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UVOD
Zadnjih 20 let se koncepta poslovnih odnosov ne gleda več kot samostojne entitete, ampak
medsebojno povezano in odvisno poslovno omrežje odnosov. Ta sprememba se osredotoča
na medsebojno povezanost sprememb in kaže na zanimiv pogled na to, kako so zunanje
spremembe v okolju vpete v poslovnem omrežju. Globalna finančna kriza je v zadnjih letih
povzročila, da so se podjetja začela povezovati v razna sodelovalna in poslovna omrežja.
Zavedajo se, da so lahko neposredno in posredno povezana z organizacijami, dobavitelji,
kupci ter ostalimi deležniki. Podjetja so ugotovila, da tako lažje nastopajo in konkurirajo
na trgu. Ključno pri tem je, da najprej vzpostavijo odlične poslovne odnose z drugimi
podjetji, nato pa gradijo dolgoročne odnose z njimi.
Nenehne spremembe na trgih, v tehnologijah in življenjski dobi proizvodov ter
intenzivnost konkurence so povzročile nestabilnosti v okolju in industrijskih branžah. Te
nestabilnosti posledično zahtevajo od podjetij, da iščejo nove načine poslovanja in trženja
(Lynch, 1993, str. 16). Prav raznoliko in turbulentno makroekonomsko okolje vodi k rasti
odnosov. Podjetja morajo biti sposobna, da hitro reagirajo na spreminjajoče kupčeve
potrebe. Zato nenehno iščejo povezave z drugimi podjetji, ki imajo kompleksne
tehnologije, znanje in potrebne vire. Odnosi so osnova poslovanja in pogosto predstavljajo
pomembno konkurenčno prednost podjetja. Boljši kot so odnosi med povezanimi podjetji,
lažje je kombinirati ključne kompetence podjetij in dosegati sinergije. Vsako podjetje
medsebojno vpliva na drugo. Podjetja so spoznala, da je treba zgraditi tesne odnose z
vsemi deležniki. Ti odnosi imajo pomemben vpliv na prodajo (Lee & Carter, 2005, str.
417). Vsak odnos vidimo kot vključen ali povezan z drugimi odnosi. Odnosi so bili vedno
temelj menjave.

1 VSEBINA DELA
1.1 Problematika magistrskega dela
Trženje na podlagi odnosov ni nov pojem v poslovnem svetu. Tako dolgo kot obstajajo
podjetja, ki se trudijo dosegati dobiček, obstajajo tudi poskusi sodelovanja med podjetij za
razvoj skupnih proizvodov, izmenjavo znanja, zagotavljanje dragocene medsebojne
podpore in storitev (Čehovin, 2005, str. 3).
Temeljno načelo trženja na podlagi odnosov je poudarek na zvestobi, z namenom zadržati
kupca in izboljšati dobičkonosnost. Za okrepitev odnosov so potrebni zaupanje, pripadnost
in komunikacija med partnerji. Sodelovanje mora temeljiti na predvidevanju, zanesljivosti
in zvestobi. To so dejavniki, ki zmanjšujejo tveganje za nepoštene namene. Zaupanje je v
večinoma bolj pomembno kot zavezujoče pisne pogodbe (Lee & Carter, 2005, str. 424).
Pripadnost motivira partnerjev trud za ohranitev odnosov in se brani alternativnih ponudb.
Močni odnosi so kategorizirani z delitvijo koristi in medsebojnosti. Korist se kaže
1

