunikacijskega spleta, s katerim skuša podjetje v 
odnosu do družbe kot celote in potrošnika kot posamezne enote v družbi doseči specifične 
trženjske cilje podjetja: prepoznavanje podjetja, blagovne znamke, vpliv podobe sponzoriranca 
na blagovno znamko, izpostavljenost v medijih ipd. Sponzorstvo vedno bolj postaja eden od 
načinov posrednega in neposrednega stika s porabniki, ki hkrati uporablja vpliv in moč medijev. 
Medtem ko v klasičnem oglaševanju oglaševalec oblikuje sporočilo s kombinacijo vizualnih, 
vokalnih elementov in konteksta, bi sponzorstvo lahko poimenovali celo »nemi«, neverbalni 
medij, prek katerega objekt sponzoriranja prenaša sporočilo izbrani ciljni publiki (Head, 1991, 
str. 3).  
 
Glavne značilnosti sponzorstva kot elementa tržnega komuniciranja (Bruhn, 2004, str. 1129):  
› Sponzorstvo temelji na načelu storitve in protistoritve: sponzor vloži denar in sredstva v 

zameno, da sponzoriranec s svojo lastno dejavnostjo pripomore h komunikaciji podjetja – 
sponzorja in ciljnih javnostih. 

› Sponzorstvo potrebuje sistematičen proces odločanja: ne zadostuje zgolj naklonjenost 
določenemu področju; pričakovan uspeh temelji na analizi trga in oblikovanju ciljev, zato se 
morajo vsi ukrepi izredno natančno načrtovati, organizirati, izvajati in nadzirati. 

› Sponzorstvo je orodje z raznovrstnimi možnostmi na področju športa, kulture in družbe; 
podatki kažejo, da je šport v središču zanimanja. 

› Sponzorstvo je le del v integriranem tržnem komuniciranju podjetja, zato se mora skladno s 
celostno identiteto podjetja uskladiti z ostalimi tržnimi in tržnokomunikacijskimi orodji.  

 
Proračun namenjen sponzorstvu povsod po svetu iz leta v leto narašča, z rastjo sredstev je seveda 
sponzorstvo deležno tudi čedalje večje profesionalizacije. Naraščajoči proračun dokazuje, da je 
sponzorstvo eno vedno bolj priljubljenih orodij tržnega komuniciranja, ki ga podjetja predvsem v 
zahodnem svetu že desetletja s pridom uporabljajo pri tržnemu komuniciranju z javnostmi.  
 

3.2  ŠPORT – MONARH SPONZORSKEGA TRGA  
 
Šport ima sam po sebi pridih zabave in dramatičnosti. Pravi športni spektakli danes gledalca 
pritegnejo s privlačno mešanico vrhunskih športnih predstav, obtekmovalnimi dejavnostmi, s 
številnimi dihjemajočimi dodatki in podobnim. Vrhunski športniki kot zvezdniki se pojavljajo v 
filmih, oddajah, snemajo albume, so vabljeni na pomembne dogodke in so navzoči v tabloidih. 
Filmske in glasbene zvezde v prvih vrstah spremljajo športne dogodke in sodelujejo na medijsko 
podprtih rekreacijskih športnih dogodkih. Zato je šport v zadnjih dveh desetletjih postal glavna 
zabava v prostem času, najzanimivejši medij za oglaševanje ter dejavnost, ki športnikom in 
ostalim s športom povezanim posameznikom oziroma podjetjem omogoča visoke zaslužke.  
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MEDIJI GOSPO - 
DARTVO 

ŠPORT 

PORABNIK

Ekonomske prednosti športa so ugotovili pred 200 leti, ko se je razvila emocionalna navezanost 
ljudi do nekaterih športnih panog. Ljubitelji športa so postali nepogrešljiv element družbeno-
športne povezave. Športniki in poslovneži so hitro sledili novim možnostim zaslužka in dobičku. 
Razvila se je športna industrija, ki je neverjetno rast doživela predvsem v zadnjih 50-ih letih 
(Trobec, 2005, str. 5).  
 
 

   ŠPORTNI TRG 
 
Športni trg je zapleten in večplasten. Bruhn (1991, str. 29) ga predstavlja v obliki štirih podtrgov:  
› Športni subjekti ali ožji športni trg: športniki, lastniki moštev in organizatorji športnih 

prireditev; torej ponudniki dogodkov, osebnosti, podob ter tržnih priložnosti. 
› Trg medijev: kupci pravic prenosov in pomembna podpora pri trženju. 
› Gospodarstvo: kupci medijskega prostora, časa, logotipov in drugih znakov povezanih s 

športom, ponudniki opreme in storitev, ki so povezane z ožjim športnim trgom. 
› Javnost in porabniki: segment, za katerega se potegujejo vse zgoraj naštete skupine športnega 

trga. 
 

Slika 8:   Športni trg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vir: Bruhn, 1991, str. 29. 
 
Med dejavnostmi, ki jih podjetja po svetu in v Sloveniji sponzorirajo, je šport tista dejavnost, ki 
je deležna največjega zanimanja. Raziskava leta 1999 v Severni Ameriki je pokazala, da je kar 67 
odstotkov vseh sponzorskih sredstev namenjenih športnim dejavnostim (Mullin, Hardy, Sutton, 
2000, str. 260). Zorko šport brezdvomno imenuje »absolutni monarh aktualnega sponzorskega 
trga«, saj sponzorstvo športa predstavlja dve tretjini vseh sponzorstev. Po njegovem podatek 
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dovolj nazorno kaže, kakšen status uživa šport na sponzorskem trgu. Športu sledijo kultura, 
izobraževanje, zdravstvo in sociala (Zorko, 2000, str. 37).  
 
Shaklin (1992, str. 59) športnim dejavnostim v deležu sponzorskih sredstev pripisuje celo okrog 
80 odstotkov. To nesporno dokazuje, da je šport pravzaprav velik posel in da so bila v zadnjih 
nekaj desetletjih ravno sponzorska sredstva tista, ki so zaznamovala marsikatero športno panogo. 
 
Tudi Sleight (Drakulič, 1998, str. 28) ugotavlja, da šport predstavlja daleč največji trg za 
sponzoriranje in med razlogi navaja naslednje značilnosti te dejavnosti:  
› veliko zanimanje številnih ljubiteljev športa,  
› športni prenosi zavzemajo precejšnji delež televizijskega in radijskega časa ter oglasnega 

prostora v tiskanih medijih,  
› športna publika je široko razporejena na demografski in na psihografski skali,  
› šport presega državne meje in kulturne bariere, ki lahko delujejo pri klasičnem oglaševanju. 
 
Šport je za sponzorja zanimiv zaradi njegove izredne priljubljenosti med najširšo družbeno 
množico. Ljudje po vsem svetu se z njim ukvarjajo na tak ali drugačen način. Večina se s 
športom ukvarja amatersko, zaradi dobrega vpliva na zdravje in počutje, nekateri se z njim 
ukvarjajo poklicno, profesionalno.  
 
Praviloma imajo vsi večji športni dogodki veliko gledanost, kar k sodelovanju privablja 
sponzorje, ki jim pot prek športa predstavlja izjemno možnost komunikacije s ciljnimi skupinami 
na trgu (Bednarik, 1998, str. 11). Velik del slovenske javnosti bolj ali manj redno spremlja 
dosežke vrhunskih športnikov. Po podatkih IRM Mediana, ki izhajajo iz raziskave iz leta 2005,  
se 65 odstotkov Slovencev ukvarja s športom (61 odstotkov rekreativno in 4 odstotkov 
tekmovalno), medtem ko šport redno oziroma pogosto spremlja 46 odstotkov anketiranih. Če k 
tem dodamo še delež tistih, ki šport spremljajo občasno, delež ljudi povezanih s športom naraste 
na 82 odstotkov, kar vsekakor dokazuje priljubljenost športa med Slovenci.  
 
Šport je odličen promotor države, s čimer se strinja 86 odstotkov odraslih državljanov Slovenije 
(Šugman et al, 2002, str. 37). Prav tako je šport uspešen dejavnik promocije sponzorjev in 
podjetij, ki vlagajo v športno dejavnost. Vrhunski športni dosežki so dejavniki promocije, 
identifikacije športnika in identitete vsakega naroda, države.  
 
Vključitev sponzoriranja vrhunskega športa v komunikacijski splet lahko prispeva k znatnemu 
povečanju učinkovitosti celotne komunikacije podjetja (Jereb, 2002, str. 33). Osnova je jasno 
formuliranje komunikacijskih ciljev in primeren izbor instrumentov. Pri tem ne gre samo za 
uporabo večjega števila instrumentov, temveč za usklajen postopek v smislu fazno grajene in 
integrirane tržno komunikacijske politike podjetja. Blagovne znamke in ponudba, ki si prisvajajo 
področje športa, lahko pridobijo prednost pred konkurenco. Področje podoživljanja športa, ki je 
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zelo emocionalno pomembno za posamezno ciljno skupino, je lahko za podjetje zelo koristno. Pri 
tem je pomembno, da je izbrana športna tema pravilno vključena v več ukrepov 
komunikacijskega spleta. Oglaševanje s športom postane verodostojno šele takrat, ko se neka 
blagovne znamka ali podjetje zares angažira v športu, kar je s prisotnostjo mnogih vrst športa v 
medijih lahko izvedljivo. V tem primeru se podjetje čuti odgovorno za šport in ga ne koristi le kot 
ozadje (Jereb, 2002, str. 33). 
 
Kadar se podjetje odloča za sponzoriranje, praviloma zasleduje določene cilje, za katere je 
tovrstna oblika tržnega komuniciranja najbolj primerna. Dejstvo je (Grilc, Podobnik, 1996, str. 
11), da postaja klasično oglaševanje čedalje manj učinkovito, zato dajejo gospodarski subjekti 
modernih tržnih gospodarstev sponzoriranju in stikom z javnostmi čedalje večji pomen. Izsledki 
trženjskih raziskav kažejo, da je za uspešno oglaševanje blagovne znamke v postindustrijskih 
okoljih potrebna predvsem identifikacija z blagovno znamko, ta pa je možna predvsem preko 
identifikacije z znano, slavno osebo, kar vrhunski športniki nedvomno so.  
 
Povezava oglaševanja s sponzoriranjem vrhunskega športa je lahko za podjetje zelo učinkovita in 
ekonomsko zanimiva pot. Športna industrija je namreč tudi v tem segmentu postala ena največjih 
industrij v razvitem svetu. Oglaševanje prek športa predstavlja 70 odstotkov vsega oglaševanja 
(Avakumović, 1997, str. 8). V Franciji je vrednost tovrstnega oglaševanja v letu 1984 znašala 1,3 
bilijona frankov, leta 1991 pa 2 bilijona frankov. Mednarodni trg športnih artiklov je med najbolj 
odprtimi. Leta 1986 je vrednost izvoza športnih izdelkov znašala 2,8 bilijona dolarjev, kar je 
predstavljalo 0,2 odstotkov celotnega izvoza. V Franciji je leta 1986 izvoz športnih izdelkov 
znašal 4.708 milijonov frankov, leta 1992 pa je narasel na 5.641 milijonov frankov (Avakumović, 
1997, str. 8). 
 
Sponzorstvo športa je najbolj razvito v Ameriki, v zadnjih petnajstih letih pa razmah doživlja tudi 
v Evropi, Južni Ameriki in Aziji (Howard, 1998, str. 77). Od leta 1989 do leta 1998 so se 
sponzorstva športa povečala kar za štirikrat (The World of Sport, 1998, str. 13). Precejšen del 
predstavljajo sponzorstva mednarodnih korporacij: Nike3, Pepsi4, VISA in druge (Trobec, 2005, 
str. 34). Tudi zaslužki profesionalnih vrhunskih športnikov rastejo z neverjetno hitrostjo. 
Vrhunski športniki – zvezdniki danes služijo s sponzorstvi, zastopništvi in oglasi več kot s 
klubskimi pogodbami in premijami5 (Eitzen, 2003, str. 52).  

                                                 
3 Nikejevo sponzoriranje brazilske nogometne reprezentance je v zadnjem času eno najodmevnejših sponzorstev, saj 
je slednja z desetletno pogodbo dobila 242 mio USD. Nike tako uresničuje velik načrt, postati vodilni ponudnik 
športne opreme v nogometu (Trobec, 2005, str. 34). 
4 Pepsi je v letu 1996 za sponzorstvo dveh nogometnih turnirjev plačala 2 mio USD. Svoje sponzorstvo je povezalo z 
mednarodno akcijo, v kateri so v ospredju argentinski nogometni igralci z majicami »Več nogometa, več Pepsi« 
(ang. More soccer, more Pepsi). Letos je Pepsijev TV spot z velikimi imeni nogometa (Becham, Raul, 
Ronaldinho…) v gladiatorskih oblačilih obšel ves svet. Vrhunskim športnikom je akcija prinesla več sto tisoč USD 
(Trobec, 2005, str. 34). 
5 Ameriški košarkarski novi up, mladi James LeBron, je še pred vstopom v ligo NBA (ko se je vedelo, da bo prvi 
igralec »pick drafta«) imel v žepu 98 mio USD vredno pogodbo z Nikom (Trobec, 2005, str. 14).   
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3.3  CILJI PODJETIJ, SPONZORJEV ŠPORTA DOMA IN V SVETU 
 
Head je že leta 1991 v svoji knjigi Uspešno sponzorstvo dejal, da so časi, ko neko podjetje 
sponzorira6 na primer konjske dirke, ker je direktor podjetja lastnik dirkalnih konjev, oziroma 
avtomobilske dirke zaradi velike ljubezni direktorja do hitrih avtomobilov, daleč za nami (Head, 
1991, str. 88). Tudi za Slovenijo velja, da s prihodom tujega kapitala pri odločitvi in oblikovanju 
sponzorskega odnosa profesionalnost počasi pridobiva vedno večjo vlogo. 
 
Za dolgoročno uspešno sponzorstvo je vsekakor potrebno poznati trg in stanje na trgu. Šele kadar 
podjetje dobro pozna svoj položaj na trgu, je zanj smiselno načrtovati sponzoriranje in v skladu s 
tem oblikovati cilje sponzoriranja. Podjetje mora, preden se dokončno odloči za sponzoriranje, s 
pomočjo tržnega raziskovanja ugotoviti, kakšna je njegova prepoznavnost v javnosti, kdo so 
kupci, porabniki njegovih blagovnih znamk in predvsem kako javnost ocenjuje podobo podjetja. 
Mnoga podjetja na slovenskem trgu se pri odločitvi za sponzorstvo obnašajo neprofesionalno. 
Mnoga se namreč ne zavedajo kako pomembne za uspešno sponzorstvo so natančna analiza 
tržnega položaja, dobro opredeljena sponzorska strategija in realno zastavljeni cilji sponzoriranja. 
Vsak sponzor bi moral natančno poznati svoje cilje in vedeti, kaj lahko od sponzorstva pričakuje. 
Hkrati mu mora biti popolnoma jasno, zakaj je izbral sponzorstvo kot del svojega celovitega 
tržnokomunikacijskega procesa. 
 
Odločitve podjetij za sponzorstvo kot enega od elementov tržnokomunikacijskih aktivnosti so 
različne. Raziskava Irwina in Suttona v ZDA (1993, str. 93-101) je pokazala, da s sponzorstvom 
športa ameriška podjetja želijo v prvi vrsti povečati prodajo oziroma tržni delež ter izboljšati 
identifikacijo ciljne skupine s podjetjem in njegovimi blagovnimi znamkami. Omenjena avtorja  
navajata naslednje prevladujoče cilje, ki se pojavljajo pri sponzorstvu v športu na ameriškem 
tržišču: 
› povečanje prodaje, tržnega deleža, 
› izboljšanje identifikacije ciljne tržne skupine s podjetjem oziroma njegovo blagovno znamko, 
› izboljšanje splošnega javnega mnenja o podjetju, blagovni znamki, 
› izboljšanje podobe podjetja v celoti, 
› izboljšanje poslovnih zvez in poslovnih odnosov, 
› vključevanje v širšo družbeno skupnost, 
› sprememba javne predstave o podjetju, 
› izboljšanje odnosov med zaposlenimi, 
› izpolnjevanje družbene odgovornosti, 
› dejavnost podjetja v človekoljubne namene. 
 

                                                 
6 V tem kontekstu gre pravzaprav za »donatorsko sponzoriranje«. 
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Vrstni red najpomembnejših ciljev sponzorstva, ki jih ugotavlja Sleight (1989, str. 42), je 
nekoliko drugačen: 
› prepoznavnost imena, 
› krepitev oziroma ustvarjanje podobe podjetja, 
› izpostavljenost medijem, 
› nov tržni pristop. 
 
Zaradi normativnih standardov in oglaševalskega kodeksa ter drugih regulativ na področju 
oglaševanja, se nekatera podjetja odločajo za sponzoriranje tudi zato, ker jim omogoča 
oglaševanje izdelkov, ki jih sicer ne morejo oglaševati s klasičnim oglaševanjem. Izrazit primer 
so dirke Formule 1, ki so bile dolgo časa povsem odvisne od sponzoriranja tobačnih podjetij. 
Razlog, da so se podjetja odločala za sponzoriranje Formule 1, je ravno v zakonodaji, ki 
prepoveduje klasično oglaševanje tobačnih izdelkov. Sponzoriranje moštva Formule 1 je bilo 
dolgo najbolj efektiven način intenzivnega pojavljanja logotipov tobačnih izdelkov v medijih 
(Jereb, 2002, str. 21).  
 
S cilji sponzorstva podjetij na slovenskem trgu so se ukvarjali nekateri domači avtorji. 
Najpomembnejši vidik podjetij na slovenskem trgu je po raziskavi iz leta 19977, katere avtor je 
Avakumović (1997, str. 24), izboljšati celotno podobo podjetja. Omenjeni cilj je kot 
najpomembnejši cilj sponzoriranja8 športa navedlo 23,3 odstotkov podjetij. Drugi 
najpomembnejši cilj sponzoriranja športa na slovenskem predstavlja pojavljanje podjetja oziroma 
njegovih blagovnih znamk v medijih; 19,5 odstotkov anketiranih podjetij ga je postavilo kot 
najpomembnejši oziroma najbolj zanimiv cilj sponzorstva v športu.  
 
Cilji sponzorjev slovenskega športa (Avakumović, 1997, str. 24) so: 

› izboljšati podobo podjetja v celoti, 
› pojavljanje podjetja oziroma blagovnih znamk v medijih, 
› izboljšanje javnega mnenja o podjetju/blagovni znamki, 
› izboljšanje in razširitev poslovnih odnosov in zvez, 
› sprememba javne predstave o podjetju, 
› vključevanje podjetja v širšo družbeno skupnost, 
› identifikacija ciljne tržne skupine podjetja, 
› povečanje prodaje oziroma tržnega deleža, 
› dejavnost podjetja v humanitarne namene, 
› izpolnjevanje družbene odgovornosti. 

                                                 
7 Raziskava je zajemala 604 velika in srednje velika podjetja na slovenskem trgu; avtor se pri razvrstitvi podjetij 
naslanja na 51. člen Zakona o gospodarskih družbah. 
8 Avakumović sicer uporablja izraz pokroviteljstvo, vendar je iz konteksta razvidno, da ga izenačuje z izrazom 
sponzorstvo, sicer pa nobenega od izrazov natančno ne pojasnjuje. 
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Najpomembnejši cilj, ki ga s sponzorstvom poskušajo uresničiti sponzorji slovenskega športa je 
torej izboljšana celotna podoba podjetja. Tudi ostali cilji, ki se jim zdijo pomembni, pripomorejo 
k izboljšanju podobe podjetja. Med prvim in drugo uvrščenim ciljem namreč lahko potegnemo 
vzporednico, saj se v marsičem dopolnjujeta oziroma sta medsebojno pogojena. Z medijskim 
pojavljanjem blagovnih znamk podjetja, sponzorja vrhunskega športnika, se v javnosti ustvarja 
določena podoba podjetja. Povsem jasno in razumljivo je, da je z dobro podobo zagotovljeno tudi 
zaupanje v podjetje in blagovne znamke, ki jih ima to podjetje v lasti in jih komunicira s podobo 
vrhunskega športnika.  
 