predvsem v ustvarjanju prihodkov in skupnih vrednosti. Medsebojnost pa pomeni izid v
obojestransko korist za vse udeležence.
V proces trženja in prodaje nista vključena le kupec in prodajalec, ampak številni
posamezniki na obeh straneh. Med temi se oblikujejo omrežja formalnih in neformalnih
odnosov, ki imajo odločilno vlogo pri oblikovanju odnosa med kupcem ter prodajalcem.
Med člani omrežja potekajo številne interakcije, komunikacija in ustvarjanje vrednosti.
Včasih so bili cilji v podjetju vnaprej določeni, danes pa se prilagajajo negotovemu okolju
z inovativnimi prijemi. Tako se podjetja povezujejo s primernimi partnerji in oblikujejo
omrežje odnosov za hiter odziv ter za iskanje novih priložnosti. Podjetja skozi sodelovanja
dostopajo do ključnih virov, znanja in informacij ter skozi interakcije dosegajo
konkurenčne prednosti in tehnološki napredek.
Določenega odnosa pa ne moremo obravnavati ločeno od ostalih odnosov podjetja. Vsak
odnos je soodvisen oziroma vpet (angl. embedded) ali povezan z drugimi odnosi. Osnovna
logika v teoriji omrežij je, da nobeno podjetje ni samozadostno in je zato kontinuirano
vključeno v različne odnose, ki zbira vire za doseganje ciljev. Glede na mrežni vidik
narava odnosov med različnimi partnerji vpliva na strateške odločitve in na izmenjavo
virov (Hyder & Abraha, 2003, str. 25). Ključni elementi vsakega omrežja so aktivnosti, viri
in akterji.
Podjetje Trimo je inovativno slovensko podjetje. Trimo odlikujejo originalne in celovite
rešitve na področju jeklenih montažnih zgradb, streh ter fasad, jeklenih konstrukcij in
modularnih enot. Učinkovite in celovite rešitve od idejne zasnove do dovršenega projekta
so plod znanja zaposlenih, lastnega razvoja, projektiranja, tehnologije prihodnosti in
vrhunskih gradbenih materialov (Trimo d.d., 2013, str. 39). Trimo že v poslanstvu poudarja
pomen odnosov z vsemi deležniki. Odnosi temeljijo na vrednotah, ki so skupne podjetju.
Trimove glavne vrednote so odgovornost, partnerstvo, inovativnost, strast, zanesljivost in
zaupanje.
V podjetju smo vsi povezani in soodvisni. Potrebujemo drug drugega. Zato se medsebojno
spoštujemo in si zaupamo. Vsak od nas prevzema pobudo na svojem področju dela. Svoje
delo opravljamo z vso odgovornostjo, skrbno in zanesljivo ter gradimo dolgoročne
partnerske odnose. Povezujemo se med seboj. Ustvarjamo trdne in dobre odnose z vsemi
partnerji. V Trimu se zavedamo, da bodo odnosi z vsemi deležniki v prihodnosti ključni za
uspešnost podjetja. Eno od možnih rešitev za nadaljnjo rast in dolgoročno izboljšanje
poslovnih rezultatov podjetja Trimo vidim prav v uspešnem omrežju odnosov z vsemi
deležniki.

1.2 Namen in cilj magistrskega dela
Namen magistrskega dela je preučiti, primerjati in združiti spoznanja v znanstveni ter
strokovni literaturi s področja trženja na podlagi odnosov in teorije omrežij. Trženjski
odnosi obstajajo v različnih oblikah, vendar se želim osredotočiti le na odnos prodajalec–
2

kupec. Nadgradnja temu bo ta odnos povezati v omrežje povezav. Izvedla bom serijo
globinskih intervjujev s posameznimi Trimovimi kupci in prodajalci znotraj Trima, s čimer
se bom osredotočila tako na diadni kot tudi na mrežni vidik. Ugotoviti želim, kako omrežje
povezav vpliva na uspešnost prodaje in na rast obravnavanega podjetja. Namen dela je, da
na osnovi ugotovitev predlagam novo strukturo omrežij in oblikujem nekatere ključne
predloge za izboljšave v odnosih z deležniki, ki jih vidim kot predpogoj za uspešno rast
podjetja.
Od odnosov, ki jih podjetja razvijajo z različnimi deležniki, se bom v predlaganem
magistrskem delu omejila na ožje področje odnosov na medorganizacijskem trgu, t. i.
diado – odnosi med prodajalci in kupci. Zanimala me bo tudi vpetost takega odnosa v
omrežju povezav.
Osnovni cilj magistrskega dela je predstaviti teorijo trženja na podlagi odnosov in jo
nadgraditi s teorijo omrežij. Pri tem me zanima, kako razvijati odnose med prodajalci in
kupci na medorganizacijskem trgu in kako jih vzdrževati, da bo dosežena večja korist
deležnikov. Ugotoviti želim, ali trženje na osnovi sodelovanja, zaupanja, predanosti in
prilagajanja vodi k oblikovanju virov za konkurenčno prednost podjetja. Poleg tega želim z
mrežnim modelom ARA1 analizirati povezave med aktivnostmi, viri in udeleženci ter
poiskati najboljšo kombinacijo teh za uspešno prodajo.

1.3 Metodologija in temeljni hipotezi
Pri izdelavi magistrskega dela v prvem, teoretičnem delu izvedem pregled domače in tuje
znanstvene literature ter strokovnih člankov, ki obravnavajo zlasti dve področji, in sicer
trženje na podlagi odnosov, ki ga v nadaljevanju nadgradim še s teorijo omrežij. Metoda
raziskovanja v večjem delu temelji na deduktivnem pristopu (od splošnega k
specifičnemu), saj izhajam iz obstoječih teoretičnih spoznanj in jih uporabim na
konkretnem praktičnem primeru. V praktičnem delu opravim globinske intervjuje z
določenimi Trimovimi kupci in prodajalci, ki služijo za analizo poslovnih omrežij v
podjetju ter njihovega vpliva na uspešnost prodaje. Pri globinskih intervjujih je cilj
pridobiti kompleksne, poglobljene in individualizirane odgovore čim bolj natančno. Pri
analizi podatkov uporabim predvsem metode kvalitativne analize, ki se nanaša na opis,
analizo in interpretacijo obstoječih poslovnih omrežij. V zaključku podam konkretna
priporočila za izboljšanje. Pri seriji globinskih intervjujev vzamem za izhodišče mrežni
model ARA.
Temeljni hipotezi magistrskega dela sta:
H1: Odnosi in omrežja s kupci predstavljajo pomembno konkurenčno prednost Trima ter
vir
1
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ustvarjanja novih poslovnih dosežkov.
H2: V Trimu se zavedamo pomena sistematičnega menedžmenta omrežja odnosov s kupci.

1.4 Vsebinska zasnova dela
Magistrsko delo je sestavljeno iz šestih glavnih poglavij, tematika pa je dodatno razdelana
v podpoglavjih. Po uvodu sledi drugo poglavje, ki govori o teoriji trženja na podlagi
odnosov z dejavniki povezovanja, temeljnih sestavin in ključnih procesov trženja na
podlagi odnosov. V tretjem poglavju obravnavam teorijo omrežij, mrežni pristop in
lastnosti poslovnih povezav. Pomemben poudarek dajem vlogi omrežij v prodajnem
procesu. S četrtim poglavjem zaključim teoretični del in predstavim elemente poslovnih
omrežij ter mrežni model ARA, ki se nadaljuje v praktičnem delu magistrskega dela. V
petem poglavju predstavim podjetje Trimo in njegova poslovna omrežja. Praktični del
obdelam v šestem poglavju, kjer analiziram omrežja povezav v obravnavanem podjetju in
njihov vpliv na prodajo. Na podlagi izvedenih intervjujev naredim vsebinsko presojo in
pridem do končnih ugotovitev. Magistrsko delo zaključim s sklepom, v katerem
povzamem bistvene ugotovitve raziskave in predloge za nadaljnje delo.

2 TRŽENJE NA PODLAGI ODNOSOV
Teorija trženja na podlagi odnosov (angl. relationship marketing) med prodajalci in kupci
na medorganizacijskem trgu je tema raziskovalcev zadnji dve desetletji. Na tem področju
je bilo narejenih ogromno raziskav, tako konceptualnih kot empiričnih. Zlasti z vidika
trženja na podlagi odnosov razvoj te teorije vpliva na spremembe v poslovanju podjetij.
Velika pozornost se posveča omrežjem, strateškim zvezam in partnerstvom. Pravzaprav so
danes vse aktualne teme na področju trženja tako ali drugače povezane z odnosi. Za tržnika
je namreč strateška pomembnost odnosov v predpostavki, da je lažje in ceneje obdržati
obstoječe kupce, kot pa najti nove. Poleg tega pa si podjetje, ki je uspešno pri razvoju
tesnejših odnosov, zagotovi pomembne in trajne prednosti, ki jih konkurenca težko
razume, posnema ali izniči (Day, 2000, str. 24). Gould (2012, str. 40) pravi, da kadar
podjetje išče nove posle, jih mora najprej poiskati med obstoječimi kupci. Racionalnost
tega načina je v cenejši rasti poslovanja podjetja z obstoječimi kupci, ki ga dobro poznajo,
kot v iskanju novih. Poslovni odnos je opredeljen kot vez med najmanj dvema akterjema2 z
namenom ustvariti vrednost za vse strani (Walter, Ritter, & Gemünden, 2001, str. 365).
Odnosi so bistvo vsakega podjetja in določajo njegovo prihodnost. Odnosi kažejo na to, ali
se bo nova vrednost ustvarjala in povečevala. Če so kupci zadovoljni z izdelkom in
storitvijo, se bodo vračali z novimi naročili. Če so zaposleni zadovoljni, se bodo
izobraževali (po krivulji učenja) in izdelki ter storitve bodo bolj kakovostni. Če so lastniki
in banke zadovoljni z rezultati podjetja, bodo ponovno vlagali vanj.
2