Zanimiv je podatek o nizki vrednosti cilja slovenskih sponzorjev, ki ima najbolj neposreden 
ekonomski učinek - povečanje prodaje oziroma tržnega deleža. Cilj, ki je najpomembnejši pri 
podjetjih na ameriškem trgu (stran 36), je za podjetja na slovenskem po pomembnosti daleč za 
prvim mestom. Če primerjamo podatke o ciljih podjetij na ameriškem in slovenskem trgu, je v 
tem cilju bistvena razlika. Hkrati je zanimivo dejstvo, da gre za cilj, zaradi katerega se je 
sponzorstvo športa pravzaprav začelo. Najbolj verjetna razlaga razlik je v velikosti in posebnosti 
trga. Za pozicioniranje izdelka v ZDA je potrebna preudarna, temeljita in močna oglaševalska 
akcija predstavitve blagovne znamke, medtem ko slovenski šport podpirajo že precej uveljavljena 
podjetja, katerih tržni deleži so precej večji od tržnih deležev konkurence. Kljub temu pa ne 
moremo mimo vprašanja, ki se postavlja samo po sebi: Zakaj hočejo podjetja na slovenskem 
izboljšati podobo, če ne zato, da bodo povečala prodajo? Ali morda to pomeni, da nastopajo v 
športu kot donatorji, pri katerih komercialni interesi niso v ospredju? Vprašanja, na katera si 
mora podjetje odgovoriti, saj lahko le tako izvede tržne aktivnosti, ki bodo najbolj optimalno 
zagotovile doseganje ciljev, ki jih podjetja zasledujejo s sponzorstvom. 
  
Podobno kot Avakumović tudi Šterpin (2003, str. 10) kot ključni razlog, ki podjetja vodi k 
odločitvi za sponzorstvo, navaja stike z javnostmi. Ti po njegovem mnenju zahtevajo dajanje 
različnih podpor na športnem, kulturnem in družbenem področju prek tiskovnih konferenc, 
razstav, seminarjev, nagradnih natečajev. Odnosi z javnostmi, katerih osnovni namen je 
obveščanje javnosti (Starman, 1996, str. 19), pomenijo za podjetje načrtovano obliko objavljanja 
novic in sporočil o podjetju prek množičnih medijev s ciljem dvigovanja ugleda. 
 
Sponzoriranje športa svoj delež pri doseganju ciljev prispeva na različne načine (Pellicelli, 2000, 
str. 58): 
› s povišanjem ali stabiliziranjem že obstoječe blagovne znamke, 
› s povišanjem ali stabiliziranjem že prisotne stopnje poznavanja, 
› z razvojem konkretnega »face imagea«, če obstaja dolgoročno ujemanje sponzoriranega 

področja in želene podobe podjetja oziroma blagovne znamke, 
› z vzdrževanjem stikov z vabljenimi gosti za pozitivni osebni vpliv. 
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Povzamem lahko, da je osnovni in primarni cilj sponzorjev slovenskega športa oglaševati z 
namenom postati viden in opažen ter težnja po pozitivni odmevnosti podjetja v javnosti. Temeljni 
cilj sponzorstva torej ni v kratkoročnem povečevanju prodaje in s tem dobička podjetja, temveč v 
povečanju prepoznavnosti podjetja in predvsem v izboljšanju njegove podobe v očeh javnosti. 
Dobra podoba podjetja je seveda odvisna od mnogih dejavnikov, ki vplivajo na njegovo 
uspešnost. Podjetje, ki je uspešno v svojem poslovanju, daje vtis varnosti in zaupanja, kar je 
seveda za porabnika njegovih blagovnih znamk ter za poslovne partnerje velik potencial v 
izboljšanju ter širitvi poslovnih odnosov oziroma zvez. Sponzoriranje športa lahko veliko 
prispeva k pospeševanju stopnje poznavanja blagovne znamke predvsem tedaj, ko pride do tesne 
povezave sponzoriranja z drugimi komunikacijskimi orodji. Hkrati je mogoče zasledovati tudi 
cilje podobe. Težko pa podjetje s samim sponzoriranjem športa neposredno ustvari povpraševanje 
brez predhodne informacije, ki jo lahko posreduje z oglaševanjem ali pospeševanjem prodaje 
(Jereb, 2002, str. 16). 
 

3.4  IZBIRA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA KOT SPONZORIRANCA 
 
Priljubljenost vrhunskih športnikov, njihova prepoznavnost v javnosti in pozitivna značilnosti, ki 
jih nosi športna dejavnost, so podjetja in organizacije povsod po svetu privedle do odločitve, da 
sponzorstvo športa vključijo med elemente tržnega komuniciranja ter vrhunske športnike 
vključijo v svoje tržnokomunikacijske aktivnosti, predvsem za pomoč pri oglaševanju. Uporaba 
znanih vrhunskih športnikov, ki se je pri mnogih podjetij izkazala za izredno učinkovito trženjsko 
strategijo, pa ima lahko tudi katero pomanjkljivost in morda nezaželeno posledico, ki je običajno 
rezultat nepremišljenosti oglaševalske akcije ali izbora neprimernega vrhunskega športnika.  
 
Ko se podjetje odloča, koga bo sponzoriralo, ta odločitev predstavlja usmeritev podjetja za 
naslednjih nekaj let. S pripravo elementov sponzorske pogodbe, podjetje na nek način izoblikuje 
del strateškega trženjskega načrta in svojo splošno usmeritev, ki jo bo izvajalo oziroma jo bo 
moralo izvajati do popolnosti, če želi na koncu doseči uspehe, ki si jih je v zvezi s sponzorstvom 
športa zadalo. Izbira pravega sponzorja zahteva vsaj toliko skrbi kot druge poslovne odločitve v 
okviru podjetja. Zgodi se, da je ves trud zaman, če načrtovanje sponzorskih aktivnosti ni popolno. 
Sponzorsko politiko je namreč treba skrbno načrtovati in spremljati njene rezultate.  
 
Tellis (2004, str. 188) pri preverjanju primernosti izbranega vrhunskega športnika kot 
komunikatorja blagovne znamke ponuja dva tipa raziskav, standardno in prilagojeno raziskavo: 
› Standardne raziskave periodično izvajajo različne agencije, ki sestavijo vsaka svojo anketo, s 

katero več let anketirajo potrošnike. Namen take javnomnenjske raziskave je izvedeti, kakšne 
zaznave sporočajo vrhunski športniki in posledično oceniti njihovo primernost za 
komunikacijo blagovne znamke ter nastop v oglasu. 
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› V primerjavi s standardno ima prilagojena raziskava nekaj prednosti. Prvič, omogoča 
ocenjevanje možnih kandidatov za nastop v oglasu ne glede na to, ali bodo v njem dejansko 
nastopili. Drugič, omogoča ocenjevanje kandidatov glede na več poglobljenih specifičnih 
kriterijev in ne le na nekaj splošnih (prilagojena raziskava namreč vsakega možnega 
kandidata preuči skozi McCrakenov model prenosa pomena9 in Kelmanovo teorijo). In tretjič, 
omogoča ocenjevanje merjenja učinkovitosti povezave med vrhunskim športnikom in 
blagovno znamko. Kljub navidezni popolnosti ima tudi prilagojena raziskava svoje slabosti. 
Zahteva veliko energije in časa, saj jo je potrebno prilagoditi posameznemu naročniku, zaradi 
obsežnega dela povzroča tudi velike stroške.   

 
Izbira pravega vrhunskega športnika – tistega, ki bo čim bolj ustrezal podjetju in blagovni 
znamki, torej ni stvar občutka ali trenutnega navdiha podjetnikov, temveč mora biti stvar treznega 
premisleka in usklajenosti s strategijo, želeno podobo in vizijo blagovne znamke.  
 
Za uspeh tržnega komuniciranja blagovne znamke ni nujno, da se podjetje pri izbiri 
komunikatorja odloča izključno med svetovno znanimi vrhunskimi športniki. Uspešnost lahko 
zagotavljajo tudi vrhunski športniki »manjšega slovesa«, ki nosijo vlogo zvezdnika le v lastni 
državi. Jo Van Hoeche in sodelavci10 jih imenujejo »lokalni junaki« (ang. local heroes). V 
raziskavi »The Contribution of 'Local Heroes' in the Athlete Endorsement Mix11« ugotavljajo, da 
je vloga naklonjenosti, vdanosti izredno pomembna tudi pri lokalnih junakih. Zaradi občutkov 
patriotizma se večina ljudi počuti čustveno povezane z vrhunskimi športniki lastne države, še 
posebej, če tekmujejo, ali bolje, zmagujejo na mednarodnih tekmovanjih. Rezultati raziskave so 
hkrati pokazali, da je športnik nacionalno zelo dobro poznan in veliko ljudi pozna njegov odnos z 
Nikejem, kar potrjuje predpostavko, da lokalni heroji lahko prispevajo k izgradnji zavedanja 
blagovne znamke in njeni povezanosti z vrhunskim športnikom. Medijska raziskava nenazadnje 
kaže, da je pozornost belgijskih medijev do športnika dovolj velika – zadostna, kar ponovno 
potrjuje hipotezo, da so lokalni vrhunski športniki oziroma lokalni junaki zelo učinkoviti pri 
odnosih z javnostmi. Denarna vrednost izpostavljenosti podjetja Nike v tiskanih medijih je bila v 
tem primeru, v opazovanem obdobju 6 mesecev, vredna 165.945 USD. 
 
Pomembneje od dimenzije slovesa vrhunskega športnika je ujemanje s filozofijo in podobo 
blagovne znamke. Stopnja skladnosti med značilnostmi vrhunskega športnika in značilnostmi 
blagovne znamke je za učinkovito komunikacijo bolj pomembna kot športnikovi uspehi, karizma, 
videz, prijetnost – privlačnost, kredibilnost in socialna moč. Ko se podjetje odloča za vrhunskega 
                                                 
9 model je opisan v podpoglavju 4.3 na strani 50 
10 Hocke Jo van et al: The Contribution of »Local Heroes« in the Athlete Endorsement Mix: a Case Study Approach. 
Cyber Journal of Sport Marketing. www.ausport.gov.au, 13.10.2004. 
11 Namen raziskave je bil ugotoviti, kako se lahko lokalni junaki primerjajo oziroma tekmujejo s teorijo vrhunskih 
športnikov – zvezdnikov na splošno. Ob tem avtorji slonijo na konkretnem primeru belgijskega dolgoprogaša 
svetovnega ranga (tekač Vincent Rousseau) in njegovega sodelovanja s podjetjem Nike. 
 



  

 41

športnika, mora zato dobro premisliti, ali je izbrani vrhunski športnik res primeren za 
komunikacijo določene blagovne znamke. Ujemanje in skladnost se ne nanašata le na lastnosti 
vrhunskega športnika in blagovne znamke, temveč tudi na skladnost podob in pomenov, ki jih 
izražata vrhunski športnik in oglaševana blagovna znamka. Ne moremo si predstavljati 
umetnostnega drsalca, ki oglašuje motorne žage ali pa razvpitega boksarja, ki oglašuje elegantne 
ročne ure. Prav primernost vrhunskega športnika za tržno komuniciranje blagovne znamke je 
osnova že omenjene hipoteze o ujemanju, ki pomeni, da vrhunski športnik izraža tiste lastnosti, 
za katere podjetje želi, da bi jih izražala tudi blagovna znamka. Vrhunski športnik mora biti torej 
v smiselni povezavi z blagovno znamko. Presežena mora biti uporaba vrhunskega športnika 
zaradi samega namena pritegnitve pozornosti.  
 

3.5  MERJENJE POPULARNOSTI VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA 
 
Izbira pravega športnika je za podjetje izredno težka naloga, saj mora dobro premisliti in 
pretehtati najrazličnejše dejavnike, ki lahko pozitivno ali negativno vplivajo na podobo podjetja 
oziroma blagovne znamke in doseganje zastavljenih ciljev podjetja. Nekatera podjetja se odločajo 
na podlagi občutka, druga na podlagi raziskav.  
 
Usklajenost pomembnih lastnosti komunikatorja - vrhunskega športnika in pomembnih lastnosti 
blagovne znamke predstavlja osnovo za dobro tržno komunikacijo sponzorja. Vsekakor na interes 
podjetja za izbranega vrhunskega športnika kot sponzoriranca v prvi vrsti vplivajo ustrezni 
rezultati, ki športniku dajejo komunikacijsko moč in vrednost. Pomembno merilo za odločanje 
sponzorjev je pozitivna podoba vrhunskega športnika, njegova popularnost in medijska 
pozornost. Slava vrhunskega športnika je odvisna predvsem od njegovih dosežkov in le redki 
vrhunski športniki uspejo ob upadu slave ali umiku iz športa ostati enako zanimivi za medije in 
oglaševalce. 
 
V ZDA so razvili sistem merjenja športnikove popularnosti, znan pod imenom Q lestvica (Bojc, 
2001, str. 47). Podjetje Marketing Evaluations izvede vsakoletno raziskavo, v katero vključi 1500 
različnih javnih zvezd iz sveta zabave in športa. Reprezentativnemu vzorcu populacije (več kot 
7000 anketiranih) pošljejo enostaven vprašalnik z dvema vprašanjema za vsako navedeno osebo: 
› Ali ste že slišali za to osebo? 
› Anketiranec mora v primeru, da je za osebo že slišal, na lestvici od 1 do 5 oceniti ali je oseba 

ena izmed njegovih najljubših oziroma ali gre za neljubo osebo. 
 
Razvrščanje (položaj) vsakega zvezdnika na Q lestvici določijo tako, da odstotek anketirancev, ki 
je določeno osebo opredelil kot najljubšo, delijo z odstotkom anketirancev, ki so za osebo že 
slišali. Dobljeno število, ki predstavlja količnik med odstotkom priljubljenosti osebe in 
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odstotkom poznavanja iste osebe, predstavlja osebni ali zvezdnikov položaj (rang) poznan pod 
imenom Faktor Q. 
 
Znotraj tega je možno določiti tudi razvrščanje, ki je odvisno od različnih spremenljivk, na 
primer spola in starosti anketirancev, prihodka, poklica, izobrazbe in rasne pripadnosti (Belch, 
Belch, 2001, str. 180). Tako lahko podjetja ugotovijo, kakšna je popularnost osebe, ki jo 
nameravajo sponzorirati, pri točno določeni ciljni skupini. Za podjetje torej ni najpomembnejši 
splošni rang športnika, temveč položaj (rang), ki ga je športnik dobil pri izbrani ciljni skupini.  
 
Q lestvica je v ZDA najbolj poznan način merjenja zvezdnikove popularnosti, obstajajo pa tudi 
druge lestvice, ki jih objavljajo agencije za posredovanje zvezdnikov in športne revije. Tabela  5 
v nadaljevanju navaja lestvico vrhunskih športnikov, ki sta jo oblikovala Brooks in Harris (1998, 
str. 35). Naj pri tabeli opozorim na zadnji stolpec z vrtoglavimi denarnimi vsotami, kar lahko 
priča o komunikacijskih učinkih podjetja, ki sponzorira vrhunskega športnika in mu dodeli vlogo 
komunikatorja blagovne znamke.  
 

Tabela 5: Lestvica deset naj-indosantov v letu 1997 
 

NAJBOLJ 
VŠEČEN 

NAJBOLJ 
PREPOZNAN 

NAJBOLJ 
VPLIVEN 

NAJBOLJ 
KONTRAVERZEN 

NAJVIŠJA SKUPNA 
VREDNOST PLAČILA 

Tiger Woods O. J. Simpson Michael Jordan Dennis Rodman Michael Jordan (40 mio $) 
Michael Jordan Magic Jordan Shaquille O'Neal  Michael Irvin Tiger Woods (25 mio $) 
Grant Hill Michael Jordan Joe Montana John Daly Shaquille O'Neal (23 mio $) 
Dennis Rodman Muhammed Ali Tiger Woods Darryl Strawberry Arnold Palmer (19.2 mio $) 
Ken Griffey, jr. Mike Tyson Cal Ripken, Jr. Mike Tyson Andre Agassi (17 mio $) 
Troy Aikman Joe Montana Troy Aikman Jennifer Capriati Jack NIcholaus (16 mio $) 
Scottie Pippen Nancy Kerrigan Steve Young Albert Belle Joe montana (12 mio $) 
George Foreman Tonya Harding Ken Griffey, Jr. Pete rose Grant Hill (7 mio $) 
Bonnie Blair JOe Namath Dan marino Derrick Coleman Ken Griffey, Jr. (6 mio $) 
Joe Montana Hank Aaron Wayne Gretzky O. J. Simpson Deon Sanders (6 mio$) 

 

Vir: Brooks, Harris, 1998, str. 35. 
 
 
3.6 NEVARNOSTI UPORABE VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV V TRŽNEM     
          KOMUNICIRANJU PODJETJA 
 
Boljša javna podoba podjetja - sponzorja, lažje in bolj učinkovito doseganje ciljne skupine, lažja 
in bolj učinkovita predstavitev novih blagovnih znamk, globalna prepoznavnost, večji ugled 
podjetja in družbena odgovornost sponzorja v očeh javnosti, so le nekatere od konkurenčnih 
prednosti, ki jih podjetje s sponzoriranjem in uporabo vrhunskega športnika v vlogi 
komunikatorja blagovne znamke lahko doseže. Sponzoriranje pa lahko podjetju prinese tudi 
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negativne odnose z javnostmi, saj ne more izključiti možnosti, da sponzoriranec s svojim 
obnašanjem, aktivnostmi, dopingom in podobnim ne bo negativno vplival na »dobro ime, 
podobo« sponzorja.  
 
Kljub številnim pozitivnim učinkom uporabe vrhunskega športnika v procesu komuniciranja je ta 
trženjska strategija podjetja lahko tudi tvegana, saj obnašanje vrhunskega športnika in njegov 
način življenja lahko tudi negativno vpliva na prodajne rezultate. Konflikti s trenerjem, napadi na 
fotoreporterje, uporaba nedovoljenih substanc in metod, prekomerno ponočevanje, seksualni 
škandali in podobne divergentne aktivnosti vrhunskega športnika ne pomenijo negativnih 
odnosov z javnostmi le zanj, temveč tudi za blagovno znamko, ki jo podjetje z njim povezuje. 
Pazljiva izbira vrhunskega športnika je ključnega pomena, ena od možnosti pa je tudi, da podjetje 
vrhunskega športnika vključi v proces dobička podjetja. Delež pri dobičku ali dodelitev delnic so 
možnosti, ki jih podjetja izkoriščajo, da bi športnika na podjetje vezali s predanostjo, zvestobo in 
resnostjo (Trobec, 2005, str. 32). Jasno opredeljena določila v sponzorski pogodbi, s katerimi se 
podjetje vsaj delno lahko zavaruje pred negativnimi učinki, so ravno zato izrednega pomena. 
 
Nevarnosti uporabe vrhunskih športnikov se nanašajo na morebitne napake in spodrsljaje v 
njihovem zasebnem in javnem življenju. Ker so tudi vrhunski športniki samo ljudje in so 
izpostavljeni mnogim pritiskom, se jim dogajajo marsikatere neprijetnosti, ki so za javno osebo, 
zvezdo pogosto nedopustne. Vrhunski športnik je zvezdnik in kot javna oseba mora nositi 
posledice svoje vloge, prijetne in neprijetne.  
 
Nevarnosti, katerim so izpostavljena podjetja, ki v tržnem komuniciranju uporabljajo vrhunske 
športnike kot komunikatorje, so lahko posledica: 
› neskladnosti podobe vrhunskega športnika in blagovne znamke, 
› negativnih odnosov z javnostmi zaradi vpletenosti športnika v škandal, 
› zasenčenja blagovne znamke, 
› prevelike izpostavljenosti vrhunskega športnika in posledično zasičenost javnosti, 
› izgube kredibilnosti vrhunskega športnika.  
 
Največja nevarnost, ki preti podjetju, je neujemanje, neskladnost podobe izbranega vrhunskega 
športnika s podobo blagovne znamke, kar pomeni, da med blagovno znamko in športnikom ni 
potrebne skladnosti. V takem primeru ne pomagajo niti uspehi, niti njegova lepa podoba,  
obnašanje, način življenja. Pojav tovrstne nevarnosti je popolnoma odvisen od podjetja in 
tržnikov, katerih naloga je izbira ustreznega vrhunskega športnika, komunikatorja blagovne 
znamke.  
 