Beseda akter se nadaljuje v nadaljevanju magistrskega dela in pomeni podjetje ali posameznika v
poslovnem odnosu.

4

Slika 1: Različni pristopi trženja na podlagi odnosov

Anglo-avstralski pristop k trženju
na podlagi odnosov

Nordijski pristop k trženju na
podlagi odnosov

Upravljanje kakovosti

Interaktivna teorija omrežij

Koncept
trženjskih
storitev

Koncept
poslovnih
odnosov

Koncept
trženjskih
storitev

Trženje na podlagi odnosov

Koncept
poslovnih
odnosov
Trženje na podlagi odnosov

Severnoameriški pristop k trženju na podlagi odnosov

Organizacijsko
okolje

Menedžer
trženjskih
odnosov

Kupec

Vir: M. Christopher, A. Payne, & D. Ballantyne, Relationship marketing: creating shareholder value, 2002,
str. xii.

Obstajajo različne šole trženja na podlagi odnosov3 (Slika 1), vendar se želim v
magistrskem delu omejiti le na nordijsko šolo. Nordijska šola temelji predvsem na
interaktivni teoriji mreže odnosov v medorganizacijskem trženju, konceptih, ki izvirajo iz
trženja storitev, in ekonomiki odnosov s kupci. Omenjeni koncept4 je izbran zaradi njegove
usmerjenosti na kvalitativno raziskovanje in zaradi praktične usmerjenosti ter zaradi
predpostavljanja sorodnosti med skandinavskim in slovenskim načinom razmišljanja.
3

Glavne tri šole, ki preučujejo trženje na podlagi odnosov, so severnoameriška, anglo-avstralska in nordijska
šola. Severnoameriška šola poudarja odnos med kupcem in prodajalcem znotraj organizacijskega okolja.
Anglo-avstralski pristop pa temelji na povezovanju upravljanja kakovosti, trženja storitev in ekonomike
odnosov s kupci.
4
Nordijski koncept trženja na podlagi odnosov so uspešno uporabila v praksi številna skandinavska podjetja
(IKEA, Volvo, Norwegian Electronics Industry, SCA itd.).
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2.1 Dejavniki in trendi, ki spodbujajo povezovanje
V zadnjih desetletjih je prišlo do dramatičnih sprememb v postindustrijski družbi, ki so
morale spodbuditi spremembe v politiki trženja. Te spremembe so (Šik, 2005, str. 1):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ostra globalna konkurenca,
krajše življenjske dobe izdelkov in zasičenost tržišč,
manjše možnosti za produktno diferenciacijo,
povečana dovzetnost kupcev za storitve, ki so kakorkoli povezane s produktom,
hiter tehnološki napredek, zlasti informacijske tehnologije,
rast storitvenih dejavnosti,
uvajanje sistemov celovite kakovosti v podjetjih,
spremembe organizacijskih procesov, zlasti timskega dela v podjetjih,
izjemno povečan konkurenčni boj, ki je uveljavil razmišljanja o večanju zvestobe
kupcev in ne zgolj o pridobivanju novih kupcev ter večanju tržnih deležev.

Ustvariti odnos s kupcem ločimo na dva dela: privabiti kupca in zgraditi odnos s tem
kupcem tako, da so ekonomski cilji doseženi. Vendar je Grönroos (1994, str. 9) v
omenjenem ugotovil, da mu primanjkuje ključni element, tj. obljuba. Ta mora biti
obojestranska in izpolnjena.
V poslovnem odnosu se podjetja naučijo o zmožnostih, potrebah in strategijah. Predanost
je osnova za poslovno sodelovanje. V začetni fazi sodelovanja je medsebojna soodvisnost
med podjetji šibka, a se skozi proces krepi. Poslovno sodelovanje med dvema akterjema je
ilustrirano na sliki 2. Slika prikazuje vzajemnost med partnerjema v smislu zaupanja,
predanosti, odvisnosti in znanja. Poleg tega pa kaže še na dinamičen vidik menjave
proizvodov, denarja in informacij (Forsgren, Holm, & Johanson, 2005, str. 16).
Slika 2: Poslovno sodelovanje
Podjetja v mednarodnem poslovnem omrežju

akter A

Medsebojnost:
zaupanje – predanost – odvisnost – znanje

Menjava:
proizvodov, denarja in informacij
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akter B

Vir: M. Forsgren, U. Holm, & J. Johanson, Managing the Embeded Multinational: a business network view,
2005, str. 17.

Mednarodno poslovanje zajema vse transakcije, ki potekajo čez nacionalne meje, da bi se
zadovoljili cilji posameznikov, podjetij, institucij in tudi držav (Makovec Brenčič, Virant,
& Žabkar, 2003, str. 16). Medorganizacijski trgi so »trgi produktov in storitev, katere
kupujejo podjetja, vladna telesa in institucije za vgradnjo, porabo, uporabo ali za
preprodajo,« (Hutt & Speh, 2010, str. 4).