Pogosta nevarnost pri uporabi vrhunskega športnika kot komunikatorja je možnost negativnih 
odnosov z javnostmi. Prav veliko neprijetnosti čuti podjetje, ki za komunikacijo blagovne 
znamke izbere vrhunskega športnika, za katerega se v času trajanja oglaševalske akcije ali 
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kasneje izkaže, da je zašel na kriva pota. Podjetja, ki vrhunskega športnika uporabljajo kot 
komunikatorja blagovne znamke, skušajo oba elementa čim močneje povezati, saj želijo, da bi se 
pozitivna podoba ciljnih skupin porabnikov o vrhunskem športniku prenesla na oglaševano 
blagovno znamko. Zaradi tega se upravičeno pojavlja skrb, da bi se v javnosti pojavila negativna 
informacija o zvezdniku. Podjetja morajo biti še posebej pazljiva pri izbiri športnikov, saj se na 
oglaševano blagovno znamko ob pozitivnih prenašajo tudi negativne informacije (Till, Shimp, 
1998, str. 79). Podatki empiričnih raziskav, ki kažejo vpliv negativnih odnosov z javnostmi 
vrhunskega športnika na vpliv potrošnikovega prepričanja in evalvativne sodbe o oglaševani 
blagovni znamki, dokazujejo močan proporcionalen vpliv negativnih odnosov z javnostmi 
vrhunskega športnika le v primeru komunikacije neznanih blagovnih znamk, v primeru znanih in 
uveljavljenih blagovnih znamk pa je ta vpliv nekoliko manjši. Razlog je namreč v tem, da 
uveljavljeno blagovno znamko v porabnikovi zavesti ščitijo bogate in utrjene miselne povezave 
(Tellis, 1998, str. 224).  
 
Kot enega najbolj »nesrečnih« primerov negativnega vpliva vrhunskega športnika na podjetja v 
literaturi zasledimo primer podjetja Hertz, ki je pri promociji dolga leta uporabljalo vrhunskega 
športnika O. J. Simpsona. V praktično enem dnevu je podjetje utrpelo neznansko škodo, ko je v 
medije prišel škandal o domnevnem umoru. Morda je primer Simpson res skrajni primer 
»nesreče«, pa vendar je v praksi še nekaj podobnih primerov, eden od njih tudi iz slovenskega 
trga. Gre za svetovno nogometno prvenstvo leta 2002 ter spor med selektorjem Srečkom 
Katancem in glavnim zvezdnikom slovenske nogometne reprezentance Zlatkom Zahovićem. 
Nogometno mrzlico je bilo v slovenskem oglaševalskem prostoru moč opaziti že pred začetkom 
svetovnega prvenstva. Elementi tržnega komuniciranja (televizijski spoti, tiskani oglasi, oglasi na 
prostem – jumbo plakati, časopisi, revije…) so bili polni podob selektorja Srečka Katanca in 
njegovih varovancev. Pivovarna Union je prevzela položaj generalnega sponzorja slovenske 
nogometne reprezentance in nogometno mrzlico z učinkovitim sponzorstvom želela izkoristiti 
predvsem z ekonomskega vidika. Jasno je, da kratkega konca zaradi omenjenega spora nista 
potegnila le njegova akterja, temveč celotna reprezentanca, slovenska javnost in sponzorji 
reprezentance12. V Pivovarni Union so zaradi spora težje dosegli zastavljene prodajne cilje, ki so 
jih določili s prevzemom generalnega sponzorstva. Prodaja izdelkov naj bi po besedah uprave 
upadla glede na prodajo v času, ko je reprezentanca še nastopala enotno13. Pivovarna Union je 13. 
junija 2002 zaradi afere umaknila oglase v nekaterih tiskanih medijih, čeprav naj bi jih po 
prvotnem dogovoru objavljala do 15. junija. Kljub vsemu je do konca leta 2003 ostala generalni 
sponzor slovenske nogometne reprezentance12. 

                                                 
12 Jančič Maja: Slava nogometnih sponzorjev. [URL:http://www.mmpotral.delo.si/index.php?sv_path= 
1094,2666&sv_st=1006], 10.08.2004. 
13 Boršnik Lucija: Po čem sta Zaković in Katanec. [URL:http://mediawatch.mirovni-
institut.si/bilten/seznam/14/porocanje/print.html#2], 18.08.2004. 
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Eden od negativnih vplivov je zasenčenje blagovne znamke. Vrhunski športnik in blagovna 
znamka morata biti v aktivnostih komunikacije enakovredna elementa. Pogosto se zgodi, da je 
oglas, v katerem se uporabi vrhunski športnik oblikovan tako, da zasenči blagovno znamko, saj 
spremljajoči elementi vso pozornost nehote usmerijo na vrhunskega športnika. V tem primeru 
povezava zvezdnika z oglaševano blagovno znamko ni uspešna, saj zvezdnik vzbuja premočne 
dražljaje glede na blagovno znamko14. 
 
Naslednja med pastmi uporabe vrhunskega športnika kot komunikatorja blagovne znamke je 
prevelika izpostavljenost. Kadar se vrhunski športnik pojavlja kot komunikator številnih 
blagovnih znamk in s tem postane preveč izpostavljen15, potrošniki podvomijo v njegovo 
verodostojnost in se vprašajo, ali vrhunski športnik resnično verjame v vse oglaševane blagovne 
znamke ter ali jih tudi sam resnično uporablja (Belch, Belch, 2001, str. 179). Ob zmanjšani 
verodostojnosti pa prevelika izpostavljenosti vodi tudi do zmedenosti potrošnika, saj zmanjša 
sposobnosti priklica blagovne znamke (Tripp, Jensen, Carlson, 1994, str. 544). Podjetja se lahko 
pred pojavom prevelike izpostavljenosti vrhunskega športnika zaščitijo s pogodbo o 
ekskluzivnosti, ki vrhunskemu športniku omeji število blagovnih znamk, ki jih lahko komunicira.  
 
Podjetja morajo pred izbiro vrhunskega športnika – sponzoriranca podrobno preučiti njegovo 
osebnost, življenjski slog in obnašanje ter se tako preprečiti, da izbrani vrhunski športnik res 
ustreza podobi, ki jo želijo prenesti na blagovno znamko. To je pomembno zlasti zaradi dejstva, 
da je uspešno le dolgotrajno sodelovanje. Podjetja o vrhunskem športniku kot osebi nimajo 
posebnega znanja, temveč ga poznajo le kot medijsko izoblikovano osebnost (Tellis, 2004, str. 
189). Poznavanje potrebnih značilnosti vrhunskega športnika in nevarnosti, ki jim je podjetje 
izpostavljeno, lahko veliko pripomore k uspehu podjetja. Vsekakor je pri vsem tem verjetno 
potreben še tisti kanček sreče, ki doda »piko na i« dovršeni strategiji. 
 
 
 

4. VPLIV PODOBE VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA NA 
BLAGOVNO ZNAMKO 

 
 
Podjetje s sponzorstvom pridobi novo tržno pot ter različne tržnokomunikacijske možnosti. Za 
sponzorstvo se podjetje odloča predvsem zato, da bi doseglo segment populacije, ki predstavlja 

                                                 
14 V literaturi primera zasenčenja blagovno znamke v povezavi z vrhunskim športnikom ni zaslediti, pojavlja pa se 
primer sodelovanja med Britney Spears in Beyonce Knowls ter podjetjem Pepsi. Rezultati raziskav so pokazali, da 
sta pevki zasenčili proizvode in s pojavljanjem v oglasih koristili le svoji medijski izpostavljenosti, ne pa 
izpostavljenosti podjetja (Duncan, 2002, str. 657).  
15 Primer prevelike izpostavljenosti zvezdnika v oglasih je Bill Cosby, ki je hkrati oglaševal Coca-Colo, Kodak, 
Texas Instruments, Jell-O, E.F. Hutton… 
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njegovo ciljno populacijo, da poudari komunikacijo, družbeno usmerjenost in privabi pozornost 
medijev, saj se tako poveže z uspehi, zdravim načinom življenja.  
 

4.1  PODOBA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA 
 
Vrhunski športniki so ljudje, ki imajo v družbi poseben položaj, lahko bi celo rekli, da so 
drugačni od običajnih smrtnikov, nekateri postanejo celo »nesmrtni«. Vrhunski športniki so 
ljudje, ki jih množice občudujejo, ki polnijo stolpce časopisov, ljudje, o katerih množica rada 
govori, in podobe, ki jih ima marsikateri rekreativni športnik pred očmi, ko se ukvarja s športom.  
 
Vrhunski športniki si vlogo zvezdnika pridobijo s pomočjo najrazličnejših lastnosti in značilnosti, 
največkrat je seveda področje njihovega dela tisto, ki jih povzdigne med zvezde. Prav gotovo so 
profesionalno delo in rezultati tisto, kar vrhunske športnike loči od množice. Posebej so zanimivi 
tisti, ki imajo poleg vrhunskih rezultatov še neko drugo razločevalno točko: to je lahko njihov 
izgled, obnašanje, telesna ali umska značilnost oziroma nek drug dosežek, v katerem blestijo le 
redki. Tak vrhunski športnik lahko s pomočjo ekipe izkušenih strokovnjakov izpostavi svoje 
značilnosti ter postane eden in edini. 
 
Vrhunski rezultati športnikov so eden najpomembnejših dejavnikov promocije in s tem 
identifikacije vsakega naroda oziroma države, najpogosteje jih imenujemo kar »ambasadorji 
države« (Šugman, Bednarik, 1998, str. 39). Ko gledamo z mikroekonomskega vidika, lahko 
rečemo, da so podobe vrhunskih športnikov uspešen dejavnik promocije blagovnih znamk in 
podjetja kot sponzorja, ki z vrhunskim športnikom poslovno sodeluje. Menim, da so lahko 
vrhunski športniki kot zvezdniki še uspešnejši od zvezdnikov iz drugih področij, saj se ukvarjajo 
z dejavnostjo, ki je v družbi visoko cenjena, z dejavnostjo, ki deluje kot protiutež ponorelemu 
svetu, v katerem je prostor za sprostitev in iskreno igro.  
 

4.2  VRHUNSKI ŠPORTNIK V VLOGI KOMUNIKATORJA    
 
Sponzorska pogodba podjetju praviloma omogoča, da v zameno za finančna sredstva v procesu 
tržnega komuniciranja svojega podjetja, blagovne znamke, izdelka ali storitve uporabi ime in/ali 
podobo vrhunskega športnika.  
 
Zaradi vedno večje konkurence na trgu in zmanjševanja razlik med blagovnimi znamkami v 
smislu kakovosti, se podjetja usmerjajo v vedno večjo diferenciacijo svojih blagovnih znamk. 
Ker so danes blagovne znamke po kakovosti vedno bolj izenačene, poskušajo podjetja razlike 
pogosto ustvariti le v očeh potencialnih porabnikov. Pri tem v vlogo komunikatorja blagovne 
znamke postavljajo znanega vrhunskega športnika. Identifikacija potencialnih porabnikov z 
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vrhunskim športnikom naj bi omogočala prenos pomena in podobe vrhunskega športnika prek 
oglaševane blagovne znamke na potencialnega porabnika. Tako želijo podjetja (Breščanski, 2005, 
str. 31): 
› pritegniti pozornost: vrhunski športnik kot prepoznavna figura, ki razburi s svojim 

pojavljanjem, pritegne na blagovno znamko večjo pozornost, kot bi jo neznani obraz, 
› povečati zavedanje o oglaševani blagovni znamki: vrhunski športnik kot komunikator 

povečuje zavedanje blagovne znamke, kar je prvi pogoj, da potencialni porabnik blagovno 
znamko uvršča v skupino blagovnih znamk, med katerimi bo nakup izbral, 

› vplivati na nakupne namere ciljnih skupin porabnikov: vplivanje na nakupne namere je 
bistvenega pomena, ko želi podjetje vzpostaviti neposredno povezavo med oglaševano 
blagovno znamko in vrhunskim športnikom – komunikatorjem, ki ga uporablja v oglasu. Pri 
tem je izrednega pomena verodostojnost komunikatorja, ki nas lahko v nakup prepriča tudi na 
podlagi svoje karizme ali lastnih uspehov, ki se lahko prenesejo na oglaševano blagovno 
znamko (Swerdlow, Swerdlow, 2003, str. 16). 

 
Vrhunski športnik lahko podjetju s svojo priljubljenostjo, slavo, strokovnostjo in drugimi 
lastnostmi pomaga pri ustvarjanju podobe blagovne znamke, dvigovanju njene prepoznavnosti, 
zavedanja, podobe in seveda povečanju prodaje kot enem končnih ekonomskih ciljev podjetja. To 
potrjuje tudi McCracknova definicija indosanta16 (ang. endorser), ki pravi, da je indosant v 
javnosti prepoznan posameznik, ki svojo prepoznavnost uporablja v prid izdelku, s katerim se 
pojavlja v oglasu (Bojc, 2001, str. 12).  
 
Podjetja lahko postavijo vrhunskega športnika kot komunikatorja v štiri osnovne vloge (Rein, 
Kotler, Stoller, 1997, str. 48): 
› Vloga IGRALCA (ang. actor): komunikator demonstrira možen način uporabe izdelka ali 

storitve označene z blagovno znamko. 
› Vloga NAPOVEDOVALCA ALI PREDSTAVNIKA PODJETJA (ang. spokesperson): njegova 

naloga je, da v čim krajšem obdobju, poleg nastopanja v oglasu, tudi oglašuje blagovno 
znamko. 

› Vloga POSREDOVALCA MNENJ (ang. testimonal provider): na podlagi lastnih izkušenj pri 
uporabi oglaševalnega izdelka in storitve komunikator potrdi njegovo vrednost.  

› Vloga NOSILCA OGLAŠEVALSKE AKCIJE (ang. endorser): komunikator se v oglasu pojavi 
z oglaševano blagovno znamko, vendar ga aktivno ne priporoča. Ta vloga komunikatorja se 
pojavlja v večini oglasov in ostalih tržnokomunikacijskih aktivnosti podjetij, ki uporabljajo 
vrhunske športnike.  

                                                 
16 Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) izraz indosirati razlaga kot »prenesti pravice, ki izhajajo iz 
vrednostnega papirja, z izjavo napisano na njegovi hrbtni strani; »indosirati komu menico«. Nekateri slovenski 
avtorji besedo endorser prevajajo kot indosant. V pričujočem delu bom uporabljala opisno obliko, torej »uporaba 
vrhunskega športnika v vlogi komunikatorja blagovne znamke«. 
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Pri vlogi vzbujevalca pozornosti ali potrjevalca vrednosti blagovne znamke je najbolj učinkovita 
metoda upodobitev vrhunskega športnika na embalaži izdelka. To vlogo je uporabilo podjetje 
Spar Slovenija Slovenija, ki je na trg pozicioniralo blagovno znamko »Joli«, poimenovano po 
vrhunski športnici Jolandi Čeplak. Blagovno znamka Joli nosi poleg vzdevka vrhunske športnice 
tudi njeno podobo. Omenjena metoda je seveda najbolj učinkovita, če vrhunski športnik tudi sam 
uporablja oglaševano blagovno znamko.  
 
Ob navedenih vlogah, v katere podjetja postavljajo vrhunske športnike, se v praksi sponzoriranja 
športa pogosto pojavlja tudi naslednje: vrhunski športnik blagovno znamko aktivno oglašuje tako, 
da mu sponzor omogoči njegovo uporabo v zasebnem življenju ali na pomembnih prireditvah. Ta 
način predvsem športna industrija uporablja že desetletja. V okviru neposrednega trženja lahko 
oglaševalec privabi kupce s tem, da v svojem letaku sporoča, kateri vrhunski športniki kupujejo 
pri njem. Podjetje lahko vrhunskega športnika povabi na sejme in druge dogodke ter s tem 
privabi množice.  
 
Skratka, možnosti uporabe vrhunskih športnikov v oglaševanju so številne, njihovo izkoriščanje 
pa je odvisno od inovativnosti podjetij oziroma oglaševalskih agencij, ki pripravljajo kreativno 
komponento oglaševalnih akcij. 
 
 

 UČINKOVITA UPORABA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA KOT 
KOMUNIKATORJA BLAGOVNE ZNAMKE  

 
V literaturi lahko preberemo precej bonitet, ki jih ponuja strategija vključevanja oziroma uporabe 
vrhunskega športnika v vlogi komunikatorja blagovne znamke, dve najpogosteje omenjeni pa sta 
naraščajoče zavedanje blagovne znamk ter graditev podobe blagovne znamke in podjetja. To 
lahko podjetje doseže z izgradnjo čustvene vezi med porabniki in vrhunskim športnikom – 
komunikatorjem. Pozitivne asociacije v percepciji porabnikov, ki so pripisane vrhunskim 
športnikom (uspeh, nepremagljivost, disciplina…), se prenesejo na blagovne znamke10. Porabniki 
se s tem, ko nosijo ista športna oblačila, obutev in drugo športno opremo kot njihovi idoli, z njimi 
identificirajo. Svetovno najbolj znan in v literaturi največkrat omenjen uspešen primer 
sodelovanja med vrhunskim športnikom in podjetjem je odnos Michael Jordan - Nike. Vrhunski 
športnik v tem primeru podjetju posodi svoje ime in podobo povsod tam, kjer s tem pomaga pri 
uresničevanju trženjskih ciljev podjetja. Ti so dosežen tako, da s pomočjo oglaševanja in drugih 
orodji tržnega komuniciranja podjetje prenaša podobo vrhunskega športnika na blagovno 
znamko.  
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Till (1998, str. 79-82) navaja nekaj ugotovitev, ki jih morajo podjetja upoštevati, če želijo doseči 
največji učinek oglaševalske akcije, pri kateri sodeluje z vrhunskim športnikom kot zvezdnikom 
in komunikatorjem blagovne znamke: 
› Uporaba zvezdnika v oglasu je najbolj učinkovita, če gre za dolgoročno sodelovanje, kar 

vzpostavi močno medsebojno povezanost zvezdnika in oglaševane blagovne znamke, ki jo 
komunicira. Le dolgoročno sodelovanje in pogosto pojavljanje oglasa lahko ustvari močno 
medsebojno vez, ki okrepi zavedanje tistih, ki prepoznajo povezanost in hkrati poveča krog 
tistih, ki so povezavi naklonjeni. 

› Najmočnejša člena oglasa sta vrhunski športnik in blagovna znamka, zato mora biti oglas 
usmerjen na oba. Biti mora enostaven, preprost in brez odvečnih oblikovalskih elementov, ki 
bi pozornost občinstva usmerili drugam. Sporočilo oglasa mora poudariti medsebojno 
povezanost glavnih elementov in v določenem trenutku postaviti v ospredje blagovno 
znamko. Pri tem je pomembno že omenjeno ujemanje podobe blagovne znamke in 
vrhunskega športnika. Tržniki se morajo vprašati, ali je izbrani vrhunski športnik primeren za 
oglaševanje blagovne znamke in če, ali sta z blagovno znamko skladna. Večja kot je njuna 
skladnost, hitreje bo vzpostavljena medsebojna povezanost. 

› Največji učinek oglaševalske akcije, v kateri kot komunikator nastopa vrhunski športnik je, 
kadar je prisoten v vseh delih trženjskega spleta in ne samo v oglaševanju. Ker ni realno 
pričakovati, da bo podoba vrhunskega športnika stalno prisotna na vsakem koraku, kjer bi 
potrošnik lahko prišel v stik z oglaševano blagovno znamko, so tržniki pred težko nalogo. 
Vrhunskega športnika morajo integrirati v trženjski splet blagovne znamke. Poleg 
oglaševanja izdelka lahko dajejo vrhunski športniki nasvete, sodelujejo na sejmih in podobnih 
srečanjih ter ostalih promocijskih dogodkih v povezavi z oglaševano blagovno znamko. 

› Pomembna je skladnost podobe, ki jo podjetje vidi v vrhunskem športniku, s podobo, ki jo v 
njem prepozna ciljna skupina. V ta namen je potrebno izbrano kombinacijo vrhunski športnik 
- blagovna znamka testirati na izbrani ciljni publiki. Potrebna je ugotovitev, ali so povezave, 
ki jih sproža podoba vrhunskega športnika pri ciljni skupini, pozitivne in skladne s 
pričakovanji oglaševalca. Uporaba vrhunskega športnika v oglasu učinkovito okrepi ali celo 
ustvari močno podobo oglaševane blagovne znamke. V oglasu je lahko uporabljen vrhunski 
športnik, čigar pomeni so skladni s trenutno podobo blagovne znamke, da jo okrepi ali pa 
zvezdnik, čigar lastnosti naj bi posedovala blagovna znamka v prihodnosti. 

› Veliko težje je predvideti odziv na znane kot na neznane dražljaje, zato je uporaba zvezdnika 
kot nosilca oglasa najbolj učinkovita, kadar gre za dokaj neznane blagovne znamke ali 
blagovne znamke, ki jih porabniki poznajo, a imajo o njih omejeno znanje. Pri tem govorimo 
o terminu »fan effect«, ki pravi, da je število asociacij, ki jih vzbuja blagovna znamka, 
obratno sorazmerno z intenzivnostjo sprejemanja asociacij, ki jih posreduje zvezdnik v vlogi 
nosilca oglasa. 
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4.3  MODEL PRENOSA PODOBE VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA NA 
BLAGOVNO ZNAMKO 

 
Za boljše razumevanje učinkov komunikacijske vloge vrhunskega športnika želim v tem delu z 
modelom prenosa podobe bolj nazorno prikazati, kako vrhunski športnik kot komunikator 
oziroma nosilec oglaševalske akcije postane del komunikacije, in kako svoje skrite pomene 
prenese na porabnike.  
 
Model prenosa podobe vrhunskega športnika na blagovno znamko v prvi vrsti zahteva 
razumevanje zvezdništva kot kulturni in ekonomski fenomena, zato najprej pojasnjujem ta dva 
pomena zvezdništva:  
› Zvezdništvo kot kulturni fenomen razlaga, da pomen vrhunskega športnika izhaja iz kulturno 

konstituiranega sveta, sveta kot ga doživlja posameznik. Kultura deluje kot leča, preko katere 
porabnik opazuje in skuša svet ter določa, kako bo porabnik sprejel podobo vrhunskega 
športnika, njegove simbolične pomene (Brooks, Harris, 1998, str. 39).  

› Zvezdništvo kot ekonomski fenomen pomeni razumevanje vrhunskega športnika kot blaga, ki 
komunicira blagovno znamko skozi stabilizacijo okusa in konstrukcijo simbolnega izdelka, ki 
vzpodbudi tržni uspeh.  

 
Vrhunski športnik je torej istočasno kulturni izdelek medijske industrije in oblika za potrošnjo ter 
hkrati s svojo pojavnostjo pomaga pri promociji drugega blaga. Vrhunski športnik postane pomoč 
pri promociji blagovne znamke ali pa tudi sam postane objekt prodaje.  
 
Model govori, da če torej pri komuniciranju blagovne znamke za komunikatorja izbere 
vrhunskega športnika, se bodo poleg sporočila in vseh pomenov, ki jih zajema sporočilo, k 
ciljnim skupinam porabnikov prenašali kulturni pomeni, ki jih nosi vrhunski športnik. Podoba in 
pomen vrhunskega športnika, s katerimi je prežeto sporočilo, se bodo prenesli tudi na blagovno 
znamko, ki jo športnik komunicira. Proces in značilnosti prenosa podobe vrhunskega športnika na 
blagovno znamko predstavlja McCracknov model prenosa. 
 
Model vpliva oziroma prenosa podobe vrhunskega športnika na blagovno znamko temelji na 
predpostavki, da vrhunski športnik v vlogi komunikatorja prenaša kulturno določene pomene na 
oglaševano blagovno znamko. Vrhunski športnik prenaša svoj simbolični pomen naprej na 
blagovno znamko. Proces vpliva podobe vrhunskega športnika na blagovno znamko poteka v treh 
fazah:  
1. faza:  Oblikovanje podobe vrhunskega športnika 
2. faza:  Vpliv podobe vrhunskega športnika na blagovno znamko 
3. faza:  Vpliv podobe blagovne znamke na porabnika 
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Slika 9: Prenos pomena v procesu komuniciranja blagovne znamke s podobo in/ali imenom  
             vrhunskega športnika  
 

KULTURA   VPLIV PODOBE   POTROŠNJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
      …  smer prenosa pomena 

     …  faza prenosa pomena 
 

Vir: Erdogan, 1999, str. 291 - 314. 
 
V prvi fazi se najrazličnejši kulturno vzpostavljeni pomeni prenašajo iz okolja na posameznike,  
vrhunske športnike. Vrhunski športniki kot zvezdniki nosijo še posebej izrazite pomene, ki se jim 
oblikujejo skozi javno življenje in utrjujejo s pogostimi nastopi v medijih. Prav mediji imajo pri 
konstrukciji vrhunskega športnika kot zvezdnika odločilno vlogo, saj lahko zvezda nastane samo 
prek kroženja v njih. Kljub temu, da je medijska konstrukcija tista, ki posameznika prepriča, ali je 
nek vrhunski športnik res zvezda, pa seveda ne moremo pozabiti njihovih oboževalcev, 
občinstva, ki vrhunskim športnikom pripisujejo posebno karizmo. Moč zvezde je ravno v 
ustvarjanju izrednosti, domačnosti in nenavadnosti.  
 
Druga faza kaže potek vpliva podobe vrhunskega športnika na blagovno znamko. McCracken trdi 
(Erdogan, 1999, str. 300), da je vpliv podobe dosežen z oglaševanjem. Oglaševanje je v tem 
primeru medij, ki prenaša pomene iz kulturnega sveta v svet porabnikov, torej tudi k blagovnim 
znamkam. Avtor oglaševanju pripisuje dve funkciji: 
› združiti blagovno znamko in reprezentacijo kulturnega sveta ter 
› porabnika informirati o tekočem stanju kulturnih pomenov, ki »bivajo« v blagovnih znamkah. 
 
Podobno menita tudi Domzal in Kernan (Erdogan, 1999, str. 301), ki ugotavljata, da je 
oglaševanje sestavni del družbenih sistemov, čigar naloga je komunicirati porabniku kulturno 
vzpostavljene pomene, ki jih nosijo blagovne znamke. Kot trdita, se tako porabniki učijo 
interpretirati pomene.  
 
Vloga vrhunskega športnika v drugi fazi je, po mnenju Brooksa in Harrisa (1998, str. 32), 
pritegniti pozornost s končnim namenom vpliva njegove podobe na blagovno znamko. 
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Oglaševalci najemajo vrhunske športnike za komunikacijo svojih blagovnih znamk v upanju, da 
bodo porabnikom blagovne znamke, ki jih vrhunski športnik komunicira, prav tako všeč, kot so 
jim sami vrhunski športniki, zvezdniki. Pri tem je nujno, da vrhunski športnik prenaša pomene, ki 
se porabniku zdijo pomembni in uporabni.  
 
Druga faza v McCracknovem modelu kaže torej vpliv podobe vrhunskega športnika na blagovno 
znamko, ki ji oblikuje osebnost. Čeprav je faza v domeni oglaševalcev, ki morajo oblikovati 
oglas, kateri primerno prenaša podobo vrhunskega športnika na blagovno znamko, pa je vanj 
vpleten tudi porabnik, saj je on tisti, ki sporočilo dekodira in poveže lastnosti vrhunskega 
športnika z lastnostmi blagovne znamke. V tej fazi mora torej najprej podjetje določiti simbolične 
lastnosti, za katere želi, da bi bile pri blagovni znamki izpostavljene, nato pa izmed številnih 
vrhunskih športnikov izbrati tistega, ki najbolj predstavlja želene simbolične lastnosti. Oglas 
mora napeljevati na podobnost med vrhunskim športnikom in blagovno znamko. Sporočilo mora 
biti oblikovano in posredovano tako, da vzbudi zanimanje in doseže svoj namen ali cilj, to pa je 
porabnikovo poslušanje, gledanje, branje. Sporočilo mora vsebovati znake, ki so skupni viru in 
sprejemniku. Nenazadnje mora sporočilo pri posamezniku vzbuditi potrebe in posredovati nek 
način soočanja z njimi (Ule, Kline, 1996, str. 64). Ko je vpliv podobe prenesen na blagovno 
znamko, se mora prenesti naprej na porabnika.  
 
Zadnja, tretja faza, - vpliv podobe blagovne znamke na porabnika - je izvedena v trenutku, ko 
porabnik prevzame kulturno določene pomene in jih vključi v svojo lastno podobo. To je, kot 
meni McCracken, izvedeno prek nakupa ali potrošnje blagovne znamke. Zadnja faza torej 
zahteva posebno vpletenost porabnika. Porabnik mora te pomene prisvojiti in jih vpeti v svojo 
novo podobo. Nošenje podobnih oblek, ki jih nosi vrhunski športnik, nakup enakih športnih 
copatov, oponašanje športnikovega vedenja, so primeri prisvojitve kulturnih pomenov, ki jih je 
vrhunski športnik prenesel prek komuniciranja blagovne znamke.  
 

Slika 10: Proces vpliva podobe vrhunskega športnika na blagovno znamko podjetja kot prenos 
  pozitivnih občutkov in percepcij iz vrhunskega športnika na blagovno znamko 

 

 
 

 Vir: Bojc, 2001, str. 13 
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Blagovne znamke imajo tako kot ljudje svojo osebnost (Erdogan, 1999, str. 258). Ljudje so 
nagnjeni k rabi blagovnih znamk, ki imajo podobe osebnostne lastnosti kot oni sami ali lastnosti, 
ki bi jih želeli imeti. Te vidijo v slavnih osebah, prijateljih ali družinskih članih. Primer 
vrhunskega športnika, ki prenaša pomen upornika, je nedvomno lahko Dennis Rodman, Alberto 
Tomba lahko prenaša na blagovno znamko strast, učinkovitost, hitrost, moč, moškost… Tomaž 
Humar vztrajnost, nepremagljivosti, doseganje nemogočega…  
 
Pomen, ki ga želi podjetje prenesti, je odvisen od blagovne znamke, torej od lastnosti, ki jih želi 
pri njej izpostaviti, pri tem pa mora biti previdno, da se prenašajo točno določeni pomeni. 
Posledica nepremišljenosti lahko pomeni prenos pomenov, ki si jih niti najmanj ne bi želeli.  
 

4.4 NEKATERI SVETOVNI PRIMERI VPLIVA PODOBE VRHUNSKEGA 
ŠPORTNIKA NA BLAGOVNO ZNAMKO  

 
Pravi razcvet uporabe vrhunskega športnika v namene tržnega komuniciranja podjetja se je zgodil 
v ZDA z igralcem baseballa Babom Ruthom, ki je s svojimi dosežki in osebnostnimi 
značilnostmi, stilom in karizmo postal magnet za množice in arhetip zvezde v športu (Brooks, 
Harris, 1998, str. 35). Omenjeni primer je pokazal, kako donosen je lahko ta način trženja. 
Tržniki so kmalu odkrili veliko ekonomsko vrednost simboličnih lastnosti vrhunskih športnikov 
in njihova uporaba v oglaševanju blagovnih znamk je danes razširjena in priljubljena trženjska 
strategija predvsem na ameriškem trgu, svoj razcvet pa v zadnjih desetletjih pridobiva tudi v 
Evropi in na drugih celinah.  
 
Ameriška podjetja so leta 1995 plačala več milijonov dolarjev za najem približno 2000 različnih 
športnikov. Športniki so se istega leta v ZDA pojavili v 11 odstotkih vseh televizijskih oglasov17. 
Belch in Belch (2001, str. 178) navajata podatek, da zvezdniki iz različnih področij nastopajo v 
več kot 20 odstotkih sodobnih televizijskih oglasov. Najbolj se je tak način oglaševanja kot 
omenjeno uveljavil v Ameriki, kjer zvezdniki iz industrije zabave in športa ter druge pomembne 
in cenjene osebnosti letno prejemajo okoli 800 milijonov USD za oglaševanje najrazličnejših 
proizvodov18. S tega vidika velja za najbolj uspešnega vrhunskega športnika nekdanji košarkar 
Michael Jordan, ki je letno za nastope v oglasih podjetij MCI-WorldCom, Nike, Bijan 
Fragrances, Royaovac, Oakly, Genleral Mills in Quaker Oats prejemal vrtoglavih 40 milijonov 
USD (Brooks, Harris, 1998, str. 35). Danes je v enako zavidljivem položaju igralec golfa Tiger 
Woods, ki je v vrednosti 100 milijonov USD podpisal sodelovanje s podjetji Nike, Buick, 
American Express in Generral Milk (Belch, Belch, 2001, str. 178).   

                                                 
17 Dyson, Turco: The State of Celebrity Endorsement in Sport. The Cyber-Journal of Sport Marketing. [URL: 
http://www.cjsm.com/vol2/dyson.html].  
18 Clark C. Robert, Horstman J. Ignatius: Celebrity Endorsments. 2003. 
[URL:http://www.bu.edu/econ/seminars/micro/pdffa1103/celendorsebu.pdf]. 
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Amis, Slack in Berret (1999, str. 265) ugotavljajo, da so oglaševalske akcije, ki vključujejo znane 
vrhunske športnike, bolj učinkovite, saj tvorijo pozitiven odnos do blagovne znamke, ki jo 
vrhunski športnik zastopa, povečujejo zavedanje sporočila pri uporabniku, pomagajo pri 
prepoznavnosti blagovne znamke in ustvarijo jasno podobo, »osebnost« blagovne znamke, ki jo 
komunicira vrhunski športnik. Večina avtorjev pri prednostih uporabe vrhunskega športnika v 
vlogi komunikatorja blagovne znamke ne izpostavlja neposrednih ekonomskih vrednosti v smislu 
povečanja prodaje oziroma tržnega deleža podjetja, kljub temu pa v literaturi lahko zasledimo 
tudi nekatere študije, ki dokazujejo neposreden ekonomski učinek tovrstne trženjske strategije.  
 
Amis, Slack in Berret povzemajo trditve Agrwala in Kamakura, ki v študiji ekonomske vrednosti 
sponzorskih odnosov navajata, da je imela najava podpisa sponzorske pogodbe hiter in pozitiven 
učinek na vrednost delnic podjetja, sponzorja. Le-ta se je v povprečju povečala za 0,44 odstotka 
(Trobec, 2005, str. 32). 
 
Kotler (1996, str. 636) navaja neposredne ekonomske koristi podjetja Nike, ki je prvo leto, ko je 
pričel oglaševati z Michelom Jordanom, prodal za 110 milijonov USD košarkarskih čevljev in 
oblačil »Air Jordan«. Uspešnost ni zgolj posledica dejstva, da se je vrhunski športnik pojavljal v 
oglasih, sporočilnost se je povečala tudi s prodajo majic, igrač in igric ter na stotine drugih 
povezanih izdelkov. 
 
Drug uspešen primer sponzorstva v smislu neposredne ekonomske vrednosti, ki ga navaja Kotler 
(1996, str. 386), je podjetje Estman Kodak. Omenjeno podjetje je več sto let znano po svojih 
fotoaparatih, filmih visoke kakovosti in solidnem dobičku. Njegovo dominantnost in rast dobička 
je ustavilo japonsko podjetje Fuji, ki je leta 1984 postalo uradni zastopnik filmov na poletnih 
olimpijskih igrah v Las Angelesu in s tem v svetu trženja sprožil prevrat. Njegov delež na 
ameriškem trgu barvnega filma se je v letu 1984 dvignil na več kot 8 odstotkov in takrat so pri 
Fujiju objavili, da je njihov cilj doseči 15-odstotni delež. Letna rast prodaje izdelkov Fuji na 
ameriškem trgu je znašala 20 odstotkov, kar je bilo več kot celotna rast trga. Pri Kodaku so vstop 
Fujija na njegovo osnovno področje dejavnosti vzeli kot resen izziv. Močno so si prizadevali, da 
bi zaščitili svoj delež na ameriškem trgu filmov. Kodakovi izdatki za oglaševanje in promocijo so 
bili za 20 odstotkov višji od izdatkov japonskega proizvajalca. Za sponzorstvo na olimpijskih 
igrah v Seulu so plačali 10 milijonov dolarjev, priborili pa so si tudi pravice na olimpijskih igrah 
v Barceloni 1992. Danes je Kodak še vedno TOP partner Mednarodnega olimpijskega komiteja. 
S tem in z drugimi ukrepi je Kodaku uspelo ubraniti položaj na ameriškem trgu. Fuji ni uspel 
prepričati velikega števila kupcev, naj zapustijo Kodakovo rumeno-črno škatlico in sežejo po 
zeleni, tako je do leta 1990 Kodakov delež na ameriškem trgu ostal na visokih 80 odstotkov. 
 
Mičić (2003, str. 52-53) navaja uspeh podjetij Mark&Spancer in Vodafon, ki sta izkoristila 
prestop angleškega nogometaša Davida Bechama iz domačega kluba Manchester United v 
španski Real Madrid. Becham je postal obraz oglasnih panojev za Adidas, Castrol, Vodafone, 
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Mark&Spancer in Pepsi, rezultati oglaševanja v Španiji pa so bili izjemni. Tržni delež trgovinske 
verige Marks&Spancer se je v prvih šestih mesecih po podpisu pogodbe povečal s treh na šest 
odstotkov. Še zgovornejši je podatek podjetja Vodafon, kateremu se je prodaja mobilnih 
telefonov v preučevanem obdobju povečala za 41 odstotkov. 
 
Vedno večja popularnost nekaterih športnih panog je med vrhunskimi športniki prinesla tudi 
vedno več zvezdnikov. Podjetja, ki sponzorirajo najbolj znane in zanimive vrhunske športnike ter 
jih uporabljajo pri komunikaciji blagovnih znamk, s pomočjo imena in podobe vrhunskega 
športnika ter medijske izpostavljenosti izboljšujejo podobo blagovne znamke in povečujejo njeno 
prepoznavnost. Vrhunski športnik v obliki sponzorskega razmerja svojo priljubljenost in 
popularnost, svoje ime, podobo in dober ugled proda podjetju, ki z uporabo vrhunskega športnika 
kot komunikatorja blagovne znamke pridobi na ugledu in pozitivni podobi blagovne znamke ter 
pridobi nove kupce, ki so lojalni izbranemu vrhunskemu športniku. Sponzorstvo je kot element 
tržnega komuniciranja podjetja torej smiselno le, kadar podjetje sponzoriranca izkorišča v 
različne trženjske namene.  
 
Številni vrhunski športniki, predvsem svetovni zvezdniki (Michael Jordan, Svetlana Korkina, 
Denis Rodman), pa tudi nekateri slovenski vrhunski športniki (v preteklosti predvsem Brigita 
Bukovec in Rajmond Debevec, danes pa Jolanda Čeplak, Jure Košir, Iztok Čop, Tina Maze, 
Primož Peterka), se v tržnokomunicijskih aktivnostih podjetij pojavljajo v vlogi komunikatorjev, 
oglaševalcev blagovnih znamk. Najmanj, kar lahko vrhunski športnik kot znana in priljubljena 
osebnost naredi je, da pritegne pozornost k blagovni znamki. Pri tem gre lahko za globalne ali 
nacionalne učinke, vsekakor pa je pomembna izbira ustrezne osebnosti: biti mora prepoznavna, 
imeti pozitiven učinek in ustrezati blagovni znamki.  
 