2.2 Opredelitev trženja na podlagi odnosov in področja povezovanja
Trženje na podlagi odnosov kot ena od oblik trženja se je pojavila ob koncu osemdesetih
let prejšnjega stoletja in poudarja izgradnjo dolgoročnih odnosov s kupci namesto
posameznih transakcij. Vključuje razumevanje kupčevih potreb glede na njihovo
življenjsko dobo. Poudarja oskrbo obstoječih kupcev s tako vrsto produktov/storitev, kot
jih potrebujejo oziroma želijo. To širše pojmovanje trženja označuje odnos (povezava),
medsebojno vplivanje (interakcija) in dolgoročnost. Osrednje vprašanje medsebojnega
vplivanja je, kako doseči in učinkovito ohranjati omrežje odnosov med ponudniki in kupci
ter s tem vplivati na učinkovitejše in uspešnejše poslovanje podjetja (Makovec Brenčič et
al., 2003, str. 16).
V literaturi zasledimo, da je trženje na podlagi odnosov najprej opredelil Berry (1983, str.
25) kot »pridobivanje, vzdrževanje in razvijanje povezav s strankami«. Berryjeva
opredelitev se je nanašala le na trženje storitev, medtem ko je trženje na podlagi odnosov
na medorganizacijskih trgih opredelila Jacksonova (1985, str. 120) kot »trženje za
pridobivanje, grajenje in vzdrževanje močnih dolgotrajnih odnosov med partnerji
(povpraševalci in ponudniki) na medorganizacijskih trgih,« (Gummesson, 2000, str. 243).
Berry (1983, str. 27) meni, da je trženje na podlagi odnosov najbolj primerno takrat, ko
ima podjetje alternative, med katerimi lahko izbira, ko kupci izvajajo selektivne odločitve
in ko obstaja ponavljajoča se želja po produktu oziroma storitvi.
Grönroos (1996, str. 8) razume trženje na podlagi odnosov kot »proces identificiranja,
vzpostavljanja, ohranjanja in spodbujanja odnosov s kupci in ostalimi deležniki ob
doseganju dobička, tako da so cilji vseh udeležencev doseženi«. To pa naj se zgodi ob
medsebojni menjavi in z izpolnitvijo obljub. Grönroos nadaljuje, da je trženje na podlagi
odnosov posledica niza procesov interakcij, komunikacije, dialoga in vrednot.
Po Gordonu (1998, str. 89) je trženje na podlagi odnosov ponavljajoči se proces
identificiranja in ustvarjanja nove dodane vrednosti s posameznimi kupci ter delitev
ustvarjene koristi skozi skupno življenjsko dobo. Vključuje razumevanje, fokusiranje in
ravnanje ponavljajočega se sodelovanja med dobavitelji ter odjemalci za ustvarjanje
skupne vrednosti (Hollensen, 2003, str. 10).
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Morgan in Hunt (1994, str. 20) opredelita trženje na podlagi odnosov kot vse trženjske
aktivnosti, ki so usmerjene na prepoznavanje, vzpostavljanje in uspešno upravljanje
menjalnih odnosov. Lojalni kupci so bistveno bolj dobičkonosni kot kupci, ki so cenovno
občutljivi. V globalni konkurenci morajo podjetja razvijati medsebojno sodelovanje, da
lahko uspešno konkurirajo. V vsakem poslovnem odnosu ena stran ponuja skupek
proizvodov, storitev, znanja, informacij, skupnih ciljev in/ali zaupanja, ki imajo poseben
pomen ter vrednost za drugo stran.
Håkansson in Snehota (1995, str. 25) sta nakazala na dvostopenjski pristop pri
razumevanju poslovnega odnosa: organizacijski odnos, tj. povezana in usmerjena
interakcija med dvema (ali več) medsebojno predanima akterjema; in kot medosebni
odnos, tj. vez med posamezniki v podjetjih in med njimi. Gummesson (1987, str. 15) je
opredelil tri ključne vidike trženja na podlagi odnosov, kot so »trženje, ki se odraža skozi
odnose, interakcije in omrežja, kjer je umeščeno v celovito upravljanje omrežij ponudnika,
trga in družbe,« (Grönroos, 1996, str. 9). V nadaljevanju Gummesson (1987, str. 15) pravi,
da menedžment odnosov s kupci pomeni vrednote in strategije trženja na podlagi odnosov
– usmerjene v praktično izvedbo.
Del sodobnega trženja se usmerja prav v pomen in analizo sistematične gradnje odnosov,
ki jih podjetje razvija s svojimi kupci. Da bi podjetje, ki deluje na medorganizacijskih
trgih, unovčevalo koristi trženjskih odnosov, mora dobro poznati svoje odjemalce, sebe in
svoj odnos do razvoja odnosov oziroma graditi notranjo dinamiko ter kulturo podjetja,
upravljati odnose in poznati njihove sestavine ter razvijati in upravljati portfelj ter omrežja
svojih odnosov (Makovec Brenčič et al., 2003, str. 18).
Maksimiranje življenjske vrednosti za kupca je osnovni cilj trženja na podlagi odnosov
(Christopher et al., 2002, str. 5). Namen trženja na podlagi odnosov je zgraditi vzajemno
zadovoljive dolgoročne odnose s ključnimi strankami – kupci, dobavitelji, distributerji – z
namenom, da bi pridobili in ohranili poslovanje z njimi (Kotler, 2003, str. 13). Tržniki to
dosegajo z obljubljanjem in s posredovanjem visokokakovostnih izdelkov ter storitev po
poštenih cenah drugim strankam. Podjetja se osredotočijo na svoje najbolj dobičkonosne
kupce, produkte in tržne poti (Kotler, 2003, str. 28). Cilj trženja na podlagi odnosov je
izgradnja dolgoročnih odnosov ob razumevanju individualnih potreb in preferenc ter s tem
povečati vrednost podjetju in kupcu.
Trženje na podlagi odnosov je torej oblikovanje konkurenčnih prednosti oziroma ključnih
kompetenc ter podobno kot pri Morgan-Huntovi opredelitvi (1994) usmerjeno na
»sodelovanje za konkuriranje«. Trženje na podlagi odnosov lahko glede na strukturno
raven oz. enoto opazovanja razdelimo v tri osnovne skupine: medorganizacijski trženjski
odnosi, trženjski odnosi med podjetji in končnimi porabniki ter trženjski odnosi med
posamezniki (Iacobucci, 1996, str. 53–54). V pričujočem magistrskem delu se posvečam
posebej medorganizacijskim trženjskim odnosom in znotraj njih diadi prodajalec–kupec.
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2.3 Razlogi za uvedbo trženja na podlagi odnosov v podjetju
Razširjenost informacijske tehnologije je eden izmed glavnih razlogov za spremembe v
načinu trženja. Informacijska tehnologija spreminja naravo produktov, storitev, struktur,
funkcij, procesov in komunikacije. Podjetja, dobavitelje, distributerje, prodajalce in kupce
povezuje v mrežo odnosov ter interakcij. Ne samo da dodaja vrednost produktom in
storitvam, ampak predvsem ustvarja nove oblike vrednosti.
Večina avtorjev teorije trženja na podlagi odnosov zagovarja tezo, da poslovni partnerji v
medsebojnem odnosu dosežejo večje koristi, kot če bi na trgu nastopali samostojno.
Najpomembnejši in največkrat omenjeni razlogi za uvedbo trženja na podlagi odnosov v
podjetju so neposnemljive ter težko prenosljive konkurenčne prednosti, porast
dobičkonosnosti na dolgi rok, ohranitev kupcev, odmik od blagovne menjave k menjavi
produktov z visoko dodano vrednostjo, dostop do informacij, virov oziroma sredstev, trgov
in tehnologije ter trendi v načinu poslovanja nasploh.
Podjetja so posvečala več pozornosti marketinškim aktivnostim v smeri pridobitve novega
kupca kot v zadržanje obstoječega. Razlog je v tem, da so podjetja nagrajevala prodajalce
za vsakega novega kupca, ne pa za zadržanje obstoječega. Po drugi strani pa je razlog v
pomanjkanju razumevanja, da obstoječi kupec pomeni večjo dobičkonosnost. Raziskovalci
so ugotovili, da so stroški pridobitve novega kupca približno petkrat višji, kot obdržati
stalnega (Christopher et al., 2002, str. 54).
Ne moremo mimo pomembnega dejstva, da je gospodarski razvoj vedno bolj odvisen od
nematerialnih dejavnikov, ki delujejo paradoksalno, predvsem pa drugače, kot je veljalo v
klasični ekonomiji. Informacije, znanja, veščine itd. se na primer z večanjem števila
akterjev množijo, ne pa da ena stran izgublja na račun druge. Podobno velja za zaupanje, to
nepogrešljivo sestavino poslovnih razmerij. Uresničenje teh načel zahteva drugačne načine
in oblike poslovanja, nadgradnjo tradicionalnih instrumentov ter orodij in nova znanja ter
veščine udeležencev (Hrastelj, 2001, str. 14).
Odnosi so naraščajoči trend. Dramatične spremembe v okolju so prinesle ogromno
priložnosti za podjetja za gradnjo in razvoj odnosov s kupci. Trženje na podlagi odnosov
poudarja silno pomembnost zadovoljnih in lojalnih kupcev. Odlični odnosi s kupci
nastanejo, ko vsi zaposleni v podjetju razvijejo senzitivnost in željo po zadovoljevanju
kupčevih potreb (Hollensen, 2003, str. xiv).
Trženje na podlagi odnosov pomeni vzpostavljati, vzdrževati in vzpodbujati odnose s
porabniki ter ostalimi partnerji na dobičkonosen način, tako da so izpolnjeni cilji akterjev.
Grönroos (1994, str. 9) glede trženja na podlagi odnosov navaja naslednje: 1) vzpostavitev
odnosa pomeni dati obljubo; 2) ohranitev odnosa temelji na izpolnitvi obljube; 3)
poglobitev odnosa pa pomeni dati nov niz obljub, vendar na izpolnitvi predhodnih obljub.
To se dogaja z obojestranskimi menjavami in izpolnjevanjem obljub. Vendar je treba
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poudariti, da je izpolnitev obljube kupčeva percepcija (Grönroos, 1994, str. 9). Za gradnjo
trajnih in trdnih odnosov na trgu mora podjetje nadgraditi tradicionalno trženje v takšno
integriranost odjemalcev in drugih udeležencev v poslovnih procesih, da bodo ti vključeni
v razvoj podjetja, razvoj proizvodnje, prodaje, nabave – torej tudi v odločanje (Makovec
Brenčič et al., 2003, str. 18).
Pogoji, ki so prisotni v zunanjem in notranjem okolju podjetja ter oblikujejo razmere za
nastanek trženja na podlagi odnosov, so (Virant, 2002, str. 13):
• tržna dinamika,
• pričakovane koristi,
• skupne vrednote in norme obnašanja,
• komplementarnost virov partnerjev ter
• socialna interakcija ob rastočem zaupanju brez oportunističnega obnašanja.
Najpomembnejši koristi za podjetje, ki so posledica trženja na podlagi odnosov, sta
konkurenčna prednost in porast dobičkonosnosti na dolgi rok. Doseganje konkurenčne
prednosti je osnovni cilj oblikovanja in razvijanja trženja na podlagi odnosov ter je odvisno
od mnogo medsebojno povezanih dejavnikov. Največkrat preučevani so izboljšave v
produktivnosti, prevladujoč tržni delež, visoke investicije v raziskave in razvoj, doseganje
ekonomije obsega, osredotočenost na znanje ter visoka dodana vrednost proizvodov
(Turnbull, Ford, & Cunningham, 1996, str. 46). Avtorji menijo (1996, str. 56), da
upravljanje teh odnosov in interakcijskih sposobnosti odločilno vpliva na konkurenčnost
podjetja. Porast dobičkonosnosti pa je rezultat dolgoročnega partnerstva in končni cilj
trženja na podlagi odnosov. Gre za dobiček, ki ga podjetje doseže v odnosu s kupci, v
primerjavi z dobičkom, ki bi ga doseglo, če tega odnosa ne bi bilo (Virant, 2002, str. 19).
Matajičeva (2001, str. 33) pa pravi, da je porast dobičkonosnosti posledica rezultatov
poslovanja na posameznih področjih v podjetju. To se kaže v povečani učinkovitosti,
produktivnosti, kakovosti proizvodov in storitev, vodenju notranjega trženja, konkretnem
izpolnjevanju obljub poslovnim partnerjem, ki vodijo v zadovoljstvo in zvestobo ter
oblikovanje vrednosti za kupce.
Zavedati se moramo, da trženje na podlagi odnosov prinaša nove okoliščine. Trženje, ki
temelji na odnosih, interakciji in povezavah, ni le trženje, temveč je to že strateški
menedžment oziroma, če sprejmemo novo izhodišče, tržno usmerjeni menedžment.
Koncept zahteva strateško odločitev in usmeritev, saj zajema vsa področja delovanja
podjetja: notranje in zunanje okolje (Šik, 2005, str. 59).