Vrhunski športniki so torej posebno učinkovita skupina za predstavljanje blagovne znamke, še 
posebej blagovne znamke športne opreme. Očitno je, da uporaba znanih vrhunskih športnikov v 
tržnem komuniciranju podjetja prinaša določene prednosti podjetjem in vrhunskim športnikom, 
saj je tovrstna strategija razširjena po celem svetu, posebej v ZDA. Vrhunski športnik kot 
zvezdnik privlači pozornost, poveča zapomljivost oglasnega sporočila in sporočilu doda 
kredibilnost. Vrhunski športnik poveča stopnjo priklica oglasnega sporočila, zviša prepoznavnost 
blagovne znamke in lastnosti izdelka. V svetu so znane predvsem povezave Michaela Jordana z 
Nike, Michaela Schumaherja z Omego, Ane Kurnikove z Adidasom ipd., v Sloveniji pa v 
zadnjem času predvsem Jolanda Čeplak in Spar Slovenija, Iztok Čop in Mercator, Tina Maze in 
Primož Peterka ter Droga, Vasilij Žbogar in Telekom Slovenije, Jure Košir in Milka, medtem ko 
so v preteklosti izstopali Brigita Bukovec in Pivovarna Union, Rajmond Debevec in Nova 
Ljubljanska Banka ter nekateri drugi. 
 
 



  

 56

4.5 OCENA VPLIVA PODOBE VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA NA    
BLAGOVNO ZNAMKO NA ANALIZI NEKATERIH SLOVENSKIH 
PRIMEROV  

 
Po številnih teorijah, mnenjih in rezultatih raziskav, ki v največjem deležu izhajajo iz ZDA 
(skoraj vse raziskave in zaključki le-teh so namreč izpeljani iz ameriškega sistema in ameriških 
potrošnikov), je zanimivo vedeti, kako se na tem področju obnašajo podjetja na slovenskem trgu.  
 
V Sloveniji ni nekega pravega zvezdniškega sistema, kot ga poznajo v tujini. Kljub majhnosti 
naroda pa ima Slovenija nadpovprečno število uspešnih vrhunskih športnikov, za katere lahko 
upravičeno trdimo, da so na nacionalnem nivoju izredne slavne osebnosti, pogosto manipulativne 
medijske kreacije. Slovenski vrhunski športniki, ki dosegajo vidne mednarodne uspehe, so edini 
pravi zvezdniki v naši državi (ob bok se jim lahko postavijo le še nekateri glasbeniki), zato sem 
pri proučevanju vpliva komunikatorja na blagovno znamko izbrala ravno vrhunskega športnika.  
 
Zadnji del magistrskega dela je namenjen raziskavi med nekaterimi največjimi sponzorji 
slovenskega športa, ki sponzorstvo vključujejo v strategijo celotnega podjetja, predvsem v 
strategijo trženja, ter sponzoriranega vrhunskega športnika postavljajo v vlogo komunikatorja 
blagovne znamke. Pri tem naj omenim, da sem med podjetji na slovenskem trgu izbrala le tista 
podjetja, ki kot komunikatorja uporabljajo vrhunskega športnika iz individualne športne panoge 
in ne vrhunskega športnika kolektivne športne panoge. Z raziskavo, ki temelji na globinskih 
intervjujih z direktorji trženja ali odnosov z javnostmi izbranih štirih podjetij, sem želela 
analizirati njihovo mnenje o sponzorstvu kot elementu tržnega komuniciranja, cilje, ki jih 
zasledujejo z vrhunskim športnikom v vlogi komunikatorja blagovne znamke, na katere lastnosti 
vrhunskih športnikov se osredotočijo, ko izbirajo tistega pravega sponzoriranca, in seveda 
predvsem ugotoviti vpliv podobe vrhunskega športnika na blagovno znamko ter ga kar se da 
objektivno ovrednotiti. 
 
Izbrala sem le nekaj odmevnih primerov oglaševalskih akcij z vrhunskimi športniki kot nosilci 
komunikacije. Zbrani podatki, pridobljeni z globinskimi intervjuji, so mi omogočili, da preverim 
raziskovalno hipotezo, ki sem jo pred tem zastavila. Vsak primer je bolj ali manj edinstven, vsi 
pa nakazujejo, da sta gospodarstvo in šport tudi v Sloveniji vedno bolj (uspešno) povezana. 
 
 
4.5.1 IZHODIŠČA RAZISKAVE 
 
V teoretičnem delu magistrskega dela sem osvetlila teorijo blagovne znamke, trženja športa in 
sponzorstva kot elementa tržnega komuniciranja ter predstavila nekatere uspešne primere 
uporabe vrhunskega športnika kot komunikatorja blagovne znamke, ki jih zasledimo predvsem v 
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ZDA. Z lastno raziskavo želim analizirati in predstaviti pričakovanja sponzorjev slovenskega 
športa glede učinkov sponzorstva, zakaj in kako izbirajo vrhunskega športnika kot komunikatorja 
blagovne znamke, kakšni so učinki sponzorstva, predvsem pa kakšen je vpliv podobe vrhunskega 
športnika na blagovno znamko, ki jo komunicira. Sekundarni cilj raziskave je ugotoviti kakšen 
delež sponzorskih sredstev je namenjen sponzoriranju športa in kakšno je razmerje med 
sponzorskim vložkom ter sredstvi tržnega komuniciranja, ki vključuje vrhunskega športnika. 
 
S pomočjo primarnih in sekundarnih virov, ki sem jih pridobila med raziskovalnim delom, sem 
oblikovala naslednjo hipotezo, ki sem jo preverjala v analizi raziskave: Vpliv podobe vrhunskega 
športnika na blagovno znamko je pozitiven, saj krepi njeno podobo, prepoznavnost in zavedanje 
ter podobo podjetja. Uporaba vrhunskega športnika v aktivnostih tržnega komuniciranja podjetja 
spodbuja vpliv podobe vrhunskega športnika na blagovno znamko, ki jo podjetje komunicira s 
podobo zvezdnika, njegovim načinom življenja ter njegovo osebnostjo v najširšem smislu. 
Uporaba vrhunskega športnika v aktivnostih promocije blagovne znamke podjetju omogoča 
oblikovati podobo in povečati prepoznavnost ter zavedanje blagovne znamke v javnosti, si graditi 
ugled, kredibilnost, utrditi poslovne odnose s ciljnimi javnostmi in posledično, z ekonomskega 
vidika najpomembnejše, povečati tržni delež in prodajo. Podjetje z uporabo podobe vrhunskega 
športnika pri oglaševanju blagovne znamke z nevsiljivim pristopom do potrošnika dosega 
njegovo zavedanje o predstavljeni blagovni znamki.   
 
 
4.5.2 METODOLOGIJA DELA 
 
Izvedena raziskava temelji na metodi globinskih intervjujev, ki sem jih opravila z nekaterimi 
podjetji, za katere menim, da so vidni sponzorji slovenska športnega prostora ter hkrati 
sponzorstvo obravnavajo kot element tržnega komuniciranja in vrhunskega športnika – 
sponzoriranca postavljajo v vlogo komunikatorja lastne blagovne znamke. Številna so podjetja na 
slovenskem trgu, ki se zavedajo pomena vlaganja v okolje, v katerem ustvarjajo in iz katerega 
jemljejo, kljub temu pa so v javnosti kot sponzorji izbranih vrhunskih športnikov ali športnih ekip 
slabo prepoznani19.  
 
Intervjuvanim predstavnikom izbranih štirih podjetij, direktorjem trženja ali odnosov z javnostmi, 
sem v najprej poslala izhodiščna vprašanja za globinski intervju (priloga 1), na podlagi katerih 
sem kasneje intervju tudi izvedla. Intervjuji so bili izvedeni na sedežih izbranih podjetij v 

                                                 
19 Raziskava IRM Mediana iz leta 2005 kaže, da več kot ena četrtina anketiranih na vprašanje o največjih sponzorjih 
slovenskega športa, ne zna našteti niti enega podjetja. Sicer pa kot največje sponzorje prepoznavajo Mercator (28%), 
Pivovarno Laško (16%) in Krko (13% anketiranih). Pri tem gre opozoriti, da je bila raziskava izvedena v času 
Evropskega rokometnega prvenstva EURO 2004; prvo in drugo navedeno podjetje sta sponzorja slovenske 
rokometne reprezentance.   
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mesecih december 2004 in januar 2005. Intervjuji so bili snemani. Na podlagi posnetkov je bil 
narejen zapis. 
 
 
4.5.3 OPREDELITEV PODATKOV PRIDOBLJENIH Z GLOBINSKIMI INTERVJUJI 
 
Za potrebe raziskave sem zbrala primarne in sekundarne podatke, v svojih domnevah pa se 
opiram predvsem na podatke, ki sem jih pridobila z raziskavo. V majhni meri se naslanjam tudi 
na ostale (predvsem sekundarne) vire podatkov, ključen vir pa kot omenjeno predstavljajo 
globinski intervjuji. Naslednji odstavki so povzetki globinskih intervjujev in so tesno povezani s 
samim magistrskim delom. 
 
 

4.5.3.1   Jolanda Čeplak in Spar Slovenija  
 
Podjetje Spar Slovenija d.o.o. je na slovenskem trgu prisotno 15 let in odgovornim se je zdelo 
primerno, da se vključijo v okolje tudi na drugih področjih: kultura, šport… Že nekaj časa so o 
tem razmišljali in naključno je sovpadalo: priprava nove oglaševalske akcije za linijo izdelkov 
Natur Pur, razmišljanje o vključitvi podjetja v druge segmente družbenega življenja in uspeh 
Jolande Čeplak na evropskem dvoranskem prvenstvu v atletiki, Dunaj 2002. Po njenem uspehu je 
podjetje stopilo v kontakt z managerjem vrhunske športnice ter se dogovorilo za sodelovanje. Za 
sponzorstvo Jolande Čeplak so se v odločili zaradi sovpadanja karakteristik vrhunske športnice s 
karakteristikami linije izdelkov Natur Pur20. Iz napisanega je razvidna izredno premišljena in 
načrtna vključitev sponzorstva kot instrumenta tržnega komuniciranja podjetja.  
 
Sponzorstvo v podjetju obravnavajo kot element tržnega komuniciranja in vrhunsko športnico 
celovito vključujejo v strategijo trženja. Jolanda Čeplak se pojavlja v vlogi komunikatorja 
blagovne znamke Natur pur in v elementih pospeševanja prodaje (npr. nagradne igre) ter drugih 
instrumentih tržnega komuniciranja. »Blagovna znamka Natur Pur in Jolanda Čeplak sta 
povezani od samega začetka in trudimo se, da športnico res vključujemo v vse segmente: 
oglaševalske akcije, nagradne igre…«, pravijo v Sparu Slovenija. Ob tem dodajajo, da so pri 
načrtovanju oglaševalske strategije sami precej aktivni, saj so ravno zaposleni v podjetju tisti, ki 
imajo največ informacij. Agencija idejo, ki zhaja iz podjetja, reši kreativno in ji doda celotno 
podobo. 
 

                                                 
20 Linija bio izdelkov Natur Pur je lastna blagovna znamka podjetja. Gre za izdelke zdrave prehrane z biološko 
predelavo, namenjene zahtevnim kupcem, ki želijo imeti zdrav in ekološko pridelan izdelek z manj maščobe in brez 
holesterola. 
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Podjetje Spar Slovenija je do sedaj edino podjetje na slovenskem trgu, ki je podobo in ime 
vrhunske športnice uporabilo za poimenovanje blagovne znamke. Marca letos je namreč na 
slovenski trg pozicioniralo izdelke blagovne znamke »Joli«.   
 
Slika 11: Sparova čokolada blagovne znamke »Joli«, poimenovana po vrhunski športnici Jolandi Čeplak. 
 
 
 
 
 
 

Vir: www.Spar Slovenija.si, 07.05.2005.  
 
V Sparu Slovenija se zavedajo potrebe po dolgoročnem sodelovanju in verjamejo, da le v tem 
primeru podjetje lahko pričakuje želene učinke sponzorstva. Z Jolando Čeplak sodelujejo od leta 
2002, po koncu olimpijskih iger v Atenah 2004 je podjetje sponzorsko pogodbo podaljšalo še za 
štiri leta. Spar Slovenija je tako eno prvih, če ne celo edino podjetje, ki se je odločilo podpisati 
pogodbo za štiri leta v naprej. To kaže seveda precejšnjo mero zaupanja z obeh strani.  
 
S sponzorstvom Jolande Čeplak želijo v prvi vrsti vplivati na prepoznavnost blagovne znamke in 
posredno pozitiven lik. Gre za sinergijo med vrhunsko športnico in blagovno znamko: Jolanda 
Čeplak je lepa, je karizmatična, je športnica, je uspešna, vztrajna, delovna. Vse to so seveda tudi 
značilnosti, ki jih v podjetju želijo prenesti na blagovno znamko. Poleg tega je Jolanda seveda 
tudi prepoznavna.  
 
Jolando Čeplak so v podjetju dve leti uporabljali izključno za linijo izdelkov pod blagovno 
znamko Natur Pur, lansko leto so uporabo njene podobe razširili na celotno serijo izdelkov 
blagovne znamke Spar. Od samega začetka se trudijo sponzorstvo vključevati v komunikacijo 
blagovnih znamk in celotnega podjetja, pravzaprav v vse segmente delovanja, zato verjamejo, da 
so v smislu sponzorstva dobro prepoznavni, čeprav v podjetju nimajo empiričnih podatkov ali 
izmerjenih kazalcev učinkovitosti tržnega komuniciranja. 
 
Med cilji sponzorstva v Sparu Slovenija ne želijo izpostavljati povečanja prodaje. »Sponzorstvo 
obravnavamo kot področje ustvarjanja, krepitve podobe podjetja in menimo, da je sponzorstvo 
kot element tržnega komuniciranja smiselno, kadar je podjetje dovolj veliko in s tovrstno 
strategijo dviguje prepoznavnost blagovne znamke«, o ciljih sponzorstva razmišljajo v Sparu 
Slovenija. V prvi fazi kot cilj sponzorstva navajajo krepitev ugleda oziroma podobe blagovne 
znamke.  
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»Eden od ciljev je tudi pridobivanje novih kupcev, seveda odvisno od tega kaj vrhunska športnica 
predstavlja«, dodajajo v Sparu Slovenija. V podjetju verjamejo, da so s podobo vrhunske 
športnice, z uporabo njene podobe pri komunikaciji blagovne znamke Natur Pur pridobili 
nekatere kupce, ki želijo zdravo živeti, ki želijo zdravo hrano.  
 
»O povečanju prodaje oziroma tržnega deleža je težko govoriti, ali smo ga zato povečali. Na to 
vpliva veliko faktorjev. Tudi same linije izdelkov pod blagovno znamko Natur Pur. Težko bi 
rekli, da brez Jolande Čeplak te linije izdelkov ne bi tako uspešno prodajali, prav gotovo pa smo 
z njo povečali prepoznavnost. V to smo lahko prepričani in prav gotovo smo s tem tudi nekaj več 
prodali. Konkretneje pa je težko ocenjevati povečanje prodaje, saj na to vpliva preveč 
dejavnikov: od oglaševanja, cene do tega, kako je blagovna znamka označena v trgovini ipd. 
Seveda je vse to zelo pomembno. Absolutno lahko rečemo, da ima blagovna znamka izdelkov 
linije Natur Pur večjo prepoznavnost zaradi Jolande Čeplak. Ne moremo pa objektivno govoriti o 
prodajnem učinku,« so prepričani v Sparu Slovenija.  
 
V Sparu Slovenija stalno merijo prepoznavnost lastnih blagovnih znamk, vendar pri tem ne 
ugotavljajo koliko je Jolanda Čeplak povezana s tem. Podjetje sodeluje z Jolando Čeplak 
približno tri leta. Prvi dve leti so njeno podobo uporabljali izključno za linijo izdelkov pod 
blagovno znamko Natur Pur, lansko leto so uporabo njene podobe razširili na celotno serijo 
izdelkov Spar blagovne znamke. Teh izdelkov je preko 600. So stalni predmet oglaševanja, so v 
akciji in tudi drugače izpostavljeni v trgovini. Prepričani so, da Jolanda Čeplak pomeni pozitiven 
doprinos k prepoznavnosti in prodaji, a ne želijo zatrjevati, da je ona ključna. Že sama postavitev 
izdelka, označenega z blagovno znamko, v trgovini ob popolnoma enaki ceni - na sredini 
prodajnih polic ali izpostavljenost izdelka ob koncu na robu polic - pomeni neverjetno veliko 
razliko v prodaji teh izdelkov. 
 
Raziskave povezane s sponzorstvom Jolande Čeplak v podjetju niso delali, zato empirični 
podatki o prepoznavnosti podjetja Spar Slovenija kot sponzorja Jolande Čeplak niso znani. Kljub 
temu so glede prepoznavnosti kot sponzorja omenjene vrhunske športnice zelo samozavestni. Od 
samega začetka linije Natur Pur je podjetje z njo povezano in v podjetju zatrjujejo, da so bili zelo 
pozorni na to, da je bila vrhunska športnica vključena v vse segmente trženja. »Vključevali smo 
se v vse njene nastope ter sodelovali tudi v oglaševanju na njenih nastopih. Lahko bi rekli, da je 
tukaj zelo, zelo visoka stopnja prepoznavnosti«, samozavestno zatrjujejo v Sparu Slovenija. 
Menijo, da je sponzorstvo Jolande Čeplak izredno uspešno in se o učinkovitosti sponzorstva ter 
komunikaciji blagovne znamke Natur Pur s podobo Jolande Čeplak ne sprašujejo, zato je tudi 
objektivno ne merijo. Podjetje Spar Slovenija izredno dosledno ob objavi člankov o nastopih, 
rezultatih ter drugih novicah povezanih z Jolando Čeplak v tiskanih medijih objavlja oglas, ki 
sporoča o sponzorski podpori podjetja te vrhunske športnice. 
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Sicer pa v Sparu Slovenija menijo, da raziskave delaš, ko si na razpotju, ko imaš težave in 
ugotavljaš kje si, kje imaš rezervo, ko potrebuješ neke informacije, da bi se obrnil v pravo smer. 
In ker so raziskave relativno draga stvar, potrebuješ veliko uporabno vrednost. Z rezultatom 
raziskave si pomagaš, da bi nekaj naredil, da bi se pravilno odločil. Hkrati pa je prepoznavnost 
zelo široka: od nagradnih iger do drugih aktivnosti. In v podjetju menijo, da se v primeru 
sponzorstva Jolande Čeplak ni pojavila potreba, da bi se to vprašali. 
 
Divac (2004, str. 25) navaja, da si podjetje Spar Slovenija zagotavlja pravico odločanja o ostalih 
sponzorjih Jolande Čeplak. Skladno s strategijo podjetja morajo tudi ostali sponzorji vrhunske 
športnice soditi k njeni trženjski podobi, s katero komunicira blagovni znamki Natur Pur in Spar 
Slovenija, ter s katero želi sponzor ustvariti podobo oglaševanih blagovnih znamk. Podjetje želi, 
da vrhunska športnica uporablja le tiste blagovne znamke, ki so s sponzorjem povezane. Divac še 
piše, da Spar Slovenija ne želi biti v vlogi nekakšnega klasičnega donatorja, vendar želi v odnosu 
z vrhunsko športnico sodelovati trženjsko, zato želi imeti ekskluzivne pravice na vseh ravneh.  
 
 
4.5.2  Iztok Čop in Mercator 
 
V Mercatorju svojega poslanstva ne uresničujejo le z aktivno vlogo v gospodarskem okolju, 
ampak z odzivanjem na potrebe širšega okolja uresničujejo svojo kulturno in družbeno 
dimenzijo. S sponzorskimi in donatorskimi sredstvi gradijo in negujejo medčloveške odnose ter 
razvijajo in krepijo dejavnosti družbenega življenja. Kot sponzor aktivno sodelujejo pri 
zagotavljanju potreb širšega družbenega okolja. Sponzorska sredstva usmerjajo v razvoj športa, 
kulture, izobraževanja in okoljevarstvnih projektov. Mercatorjeva vizija je usmerjena v 
zadovoljstvo ljudi z željo povečanja kakovosti življenja na športnem, družbeno-socialnem, 
kulturnem in izobraževalnem področju.  
 
Konkretnih podatkov o učinkih sponzorstva Iztoka Čopa, njegovem vplivu na blagovno znamko 
Zdravo življenje skladno s strategijo podjetja v Mercatorju praviloma ne dajejo, zatrjujejo pa, da 
je linija izdelkov pod omenjeno blagovno znamko, v oglaševalski akciji, v kateri so v vlogo 
komunikatorja postavili Iztoka Čopa, v precejšnjem vzponu, tako po številu izdelkov kot tudi po 
naklonjenosti kupcev do teh izdelkov in seveda v končni fazi porabnikove odločitve za nakup. 
Hkrati poudarjajo dejstvo, da se za nakup izdelkov označenih z blagovno znamko Zdravo 
življenje odločajo bolj osveščeni kupci. »Nedvomno lahko rečemo, da je pri prepoznavnosti 
blagovne znamke, zavedanju in odločitvi za nakup pomemben dejavnik tudi vrhunski športnik 
Iztok Čop kot pozitivna osebnost, ki se pojavlja v vseh naših oglaševalskih akcijah«, zatrjujejo v 
Mercatorju.   
 
Na vprašanje, zakaj so za komunikacijo linije izdelkov pod blagovno znamko Zdravo življenje 
izbrali Iztoka Čopa, v Mercatorju odgovarjajo: »Iztok Čop je eden najuspešnejših vrhunskih 
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športnikov slovenskega športa. Njegova pozitivna podoba, skupaj s podobo njegove življenjske 
partnerke, njun način življenja in trenutno obdobje21, se sklada s podobo linije izdelkov blagovne 
znamke Zdravo življenje. Gre za linijo izdelkov zdrave prehrane, ki je najpomembnejši dejavnik 
varovanja, ohranjanja in krepitve zdravja vseh starostnih skupin. Linija izdelkov pod blagovno 
znamko Zdravo življenje porabnikom omogoča in olajša skrb za lastno zdravje, saj so izdelki 
izdelani na osnovi zdravstvenih spoznanj in strokovnih priporočil za zdravo prehrano ter 
ustrezajo vsaj enemu od kriterijev za varovalno prehrano. Nedvomno je zdrava prehrana eden od 
pomembnejših dejavnikov vrhunskega športnika, ki mu omogočajo vrhunske dosežke in 
doseganje ciljev v njegovi športni karieri. Pozitivna podoba Iztoka Čopa ter način življenja 
vrhunskega športnika z zdravo prehrano sovpada s podobo blagovne znamke izdelkov Zdravo 
življenje.«  
 
Tudi v Mercatorju se zavedajo zahteve po dolgoročnem sodelovanju, zato so sponzorsko 
pogodbo po olimpijskih igrah v Atenah 2004 podaljšali še za dve leti. Ob tem so se v podjetju 
odločili, da bodo vrhunskega športnika pri doseganju ciljev podjetja in sponzorstva uporabljali še 
bolj projektno kot so to počeli do sedaj.  
 
Pri navajanju ciljev, ki jih podjetje zasleduje s sponzorstvom, pomembnosti enega ali drugega 
cilja ne želijo izpostaviti, saj menijo, da so cilji med seboj soodvisni. Menijo, da gre za splet 
številnih dejavnikov, ciljev: dvig ugleda podjetja med splošno slovensko, poslovno in tujo 
javnostjo ter s povečanjem prepoznavnosti in zavedanja blagovne znamke do popolnoma 
ekonomskih ciljev, kot sta tudi povečanje tržnega deleža in večji dobiček. 
 
Ko govorimo o povečanju prepoznavnosti linije izdelkov Zdravo življenje kot vplivu vrhunskega 
športnika so v Mercatorju prepričani, da gre za splet številnih okoliščin. »Ko smo začeli z 
oglaševalsko akcijo, so bili rezultati opazni, saj oglaševalska akcija že sama po sebi naredi 
svoje«, pravijo v Mercatorju in dodajajo: »seveda mislimo, da je tudi Iztok Čop doprinesel k 
temu, da se je prodaja povečala«. 
 
Sicer pa tudi v Mercatorju nimajo konkretnih podatkov o prepoznavnosti podjetja kot sponzorja 
vrhunskega športnika, kakor tudi niso znani podatki o prepoznavnosti blagovne znamke Zdravo 
življenje. Prepoznavnosti in zavedanje lastnih blagovnih znamk ne merijo, pomagajo pa si s 
podatki raziskav, narejenih s strani raziskovalnih inštitutov na tem področju. 
 
 
 
 
 

                                                 
21 op.p.: v času oglaševalske akcije sta pričakovala naraščaj 
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4.5.3  Tina Maze in Primož Peterka ter Droga 
 
Droga22 je pomemben sponzor športnih ekip in dogodkov v Sloveniji, zelo znana po svoji vlogi v 
smučanju, alpskem in nordijskem. Strategija sponzorstva izhaja iz želje pomagati pri ohranjanju, 
razvoju in spodbujanju vsega, kar vpliva na kakovost življenja. Izkazujejo skrb in odgovornost za 
kakovost življenja. Preko sponzorstva spodbujajo k zdravemu, dejavnemu in kakovostnemu 
preživljanju prostega časa ter k zdravemu prehranjevanju. Še posebno pozornost namenjajo 
lokalni skupnosti. Verjamejo, da se dobri odnosi lahko zgradijo in ohranijo le z medsebojnim 
zaupanjem in sodelovanjem, zato v okolje vračajo, kar črpajo iz njega.  
 
Odločitev o sponzoriranju slovenskih smučarskih reprezentanc sega v leto 1984 – v čas zimske 
olimpijade v Sarajevu. »Smučanje je bilo takrat v Sloveniji zelo priljubljeno in v tem smo videli 
priložnost za promocijo in dvig ugleda podjetja ter obenem priložnost za podporo uspešnim 
smučarjem«, pravijo v Drogi. Kasneje so se v podjetju odločili tudi za individualno sponzorstvo 
Primoža Peterke in Tine Maze. Pri odločitvi je šlo je za spremljanje in sponzoriranje trenutnih 
športnih junakov - zmagovalcev, s čimer so v Drogi želeli njihov uspeh prenesti na podjetje in na 
proizvode, konkretno na blagovno znamko 1001 cvet. 
 

Slika 12: Slovenski smučarji v vlogi komunikatorja blagovne znamke 1001 cvet. 
 

        Vir: Naš glas: glasilo Skupine Droga, december 2004, str. 20-21. 
 
V Drogi menijo, da športni junaki s svojimi športnimi uspehi, prepoznavnostjo in odmevnostjo  v 
medijih povečujejo ugled blagovnih znamk in podjetja. »Raziskave potrjujejo, da večina 
potrošnikov od medijskih vsebin najraje spremlja šport, v Sloveniji je bilo pred leti najbolj 
aktualno ravno smučanje in drugi zimski športi. Ti so se nam zdeli posebej primerni kot navezava 
za čaje oziroma takrat še nove blagovne znamke čajev 1001 CVET (blagovna znamka obstaja od 
leta 1989 dalje)«, menijo v Drogi. Kriterij izbora Tine Maze in Primoža Peterke je torej bil: 
športni uspeh v športni zvrsti, ki jo spremlja največ potrošnikov. Povezava s čaji je bila zanimiva 

                                                 
22 V nalogi kot ime podjetja uporabljam »Droga«, saj v času raziskave podjetje še ni bilo združeno s podjetjem 
Kolinska.  
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tudi zaradi tega, ker je zimska sezona čas, ko prodaja čajev skokovito naraste – čaji v Sloveniji še 
zmeraj veljajo predvsem za topli napitek za zimske dni in se zato največ pijejo v zimski sezoni, 
torej v sezoni smučanja. 
 
Med kriteriji, ki vplivajo na odločitev za sponzorstvo, skladno s strategijo blagovne znamke v  
Drogi izpostavljajo tudi: 

- tradicijo in priljubljenost v določeni državi, 
- medijsko odmevnost, vidnost pokrovitelja na samem dogodku, 
- pridobitev poslovnih vezi, 
- prispevek k uresničevanju družbenih ciljev, 
- možnost vpliva na prepoznavnost in priljubljenost izdelkov in podjetja, 
- predhodne izkušnje s sponzoriranci (izkušnje, priporočila ...), 
- vložek glede na izkoristek, 
- prisotnost ostalih sponzorjev, 
- časovni okviri sponzorstva  in dolgoročne možnosti sodelovanja, 
- možnost pospeševanja prodaje in izvajanja degustacij, 
- medijsko pokritost in možnosti sodelovanja na tiskovnih konferencah, 
- popuste pri oglaševanju in druge ugodnosti (karte, storitve…), 
- status sponzorja, 
- čas trajanja pogodbe, prednostno pravico podaljšanja, 
- možnost aktivnega vključevanja Droginih predstavnikov v dogodek, 
- dodano vrednost za sponzorja v primerjavi z drugimi podobnimi sponzorstvi, 
- doseg primarnih in sekundarnih ciljnih skupin, 
- priložnost za obeležitev športnika z logotipom, 
- medijsko atraktivnost športa, 
- potenciale športa, 
- potenciale oz. uveljavljenost športnika (ekipe, reprezentance), 
- možnost navezave na katero od naših blagovnih znamk, 
- pričakovana medijska izpostavljenost, 
- pričakovane priložnosti kot prostor oglaševalskih aktivnosti podjetja, 
- možnosti za namestitev promocijskih elementov, 
- pridobitev promocijskih ugodnosti za blagovno znamko ali družbo. 

 
V Drogi menijo, da se sponzorstvo na novo uveljavlja kot učinkovito orodje odnosov z 
javnostmi, saj prek njega podjetje izraža tudi odgovornost do splošne javnosti in okolja, v 
katerem se pojavlja. S podporo določeni aktivnosti okolju podjetje sporoča, kdo je, kaj je zanj 
pomembno in kakšne so njegove vrednote. Zato izbiri vsebine sponzorstva v podjetju posvečajo 
ravno tolikšno pozornost kot poslovnim vidikom odločitve za sponzorstvo. Sicer je odločitev za 
sponzorstvo v Drogi večinoma poslovne narave. Z njim želijo doseči naslednje poslovne cilje: 
- gradnja ugleda podjetja, 
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- dvig prepoznavnosti, 
- gradnja identitete podjetja, 
- povečanje prodaje, 
- povečanje tržnega deleža podjetja, 
- cilje, ki jih zasleduje posamezna blagovna znamka, 
- »hospitality« (utrjevanje odnosov s ključnimi partnerji; ugodnosti za zaposlene/partnerje), 
- doseganje pozitivnih odnosov z javnostmi. 
 
Cilji, h katerim stremijo, so torej: oblikovanje jasne in prepoznavne dolgoročne strategije donacij 
in sponzorstev, integracija sponzorstva z ostalimi orodji tržnega komuniciranja in prodaje ter 
posledično znižanje stroškov, večja učinkovitost in vidnost sponzorstva ter povečan nadzor nad 
izvajanjem sponzorstev.  
 
Zavedajo se, da so učinki sponzorstva dolgoročni, zato si tudi v Drogi želijo dolgoročnega 
sodelovanja s sponzoriranci, ki bo omogočilo izgradnjo vezi med blagovno znamko in vrhunskim 
športnikom. Vrhunske športnike – sponzorirance vključujejo v oglaševanje, nagradne igre in 
druge oblike promocije, ki so del trženjske strategije podjetja. Smučarje konkretno vključujejo v 
akcije tržnega komuniciranja od vsega začetka (od leta 1984), s čimer skušajo v podjetju dosegati 
sinergijske učinke oziroma povečati učinek vloženih sredstev. S slovenskimi zimskimi športi na 
različne načine sodelujejo že od leta 1984 (smučarji, skakalci, pokal Vitranc, Zlata lisica, Planica, 
drugi…). Sodelovanje se je kot omenjeno začelo v času sarajevske predolimpijske sezone in se je 
v različnih oblikah ohranilo vse do danes. Odločitev za podaljšanje sponzorstva je v Drogi 
odvisna od skladnosti sponzorstva s  sponzorsko strategijo (ki se je skozi čas prilagodila novim 
potrebam na trgu), od doseganja konkretnih poslovnih ciljev in uspešnega sodelovanja s 
sponzoriranci. Za podaljšanje sponzorskih pogodb se v Drogi odločajo vsako leto posebej. 
 
Tudi v primeru sponzorstev podjetja Droga empirični podatki o vplivu podobe vrhunskega 
športnika na blagovno znamko, prepoznavnosti podjetja kot sponzorja slovenskih vrhunskih 
športnikov ter o prepoznavnosti in zavedanju blagovnih znamk, ki jih komunicirajo s podobo 
omenjenih vrhunskih športnikov, ne obstajajo. V podjetju spremljajo le medijsko odmevnost 
sponzorstva in izvajajo analize pojavnosti sponzorstev v medijih (analiza klipinga), ostalih 
podatkov trenutno nimajo, zagotavljajo pa, da se o tovrstnih raziskavah za večja sponzorstva že 
dogovarjajo za naslednje leto.  
 
S sponzorstvom so v Drogi usmerjeni k aktivnemu iskanju zanimivih pokroviteljstev in 
donatorstev in ne k zgolj sledenju ponujenim, dolgoročnemu sodelovanju s sponzoriranci in 
gradnjo povezave med Drogo in projektom, ki ga podpiramo, integraciji sponzorstva z ostalimi 
orodji tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi, obravnavi sponzorirancev kot naših 
poslovnih partnerjev. Ob tem v Drogi zagotavljajo, da sredstva namenjena športu predstavljajo 
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največji delež sponzorskih sredstev, zneski in deležev pa tako kot v ostalih podjetjih tudi v Drogi 
ne želijo razkriti. 
 
 
4.5.4  Jolanda Čeplak in Toyota Adria 
 
Primer Jolande Čeplak in Toyote sem izbrala, ker kaže na možnost omejevanja izkoriščanja 
bonitet, ki naj bi jih sponzorski odnos prinašal.  
 
Podjetje Toyota Adria, generalni zastopnik vozil Toyota v Sloveniji, je v času Olimpijskih iger v 
Atenah pripravila zanimivo in po mojem mnenju izredno učinkovito oglaševalsko akcijo, v 
katero so vključili vrhunsko športnico Jolando Čeplak, ki je na igrah osvojila tudi olimpijsko 
odličje. Oglaševalska akcija je bila zaradi ekskluzivnih pravic TOP partnerjev Mednarodnega 
olimpijskega komiteja prekinjena in celotne ideje v podjetju kljub želji niso mogli izpeljati.   
 
Pobuda za sponzorstvo Jolande Čeplak s strani podjetja Toyota Adria izhaja iz podpore atletiki s 
strani Toyote na mednarodnem nivoju. Toyota je namreč sponzor IAAF – International 
Association of Athletics Federations (ang. Mednarodna atletska zveza). Ko se je na podjetje 
obrnil Jolandin manager, so se v podjetju odločili, da omenjeno vrhunsko športnico podprejo s 
tem, da ji dajo v uporabo enega od osebnih vozil. Pri izboru vozila so se opirali na povezovanje 
podobe oziroma lastnosti vozila s podobo oziroma lastnostmi vrhunske športnice.  
 
»Jolanda Čeplak nam je prinesla tako rekoč kruh, mi smo ga le še razrezali«, pravijo v Toyoti in 
dodajajo, da so se pri izbiri avtomobila, ki so ji ga dali v uporabo, odločali glede na povezovanje 
karakteristik vozila in vrhunske športnice. »Gre za enakost podobe med vrhunsko športnico in 
avtomobilom Toyota Corolla Verso, ki ga uporablja: vztrajnost, dinamičnost, moč. Take so 
lastnosti vrhunske atletinje in taka so naša vozila, tudi nova Corolla Verso, ki jo vozi Jolanda 
Čeplak«, so prepričani v podjetju. 
 
Slika 13: Eden od elementov tržnega komuniciranja blagovne znamke Toyota s podobo vrhunske športnice 
               in njenim lastnoročnim podpisom ter sloganom »Vztrajnost, dinamičnost, moč«. 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Vir: Toyota Adria d.o.o. 
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Pri sponzorstvu Jolande Čeplak, kakor tudi drugih športnikov, gre bolj za dvig podobe in ugleda, 
ne pa za povečanje prodaje. Sponzorstvo v podjetju Toyota Adria ne obravnavajo kot pomemben 
element tržnega komuniciranja, kot eno pomembnih orodij izvajanja strategije tržnega 
komuniciranja. V tem smislu dajejo prednost drugim dogodkom, s katerimi želijo povečati 
prepoznavnost in zavedanje blagovne znamke Toyota. Konkretnih podatkov o prepoznavnosti 
Toyote kot sponzorja Jolande Čeplak, pridobljenih z natančnimi meritvami in raziskavami, 
nimajo. Raziskav ne naročajo, saj menijo, da predstavljajo relativno velik strošek glede 
potrebnosti oziroma koristi, ki jih prinašajo. Za sponzorstvo Jolande Čeplak se je bolj kot ne 
izvedelo od ust do ust, nekaj pa je seveda pripomogla tudi uporaba vrhunske športnice pri 
komunikaciji blagovne znamke, čestitke podjetja ob vrhunskih dosežkih ipd.  
  
V zameno za sponzorstvo v podjetju seveda pričakujejo dostopnost do vrhunske športnice, pri 
čemer so se zavedali in dali prednost njenim obveznostim povezanim s treningi in tekmovanji.  
Kot izhaja iz sponzorske pogodbe, naj bi bila športnica dostopna za fotografiranje, da bi uporabili 
njene podobe v vseh elementih trženjskega spleta, tako za oglaševanje, aktivnosti odnosov z 
javnostmi ipd. Omenjena oglaševalska akcija, pripravljena za realizacijo v času olimpijskih iger v 
Atenah, je vključevala Jolando Čeplak v številnih elementih trženjskega komuniciranja (tiskani in 
elektronski oglas, letak, plakat, čestitka ob uspehu…), vendar so podjetje pri tem ustavila že 
omenjena pravila Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki narekujejo zelo omejeno pravico do 
uporabe olimpijcev23 med olimpijskimi igrami. Z uporabo podobe pri komunikaciji blagovne 
znamke so se želeli identificirati s športnico in slovenski javnosti pokazati, da Toyota uspešno 
sodeluje tudi na področju slovenskega športa in športnike podpira na poti do vrhunskih 
rezultatov.  
 
V podjetju ob elementih tržnega komuniciranja, kjer uporabljajo podobo vrhunskega športnika 
(plakat, tiskani oglas, elektronski oglas…), v primeru uspešnega nastopa sponzoriranega 
vrhunskega športnika vedno objavljajo čestitko (slika 14) ter na ta način pokažejo, da podpirajo 
slovenski šport, da so sponzor izbranega vrhunskega športnika. Sama ideja oziroma rdeča nit 
oglaševalske akcije izhaja iz podjetja, oglaševalska agencija pa jo naredi zanimivo in privlačno za 
potencialnega gledalca, bralca.  
 

Slika 14: Čestitka Toyote Jolandi Čeplak ob osvojeni olimpijski medalji v Atenah 2004. 
 
 
 
 
 

 
                             

          Vir: Toyota Adria d.o.o. 
                                                 
23 Olimpijec je športnik, ki nastopi na olimpijskih igrah. 
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Učinkov komunikacijskih aktivnosti Toyote z Jolando Čeplak na prepoznavnost in zavedanje 
blagovne znamke v podjetju ne merijo. Tudi vpliva podobe vrhunske športnice na blagovno 
znamko ne. Take raziskave predstavljajo za podjetje relativno velik strošek in so seveda smiselne 
le kadar podatke potrebuješ za odločitev, pri nas pa pri sponzorstvu ne gre za to.  
   
»Naše sponzorstvo se je izvedelo in ust do ust«, trdijo v Toyoti. Empiričnih podatkov, ki kažejo 
delež prepoznavnosti podjetja v smislu sponzorstva, nimajo, saj takih raziskav ne naročamo. 
Predstavljajo kar precejšen strošek, ki ga ocenjujejo kot prevelik glede na interes sponzorstva. 
Poleg tega sponzorstvo za podjetje ni primarni dogodek. Pri raziskavah in merjenih se 
osredotočimo na druge aktivnosti. Učinke sponzorstva navadno merijo le skozi učinke odnosov z 
javnostmi.  
 
V Toyoti še dodajajo: »Med olimpijskimi igrami v Atenah smo pripravili izredno atraktivno 
oglaševalsko akcijo z naslovom »Moč, vztrajnost, hitrost! Zaupamo in verjamemo v en cilj!« s 
podobo in lastnoročnim podpisom Jolande Čeplak.«  
 
 

5.  SKLEPNE UGOTOVITVE LASTNE RAZISKAVE 
 
 
Podoba blagovne znamke je izredno kompleksna komponenta, pogosto močno subjektivno 
pogojena, zato pri ugotavljanju vpliva podobe vrhunskega športnika na blagovno znamko ne 
moremo mimo problematike izoliranja posameznih dejavnikov tržnokomunikacijskih aktivnosti, 
ki vplivajo na podobo in uspeh blagovne znamke. Kljub temu podatki in ugotovitve izvedene 
raziskave omogočajo oblikovanje nekaterih ugotovitev, s katerimi zaključujem empirični del 
magistrskega dela. Na osnovi analize podatkov, ki sem jih pridobila z globinskimi intervjuji v 
izbranih podjetjih, sem oblikovala naslednje ugotovitve o sponzorstvu vrhunskih športnikov na 
področju Slovenije in o vplivu podobe vrhunskega športnika na blagovno znamko. 
 
UUggoottoovviitteevv::    
PPooddjjeettjjaa  ssee  zzaavveeddaajjoo  ppoommeennaa  iizzbboorraa  pprraavveeggaa  vvrrhhuunnsskkeeggaa  ššppoorrttnniikkaa  kkoott  kkoommuunniikkaattoorrjjaa  
bbllaaggoovvnnee  zznnaammkkee,,  pprrii  ččeemmeerr  iizzppoossttaavvlljjaajjoo  ppooppuullaarrnnoosstt  oozziirroommaa  mmeeddiijjsskkoo  ppoozzoorrnnoosstt  
vvrrhhuunnsskkeeggaa  ššppoorrttnniikkaa  iinn  uusskkllaajjeennoosstt  ppooddoobbee  vvrrhhuunnsskkeeggaa  ššppoorrttnniikkaa  ss  ppooddoobboo  bbllaaggoovvnnee  
zznnaammkkee..      
 
Glavno merilo odločanja sponzorjev pri izboru vrhunskega športnika - sponzoriranca sta njegova 
popularnost in medijska pozornost, uspešnost sponzoriranca v panogi ter njegovo ujemanje s 
podobo blagovne znamke, pri komunikacijski strategiji katere v vlogo komunikatorja postavijo 
vrhunskega športnika. Podjetja v priljubljenosti vrhunskega športnika oziroma športne panoge, v 
kateri nastopa, vidijo priložnost za promocijo in dvig ugleda blagovne znamke. Športni junaki s 
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svojimi športnimi uspehi, prepoznavnostjo in odmevnostjo v medijih povečujejo ugled izdelkov 
in podjetja.  
 
Odločitve, ki vodijo do sponzorskega razmerja, so v podjetjih na slovenskem trgu redko 
profesionalne. Kljub temu pa se podjetja pri izboru vrhunskega športnika, ki mu podelijo vlogo 
komunikatorja blagovne znamke zavedajo pomena usklajenosti sponzoriranca s poslanstvom in 
vizijo podjetja. Pri izboru sponzoriranca kot komunikatorja se zavedajo pomena usklajenosti 
podobe blagovne znamke in podobe vrhunskega športnika.  
 
Pogosto se podjetja za sponzorstvo odločajo tudi na podlagi sponzorstva mednarodnih korporacij, 
ki jim pripadajo, kar velja predvsem za podjetja s tujim kapitalom. 
 
Iz pridobljenih podatkov ugotavljam, da pri nekaterih anketiranih podjetjih še vedno lahko 
zaznamo neprofesionalne motive pri odločitvi za sponzorstvo, saj na vprašanje o argumentih 
izbora vrhunskega športnika odgovori niso popolnoma jasni. Ta delež pa se v primerjavi s 
preteklostjo prav gotovo zmanjšuje. Podjetja, ki vrhunskega športnika postavljajo v vlogo 
komunikatorja, se zavedajo pomena usklajenosti obeh podob, vendar ocenjujem, da to ni prvi in 
osnovi faktor izbora vrhunskega športnika, sponzoriranca. Neprofesionalnost je pri odločitvi za 
sponzorstvo podjetij na slovenskem trgu še vedno prisotna, čeprav lahko rečem, da se podjetja že 
zavedajo nekaterih učinkov, ki jih sponzorski odnos ob dodatnih vloženih sredstvih lahko 
prinaša. Slednje potrjuje tudi raziskava družbe Cati, katere ugotovitve kažejo, da sponzoriranci 
potrebujejo predvsem svetovanje, sponzorji pa dokaze, argumente in podatke. Sponzoriranci so 
še vedno prepričani, da so pri pridobivanju sredstev najpomembnejša osebna poznanstva. 
  
UUggoottoovviitteevv::  
PPooddjjeettjjaa  ssppoonnzzoorrssttvvoo  oobbrraavvnnaavvaajjoo  ssttrraatteešškkoo,,  kkaarr  ddookkaazzuujjee  ddoollggoorrooččnnoo  ssooddeelloovvaannjjee;;  
ssppoonnzzoorrsskkee  ppooggooddbbee  iizzbbrraanniihh  ppooddjjeettiijj  ssoo  vveeččlleettnnee..    
 
Podjetja se zavedajo, da učinki sponzorstva zahtevajo dolgoročno sodelovanje. Sponzorsko 
razmerje je praviloma sklenjeno za obdobje dveh ali celo štirih let, kot znaša olimpijski cikel. 
Skoraj vsi izbrani vrhunski športniki, sponzoriranci intervjuvanih podjetij, so namreč 
olimpioniki24.  
 
Podjetja se za sponzorstva odločajo strateško pred začetkom leta, v izredno majhnem deležu 
izjemoma tudi med letom. Na začetku vsakega poslovnega leta podjetje sprejme načrt 
sponzorskih aktivnosti ter skozi leto razdeli načrtovana sredstva v te namene. Podjetja v naprej 
sprejmejo odločitve, v kakšni meri se bodo vključevali, v manjšem delu se odločajo sprotno glede 
na situacijo. »Glavna sponzorstva« vrhunskih športnikov so v naprej določena, manjša so včasih 
tudi sprotna.  
                                                 
24 Olimpionik je nosilec olimpijske medalje. 
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Sponzorske strategije izbranih podjetij so usmerjene v eno večje sponzorstvo. Podjetja s 
sponzorstvi ne želijo biti razpršena. To jim omogoča, da z vrhunskim športnikom precej 
intenzivno delajo. »Glavni sponzoriranci« imajo pri podjetjih posebno mesto. Z uporabo 
vrhunskega športnika kot komunikatorja blagovne znamke podjetja gradijo vez med blagovno 
znamko in vrhunskim športnikom. 
  
UUggoottoovviitteevv::  
SSppoonnzzoorriirraannjjee  ššppoorrttaa  pprreeddssttaavvlljjaa  vv  pprriimmeerrjjaavvii  zz  vvkklljjuuččeevvaannjjeemm  vv  oossttaallee  ddrruužžbbeennoo  kkoorriissttnnee  
ddeejjaavvnnoossttii  ((kkuullttuurraa,,  hhuummaanniittaarrnnii  nnaammeennii  iippdd..))  nnaajjvveeččjjii  ddeelleežž  ssppoonnzzoorrsskkiihh  iinn  ddoonnaattoorrsskkiihh  
ssrreeddsstteevv  ppooddjjeettjjaa..    
 
Podobno kot predhodne raziskave domačih in tujih avtorjev, se tudi tokrat šport izkaže kot 
monarh sponzorskega trga. Podatki o deležu sredstev, ki jih podjetja namenjajo sponzorstvu, so 
praviloma poslovna skrivnost, podjetja pa pritrjujejo, da sredstva namenjena tej dejavnosti 
predstavljajo največji delež sponzorskih sredstev.  
 
UUggoottoovviitteevv::  
PPooddjjeettjjaa  ss  ssppoonnzzoorrssttvvoomm  zzaasslleedduujjeejjoo  vv  pprrvvii  vvrrssttii  ddvviigg  pprreeppoozznnaavvnnoossttii  iinn  zzaavveeddaannjjaa  
bbllaaggoovvnnee  zznnaammkkee  tteerr  ddvviigg  ppooddoobbee  bbllaaggoovvnnee  zznnaammkkee..  NNeeppoossrreeddnniihh  eekkoonnoommsskkiihh  cciilljjeevv  nnee  
ppoossttaavvlljjaajjoo  vv  oosspprreeddjjee..  
 
Podjetja kot prvi razlog za izbor sponzorstva v funkciji enega od elementov tržnega 
komuniciranja navajajo prepoznavnost blagovne znamke in posredno pozitiven lik. Značilnosti in 
lastnosti podobe vrhunskega športnika25, komunikatorja blagovne znamke, želijo prenesti na 
blagovno znamko in podjetje. Sponzorstvo vrhunskega športnika obravnavajo kot vprašanje 
podobe in ugleda blagovne znamke oziroma podjetja.  
 
Glavni cilj sponzorjev je podobno kot v Avakumovićevi raziskavi iz leta 1997 dvig oziroma 
krepitev ugleda, podobe blagovne znamke oziroma podjetja. Vsekakor se s tem ciljem 
neposredno povezuje tudi cilj pridobivanja novih kupcev. Podjetja empiričnih podatkov sicer 
nimajo, menijo pa, da z uporabo podobe vrhunskega športnika v vlogi komunikatorja povečajo 
prepoznavnost in ugled blagovne znamke ter pridobijo nekatere kupce, potencialne porabnike, ki 
jim je izbrana blagovna znamka namenjena. 
 
O povečanju prodaje, kot enem od ciljev sponzorstva, podjetja nerada govorijo. Od sponzorstva 
ne pričakujejo neposrednega ekonomskega učinka kot sta povečana prodaja in tržni delež. 
Zavedajo se, da je to posledica vpliva številnih dejavnikov: od oglaševanja, cene, tega kako je 
označeno v trgovini ipd. Vsi ti dejavniki so zelo pomembni. Težko bi rekli, da brez vrhunskega 
športnika v vlogi komunikatorja izbrane blagovne znamke ne bi tako uspešno prodajali, prav 

                                                 
25 Med značilnostmi in lastnostmi navajajo predvsem uspešnost, vztrajnost, dinamičnost, delavnost, prepoznavnost 
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gotovo pa, zatrjujejo v podjetjih, z njimi povečajo prepoznavnost blagovne znamke. Bolj so v 
podjetjih samozavestni glede vpliva podobe vrhunskega športnika na prepoznavnost in ugled 
blagovne znamke, saj so prepričani, da je blagovna znamka zaradi uporabe vrhunskega športnika 
v vlogi komunikatorja bolj prepoznavna. V podjetjih ne želijo govoriti o prodajnem učinku, saj 
nimajo objektivnih kazalcev. 
 
Podjetje, ki se odloči za sponzorstvo, poskuša krojiti svoje poslovno okolje, tako da lahko zaradi 
večje naklonjenosti družbe, v kateri deluje, lažje dosega svoje poslovne cilje. Poleg tega se lahko 
vodstvo podjetja kot sponzor zahvali posameznikom, s katerimi poslovno sodeluje, in se z njimi 
sreča tudi v nekoliko bolj sproščenih okoliščinah. Seveda podjetja priznavajo tudi ekonomsko 
plat, saj ne gre zgolj za to, da s finančno podporo podjetje poveča svoj ugled, temveč morebitnim 
porabnikom lahko tudi približa svojo blagovno znamko. 
 
UUggoottoovviitteevv::  
PPooddjjeettjjaa  ssppoonnzzoorrssttvvoo  vvkklljjuuččuujjeejjoo  vv  ssttrraatteeggiijjoo  ttrržžnneeggaa  kkoommuunniicciirraannjjaa..  SSppoonnzzoorrssttvvoo  
vvkklljjuuččuujjeejjoo  vv  vvssee  aakkttiivvnnoossttii  ttrržžeennjjsskkeeggaa  sspplleettaa..  
 
Sponzorske pogodbe sponzorju zagotavljajo dostopnost do vrhunskega športnika, da bi uporabil 
njegovo podobo v vseh elementih tržnega komuniciranja, predvsem v oglaševanju in odnosih z 
javnostmi. Povezovanje sponzorstev z oglaševanjem, nagradnimi igrami in drugimi oblikami 
promocije je del tržne strategije podjetij. Podjetja si prizadevajo, da bi vrhunskega športnika 
vključila v vse segmente trženjskega spleta, predvsem tržnokomunikacijske aktivnosti, s čimer 
želijo dosegati sinergijske učinke oziroma povečati učinek vloženih sredstev.  
 
Z uporabo podobe vrhunskega športnika kot komunikatorja blagovne znamke se želijo podjetja s 
športnikom identificirati in družbi pokazati, da podjetje uspešno sodeluje tudi na področju 
slovenskega športa oziroma športnike podpira pri doseganju vrhunskih rezultatov. Pri tem se 
lahko podjetje sooči tudi z ovirami, določili in omejitvami organizatorjev največjih prvenstev26, 
na katerih vrhunski športnik nastopa, zato celotne strategije ne morejo izpeljati. Pri tem se 
ponovno kaže pomen tehtnega izbora vrhunskega športnika kot sponzoriranca in komunikatorja 
blagovne znamke. 
 
UUggoottoovviitteevv::  
PPooddjjeettjjaa  ssaammaa  vvooddiijjoo  iiddeejjoo  vvkklljjuuččeevvaannjjaa  vvrrhhuunnsskkeeggaa  ššppoorrttnniikkaa  vv  ttrržžnnookkoommuunniikkaacciijjsskkee  
aakkttiivvnnoossttii,,  ooggllaaššeevvaallsskkee  aaggeenncciijjee  iiddeejjoo  nnaarreeddiijjoo  pprriivvllaaččnnoo  zzaa  ppootteenncciiaallnneeggaa  bbrraallccaa,,  
gglleeddaallccaa..    

                                                 
26 Skladno z določili Mendarodne olimpijske listine (The Olympic Charter) tržno komuniciranja sponzorja, ki ni 
hkrati tudi sponzor olimpijskega gibanja, ne sme biti povezano z olimpijskimi igrami, olimpizmom oziroma 
olimpijskimi simboli v najširšem smislu. Sponzor v določenem času pred, med in po olimpijskih igrah ne sme 
uporabljati podobe in/ali imena vrhunskega šprotnika, čeprav je njegov individualni sponzor.  
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Podjetje vključevanje sponzoriranca v aktivnosti komuniciranja blagovne znamke predlaga 
oglaševalski agenciji. Pri načrtovanju oglaševalske strategije so podjetja aktivna sama, saj imajo 
ravno ona največ informacij. Ideja oziroma rdeča nit oglaševalske akcije izhaja iz podjetja, 
agencija pa idejo reši kreativno in ji da celotno podobo, »piko na i«. Vse skupaj naredi bolj 
zanimivo in privlačno za potencialnega porabnika, bralca oziroma gledalca. 
 
UUggoottoovviitteevv::  
PPooddjjeettjjaa  nnee  mmeerriijjoo  uuččiinnkkoovviittoossttii  ssppoonnzzoorrssttvvaa..  
 
Nobeno od intervjuvanih podjetij raziskav povezanih s sponzorstvom izbranega vrhunskega 
športnika ne izvaja samostojno, niti jih ne naroča pri raziskovalnih institutih. Podjetja spremljajo 
le medijsko odmevnost sponzorstva, izvajajo analize pojavnosti sponzorstev v medijih (analiza 
klipinga). Učinke sponzorstva navadno merijo torej le skozi učinke odnosov z javnostmi.  
 
Kot razlog »nesmiselnosti« raziskav o učinkih sponzorstva lahko izpostavimo precej veliko 
samozavest podjetij. Raziskave so po njihovem mnenju namreč smiselne le, kadar je podjetje na 
razpotju, ko ima težave in ugotavlja kje je, kje ima rezerve, ko potrebuje dodatne informacije, da 
bi se obrnil v pravo smer, izbral usmeritev za naprej. Zaradi samozavesti o učinkovitosti 
sponzorstva take raziskave za podjetje predstavljajo relativno velik (po njihovem mnenju 
nepotreben) strošek. 
 
Kljub pomanjkanju empiričnih podatkov podjetja menijo, da je sponzorstvo vrhunskih športnikov 
izredno učinkovito in se o učinkovitosti ne sprašujejo, zato je tudi objektivno ne merijo. 
 
UUggoottoovviitteevv::  
PPooddjjeettjjaa  nnee  mmeerriijjoo  pprreeppoozznnaavvnnoossttii,,  zzaavveeddaannjjaa  bbllaaggoovvnniihh  zznnaammkk,,  vveennddaarr  vveerrjjaammeejjoo  vv  
ppoozziittiivveenn  ddoopprriinnooss  vvrrhhuunnsskkeeggaa  ššppoorrttnniikkaa,,  ss  kkaatteerriimm  kkoommuunniicciirraajjoo  iizzbbrraannoo  bbllaaggoovvnnoo  
zznnaammkkoo..    
 
Tudi o prepoznavnosti in zavedanju blagovnih znamk, ki jih komunicirajo s podobo 
sponzoriranca – vrhunskega športnika, podjetja točnih podatkov nimajo. Verjamejo pa, da je 
stopnja prepoznavnosti velika. Nekatera podjetja si pri tem pomagajo s podatki raziskav, 
narejenih s strani raziskovalnih institucij na tem področju.  
 
Pri vprašanju večje prepoznavnosti blagovne znamke, komunicirane s podobo vrhunskega 
športnika, podjetja izpostavljajo problem izoliranja posameznih dejavnikov, saj gre po njihovem 
za splet številnih okoliščin. Zavedajo se učinkov oglaševalskih aktivnosti in verjamejo, da tudi 
vrhunski športnik v vlogi komunikatorja doprinese svoj delež k uspešnosti tržnokomunikacijskih 
aktivnosti: izstopanju oglasa iz množice, povečanju prepoznavnosti in zavedanja blagovne 
znamke ter nenazadnje tudi pozitivnem doprinosu k prepoznavnosti in prodaji izdelkov označenih 
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z določeno blagovno znamko, pri tem podjetja ne izpostavljajo vrhunskega športnika kot 
ključnega dejavnika. Predvsem v trgovski dejavnosti navajajo vpliv številnih dejavnikov, ki 
vplivajo k prodaji. Na primer sama postavitev blagovne znamke v trgovini ob popolnoma enaki 
ceni istega izdelka - na sredini prodajnih polic ali izpostavljenost blagovne znamke ob koncu na 
robu polic, pomeni neverjetno veliko razliko v prodaji te blagovne znamke. 
 
UUggoottoovviitteevv::  
PPooddjjeettjjaa  nnee  mmeerriijjoo  pprreeppoozznnaavvnnoossttii  ppooddjjeettjjaa  kkoott  ssppoonnzzoorrjjaa  iizzbbrraanneeggaa  vvrrhhuunnsskkeeggaa  
ššppoorrttnniikkaa..    
 
Empiričnih podatkov, ki kažejo delež prepoznavnosti podjetja v smislu sponzorstva, sponzorji 
slovenskega športa nimajo in tovrstnih raziskav ne naročajo. Raziskave predstavljajo kar 
precejšen strošek, za katerega menijo, da je prevelik glede na interes sponzorstva. V nekaterih 
podjetjih sponzorstvo niti ni primarni element tržnega komuniciranja, kar potrjujejo ugotovitev o 
neprofesionalnosti odločitev, ki vodijo do sponzorskega odnosa. Pri merjenjih oziroma 
raziskavah se v podjetjih osredotočajo na druge aktivnosti.  
 
Podjetja menijo, da ni potrebe po odgovoru na vprašanje o prepoznavnosti podjetja kot sponzorja 
izbranega vrhunskega športnika, saj menijo, da je prepoznavnost zadovoljiva. Za sponzorstvo se 
bolj kot ne izve od ust do ust, nekaj seveda doprinese tudi uporaba podobe vrhunskega športnika 
pri komunikaciji blagovne znamke, čestitke podjetja ob vrhunskih dosežkih ipd.  
 
UUggoottoovviitteevv::  
PPooddjjeettjjaa  ssee  zzaavveeddaajjoo  vvpplliivvaa  ppoozziittiivvnnee  ppooddoobbee  vvrrhhuunnsskkeeggaa  ššppoorrttnniikkaa  nnaa  bbllaaggoovvnnoo  zznnaammkkoo,,  
vveennddaarr  ppaa  eemmppiirriiččnniihh  rraazziisskkaavv  iinn  ppooddaattkkoovv,,  kkii  bbii  ttoo  ddoommnneevvoo  ppoottrrjjeevvaallii,,  nniimmaajjoo..    
 
Podjetja učinkov komunikacije blagovne znamke s podobo ali imenom vrhunskega športnika na 
prepoznavnost in zavedanje blagovne znamke ne merijo. Seveda tudi neposrednih ekonomskih 
učinkov uporabe vrhunskega športnika v vlogi komunikatorja blagovne znamke ne. V enem od 
intervjuvanih podjetij razmišljajo o objektivnih merjenjih v prihodnjem letu. 
 
UUggoottoovviitteevv::  
PPooddjjeettjjaa  ssee  vveeddnnoo  bboolljj  zzaavveeddaajjoo  mmoožžnnoossttii  iinn  bboonniitteett,,  kkii  jjiihh  ssppoonnzzoorrsskkii  ooddnnooss  pprriinnaaššaa  iinn  
ppoozziittiivvnniihh  uuččiinnkkoovv  nnaa  ppooddoobboo  ppooddjjeettjjaa..    
 
Opisane domneve vodijo do ugotovitev, da je kljub nekaterim manj profesionalnim oziroma 
nestrateškim odločitvam, ki vodijo do sponzorskega odnosa, odnos do tega elementa tržnega 
komuniciranja pri podjetjih na slovenskem trgu vedno bolj profesionalen. V kolikor odmislimo 
vzroke, ki vodijo do sponzorskega odnosa in se osredotočimo le na uporabo vrhunskega športnika 
v vlogi komunikatorja blagovne znamke, lahko rečemo, da se podjetja vedno bolj zavedajo 
možnosti, ki jih podjetju prinaša sponzorski odnos, kadar je le-ta podprt z ostalimi elementi 
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tržnega komuniciranja. Podjetja namreč sponzorstvo vedno pogosteje obravnavajo kot element 
tržnega komuniciranja ter ga integrirajo v tržnokomunikacijsko strategijo in povezujejo z ostalimi 
elementi trženjskega spleta. Profesionalizacijo sponzorstva zahtevajo tudi lastniki tujega kapitala, 
ki prihaja v podjetja na slovenskem trgu. Tuji lastniki zahtevajo analizo stroškov in koristi ter 
odlive denarja, ki niso v funkciji dohodka, problematizirajo.  
 
Podjetja bodo vedno bolj usmerjena k aktivnemu iskanju zanimivih sponzorstev in ne k zgolj 
sledenju ponujenim, k dolgoročnemu sodelovanju s sponzoriranci ter gradnji povezave med 
blagovno znamko in vrhunskim športnikom, k integraciji sponzorstva z ostalimi orodji tržnega 
komuniciranja in odnosov z javnostmi ter k obravnavi sponzorirancev kot poslovnih partnerjev 
podjetja. 
 
 

6.  ZAKLJUČEK 
 
 
Svet je postal moderna trženjsko naravnana družba, ki s ponudbo izdelkov presega samo sebe. Že 
davno je presežena tudi uporabna vrednost izdelkov. Izdelek in storitev postajata produkcija in 
promocija življenjskih stilov, navad ter pripadnosti posameznim skupinam. Gre za prenos 
simbolnih pomenov in podob zvezdnikov na  blagovne znamke in na potrošnike.  
 
Šport že nekaj časa ni več igra, boj in krepitev telesnih sposobnosti, temveč vedno bolj posega 
tudi na druga področja. Zlasti komercializacija športa je tista komponenta, ki daje športu povsem 
novo dimenzijo. Industrija športa, prostega časa, rekreacije in zabavne industrije velja za tretjo 
največjo industrijo na svetu; prvo mesto zavzemajo droge in orožje, drugo gorivo in 
avtomobilska industrija (Westerbeek, Smith, 2003, str. 47). Trženje prek športa je vedno bolj 
pogosto in razširjeno, saj omogoča učinkovit način predstavitve blagovne znamke v lokalnem in 
globalnem obsegu. Veliko število novih tehnologij je svojo globalno popularnost doseglo prek 
športa. Nedvomno je šport odličen medij za prepoznavnost in priznanje v svetu. 
 
Proizvajalci in trgovci športnih blagovnih znamk navadno porabijo leta in milijone, da njihova 
blagovna znamka pridobi naklonjenost porabnikov. Izvrstna priložnost za zgraditev pozitivne 
podobe blagovne znamke in posredno povečanje prodaje ter prehod na mednarodno trženje je 
uporaba imena, psevdonima in podobe vrhunskega športnika.  
 
Sponzorstvo športa in uporaba vrhunskega športnika v vlogi komunikatorja blagovne znamke je v 
tujini, predvsem v zahodnem svetu, že dolgo način, s katerim podjetja povečujejo svoj ugled. 
Svojo pripadnost v največji meri izražajo s sponzoriranjem vrhunskih športnikov, lokalnih in 
svetovnih junakov, ki jih uporabljajo v vseh elementih trženjskega spleta, v prvi vrsti seveda v 
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oglaševanju, kjer vrhunskega športnika postavijo v vlogo komunikatorja blagovne znamke. Z 
novimi tržnimi potmi ter različnimi oglaševalskimi in drugimi tržnokomunikacijskimi 
možnostim, ki jih podjetje pridobi s sponzorstvom, skuša podjetje izoblikovati identiteto 
blagovne znamke, ji povečati podobo, ugled in pridobiti nove kupce oziroma povečati zvestobo 
že obstoječih. Za sponzorstvo, kot element tržnega komuniciranja, se podjetja odločajo predvsem 
zato, da bi dosegla segment populacije, ki predstavlja ciljne skupine podjetja, da poudarijo 
družbeno usmerjenost in privabijo pozornost medijev. S sponzorstvom povežejo blagovno 
znamko z uspehi, zdravim načinom življenja oziroma pozitivno podobo vrhunskega športnika v 
najširšem smislu. Podjetja skušajo tako opozoriti nase in si pridobiti naklonjenost javnosti, kar 
posredno pozitivno vpliva na poslovanje podjetja, njegove ekonomske cilje povečanja prodaje 
oziroma tržnega deleža. Podjetja torej zavestno izbirajo sponzorstvo kot element tržnega 
komuniciranja za dosego svojih ciljev, saj se zavedajo, da je izdelek sponzorstva izboljšana 
podoba in predstava o podjetju ter njegovih blagovnih znamkah. Podoba, ki se oglašuje, je 
povezana s konceptom družbene odgovornosti in z idejo odličnosti.  
 
Potrebno je zavedanje, da učinkovitost sponzorstva zagotavljajo le dodatna vlaganja in domiselni 
pristopi. Veliko sponzorjev je v preteklosti sponzorstvo obravnavalo kot oglaševanje in je po 
vloženih sredstvih v sponzorski odnos zgolj čakalo na medijsko pokritost, kar seveda ni prineslo 
pričakovanih rezultatov. Na tem mestu je potrebno omeniti, da podjetja danes, da bi povečali 
efekt sponzorstva, za uspešno sponzorstvo porabijo vsaj eno dodatno denarno enoto za vsako 
denarno enoto sponzorskega denarja (Westerbeek, Smith, 2003, str. 138). 

Velika podjetja, predvsem multinacionalke, uporabljajo vrhunske športnike za promocijo svojih 
blagovnih znamk. Ameriška podjetja vrhunskim športnikom letno plačajo več milijonov dolarjev 
za poslovne odnose, predvsem komuniciranje lastnih blagovnih znamk. Nedvomno je pomen 
vrhunskih športnikov - zvezdnikov za podjetja, s katerimi so povezana, zelo velik. Nenazadnje, v 
senci teh bogov, imajo podjetja tudi številne pogodbe z drugimi športniki, ki so dobro znani v 
posamezni državi. Tudi lokalni junaki lahko ogromno prispevajo k trženjski strategiji podjetja, 
saj predvsem na lokalnih tleh ustvarijo visoko dodano vrednost blagovne znamke, ki jo zastopajo. 
 
Povprečen Američan je dnevno izpostavljen približno 300 oglasnim sporočilom, povprečen 
Slovenec okoli 100 (Ule, Kline, 1996, str. 52). Podatek je sicer star že skoraj deset let, vendar si 
upam trditi, da tovrstna izpostavljenost povsod narašča, v Sloveniji verjetno še bolj kot v 
zahodnem svetu. Razumljivo je, da potrošniki ne morejo biti pozorni na vse oglase, zato so se 
naučili izločati nepotrebne vsebine. Da bi podjetje doseglo želene rezultate, morajo izpostaviti 
osebnost blagovne znamke, jo voditi, krepiti in ohranjati pri življenju. Učinkovit način doseganja 
želenega je uporaba vrhunskih športnikov kot komunikatorjev blagovnih znamk, saj njihova 
podoba, uspeh in življenjski stil očara in navdušuje. Ljudje si želijo zgodbe, iščejo vzornike in 
jim želijo biti podobni. Podjetja z uporabo vrhunskega športnika lahko uporabljajo skrite namene, 
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ki jih predstavljajo vrhunski športniki, jih prenašajo na blagovno znamko, ki jo športnik 
komunicira, športniki jim približajo množico in povečajo prodajo.  
 
Vpliv podobe vrhunskega športnika na blagovno znamko, katerega podjetje lahko doseže kadar 
izkoristi komunikacijske možnosti, ki jih ponuja sponzorsko razmerje, sem skušala pokazati v 
pričujočem magistrskem delu. V teoriji obstajajo nekateri modeli, ki govorijo o prenosu vpliva 
podobe vrhunskega športnika na blagovno znamko. Omenjeni modeli kažejo, da vrhunski 
športnik, ki komunicira blagovno znamko, nanjo prenaša svojo podobo in pomene, ki jih je 
pridobil s svojim delovanjem. Potrošniki vrhunske športnike občudujejo in želijo iz posredovanih 
pomenov in svoje osebnosti oblikovati svojo novo podobo, kar jih spodbuja k posedovanju 
oglaševanih blagovnih znamk. Uspešni primeri uporabe vrhunskih športnikov kot 
komunikatorjev blagovnih znamk, ki izhajajo iz ameriškega trga, kažejo številne vplive podobe 
vrhunskega športnika na blagovni znamko: od večje prepoznavnosti blagovne znamke, do 
neposrednih ekonomskih vplivov, ki so podkrepljeni z empiričnimi podatki.  
 
Težko bi z gotovostjo trdili, da podoba vrhunskega športnika slovenskim sponzorjem prinaša 
neposredne ekonomske učinke, saj objektivni podatki, ki bi to potrjevali, ne obstajajo. Tudi 
podatki letošnje raziskave IRM Mediana kažejo, da se slovenski potrošnik za nakup blagovne 
znamke ne odloča zaradi dejstva, da jo komunicira in uporablja tudi vrhunski športnik. Slovenski 
potrošniki pa se strinjajo s trditvijo, da sponzoriranje povečuje ugled podjetja in njegovih 
blagovnih znamk. Prav gotovo torej tudi za slovenske primere uporabe vrhunskega športnika v 
vlogi komunikacije blagovne znamke velja, da podoba vrhunskega športnika pri komunikaciji 
blagovne znamke zaradi privlačenja pozornosti vpliva na izstopanje iz množice oglasov, vrhunski 
športnik dodaja blagovni znamki nove pomene in kredibilnost, vrednote vrhunskega športnika 
oblikujejo in osvežijo podobo blagovne znamke.  
 
Klub majhnemu trgu in posledično omejenim možnostim uporabe vrhunskih športnikov kot 
komunikatorjev blagovnih znamk, menim, da na slovenskem trgu ne gre za problem kvantitete, 
temveč kvalitete izkoristka sponzorstva in bonitet, ki jih sponzorski odnos prinaša. Podjetja, ki 
sponzorirajo slovenski šport, se po mojem mnenju še vedno premalo zavedajo prednosti, ki jih 
sponzorstvo prinaša, čeprav lahko ugotavljamo, da se s prihodom tujih lastnikov stvari obračajo 
na bolje in se nekatera podjetja že zavedajo pomena sponzorstva kot elementa tržnega 
komuniciranja ter nekatere prednosti sponzorskega odnosa že izkoriščajo, številnih pa po mojem 
prepričanju prav gotovo še ne.  
 
Privatizacija in razvito tržno okolje torej tudi slovensko gospodarstvo sili, da podeli sponzorstvu 
novo vlogo v tržnem komuniciranju, zato bomo tudi pri nas vedno manj govorili o sponzorstvu v 
»vlogi donatorstva«. Z vidika podjetja postaja vedno bolj pomembno, kaj podjetje v zameno za 
sponzorska sredstva dobi, kar je že deloma povzročilo bolj profesionalen pristop do sponzorstva. 
Prav gotovo se bodo v prihodnje tudi podjetja na slovenskem trgu začela zavedati pomena vpliva 
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podobe vrhunskega športnika – sponzoriranca na blagovno znamko in pri doseganju ciljev 
sponzorstvo začela vključevati v strategijo trženja. S prihodom tujega kapitala se na slovenskem 
trgu od managementa podjetij zahteva analiza stroškov in koristi sponzorskih razmerij. Nekatera 
podjetja tako že vključujejo vrhunskega športnika v komunikacijo blagovne znamke, čeprav se 
profesionalnemu odnosu do sponzorstva, ki vlada na zahodnem, predvsem ameriškem trgu, po 
mojem mnenju še kar nekaj časa ne bomo približali. Zato tudi sponzorstvo kot element 
komunikacijske strategije še nekaj časa ne bo tako donosen. 
 
Primeri iz razvitejšega zahodnega sveta, predvsem ameriškega trga kažejo, da bi se proračun 
namenjen sponzorstvu, v kolikor bodo podjetja na slovenskem znala izkoriščati učinke 
sponzorstva, lahko še povečeval. Take so tudi napovedi nekaterih drugih strokovnjakov na 
področju sponzorstva in uporabe vrhunskega športnika – sponzoriranca v vlogi komunikatorja 
blagovne znamke. Sama sem glede povečevanja sponzorskih sredstev s strani slovenskega 
gospodarstva bolj skeptična, saj podatki kažejo, da podjetja na slovenskem v primerjavi z 
evropskimi državami sponzorstvu športa namenjajo nadpovprečno veliko sredstev, zato bi bilo 
neupravičeno pričakovati, da bi se sredstva dodatno povečevala. Ob tem je seveda pomembno 
tudi dejstvo, da bodo podjetja v želji učinkovitega sponzorskega odnosa prisiljena vlagati dodatna 
sredstva za njegovo učinkovitost. Če gre verjeti besedam vodilnih v podjetjih, ki predstavljajo 
najbolj vplivne sponzorje slovenskega športa, pa se sponzorska sredstva podjetij na slovenskem 
trgu v prihodnje ne bodo niti zmanjševala.  
 
Šport je danes izvrstno trženjsko orodje, obenem pa se sam še lažje trži. Vsi na svetu ga enako 
razumemo, ljudje prek športa doživljamo čustvene senzacije, zato ga redno spremljamo ter smo 
njegovi zvesti ljubitelji. Šport je izvrsten medij za trženje, lokalno in globalno. Ker pa je 
konkurenca v športni industriji postala precej surova, morajo biti tržniki domiselni pri iznajdbi 
novih tržnih poti, ki bi dosegle čim večji del populacije in zainteresiranosti kupcev. Ker je šport 
postal izredno zanimivo orodje trženja, sponzorstvo športa pa eden vedno bolj uveljavljenih 
elementov tržnega komuniciranja, je športni trg postal izredno konkurenčen. Zaradi tega se je 
razvilo veliko novih tržnih prijemov, ki poskušajo ustvariti stalne privržence ter pomagajo pri 
širitvi na nove trge. Nekateri v sponzorstvu vidijo celo resno grožnjo ostalim klasičnim orodjem 
tržnega komuniciranja. Sama menim, da je klasično oglaševanje čedalje manj učinkovito, zato 
podjetja iščejo nove poti, s katerimi bi lažje in hkrati bolj učinkovito komunicirala s porabniki 
oziroma ciljno javnostjo. Prepričana sem, da sponzorstvo ni konkurent ali celo nadomestilo 
ostalim instrumentom tržnega komuniciranja, temveč ga lahko podjetja uporabijo kot učinkovito 
dopolnilo. S komunikacijskega vidika je sponzorstvo učinkovito orodje, saj sponzor tako lažje 
pride do svoje ciljne skupine. Sponzorstvo in oglaševanje sicer lahko delujeta povsem ločeno in 
samostojno, čeprav menim, da je učinkovitejša kombinacija obeh. Podjetja naj pri klasičnem 
oglaševanju uporabljajo sponzorske aktivnosti, saj strokovnjaki ugotavljajo, da največ 
anketirancev pozna podjetja, ki niso zgolj sponzorji sami po sebi, ampak svoj sponzorski odnos 
nadgradijo s trženjsko strategijo, ki vključuje tudi sponzoriranje in vrhunskega športnika. 
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Verjamem, da lahko tudi na pri podjetjih na slovenskem trgu upravičeno pričakujemo, da bodo 
podjetja začela bonitete, ki jih sponzorstvo prinaša, izkoriščati, kar bo povzročilo povečanje 
njegove učinkovitosti. Omenjeni proces bo prav gotovo pospešil tudi že omenjeni prihod tujega 
kapitala in zahteva njegovih lastnikov po upravičenosti odhodkov ter analizi stroškov in koristi.  
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P R I L O G A 



  

 I

Priloga 1: Izhodiščna vprašanja za globinski intervju 
 
 
SPONZORSTVO 

1. Zakaj ste se odločili za sponzoriranje (ime vrhunskega športnika)? 
2. Ali sponzorirate tudi druge športnike? Katere? 
3. Na podlagi katerih kriterijev izbirate sponzorirance?  
4. Koliko časa ste že in koliko časa še nameravate biti sponzor (ime vrhunskega športnika)? 
5. Kakšni so cilji podjetja, ki jih zasledujete s sponzoriranjem? 

- dvig prepoznavnosti blagovne znamke 
- dvig ugleda blagovne znamke 
- povečanje prodaje/ tržnega deleža 
- pridobiti nove kupce/ povečati zvestobo kupcev 
- izboljšanje odnosov s poslovnimi partnerji 

Zakaj? 
6. Kolikšen delež sponzorskih sredstev vašega podjetja predstavljajo sredstva namenjena 

sponzoriranju športa in koliko ostalim? 
 
VPLIV PODOBE VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA NA BLAGOVNO ZNAMKO 

7. Ali imate podatke o prepoznavnosti vašega podjetja kot sponzorja (ime vrhunskega športnika) 
med slovensko javnostjo? 

8. Na podlagi katerih kriterijev ste izbrali (ime vrhunskega športnika)za tržno komuniciranje vaše 
blagovne znamke? 

9. Ali sponzoriranje vključujete v strategijo trženjskega komuniciranja blagovne znamke? Kako? 
(primeri) 

10. Ali marketinški agenciji, ki pripravlja oglaševalsko strategijo in aktivnosti blagovne znamke/ 
podjetja, sugerirate glede vključevanja sponzoriranca v aktivnosti komuniciranja blagovne 
znamke? 

11. Ali merite prepoznavnost / zavedanje blagovne znamke, pri komuniciranju katere uporabljate ime/ 
podobo (ime vrhunskega športnika)? 

12. Ali merite vpliv podobe vrhunskega športnika na blagovno znamko? Kako? Kakšni so rezultati? 
Ali ste zadovoljni?  

13. Kolikšen delež sredstev (glede na prihodke podjetja) namenite sponzorstvu (pogodbeni znesek) in 
koliko ostalim aktivnostim tržnega komuniciranja, s katerimi se predstavljate kot sponzor (ime 
vrhunskega športnika)? 

 
UČINOKVITOST SPONZORSTVA 

14. Ali merite učinkovitost sponzorstva? 
15. V kakšen razmahu obdobij izvajate raziskave in pričakujete rezultate sponzorstva? 
16. Kakšne so smernice (cilji, strategija aktivnosti ipd) izoblikovane na podlagi zadnjih rezultatov 

raziskav? 