2.4 Primerjava trženja na podlagi odnosov in transakcijskega trženja
Trženje na podlagi odnosov izhaja iz tradicionalnega (transakcijskega) trženja, vendar se
od njega pomembno razlikuje (Slika 3). Za trženje na podlagi odnosov je značilno, da
(Christopher et al., 2002, str. 4):
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•

•
•
•
•
•
•

poudarja odnos, ne pa transakcijo;
poudarja pomen zadržati kupca, pri čemer podjetje primerno razpolaga z viri med
zadržanjem in privabljanjem kupcev;
izpostavlja kritično vlogo internega trženja pri doseganju zunanjega uspeha;
razširja principe trženja na podlagi odnosov na velik spekter različnih tržnih področij;
morajo storitev za kupca, kakovost in trženje biti vključeni ter tesno povezani;
prikaže, da tradicionalni trženjski splet (4P) ni ustrezno zbral ključnih elementov za
ustvarjanje in vzdrževanje odnosov s trgi;
trženje ni več domena samo oddelka trženja, ampak postane del medfunkcijskega
koncepta trženja.
Slika 3: Prehod iz transakcijskega trženja v trženje na podlagi odnosov

Trženje na podlagi
odnosov

Poudarja zadržanje
kupca

Poudarja pridobitev
kupca

Transakcijsko
trženje

Funkcijsko trženje
Medfunkcijsko trženje
(angl. Functionally-based (angl. Cross functionallymarketing)
based marketing)

Vir: M. Christopher, A. Payne, & D. Ballantyne, Relationship marketing: creating shareholder value, 2002,
str. 4.

Razumevanje spektra odnosov med kupci in prodajalci je pomembno, ker nam razloži
povezavo med transakcijskim trženjem in trženjem na podlagi odnosov. Primerjavo
transakcijskega trženja in trženja na podlagi odnosov prikazuje tabela 1. Grönroos (1994,
str. 8–10) meni, da mora »trženje vzpostaviti, vzdrževati in pospeševati povezave s
porabniki in drugimi akterji na dobičkonosen način, tako da vsi dosežejo svoje cilje,
večinoma preko medsebojnih menjav in izpolnjevanja obljub«. Pri vzpostavljanju menjav
prodajalec ponuja splet obljub o dobrinah, storitvah, sistemih, finančnih rešitvah, prenosu
informacij in drugih prihodnjih možnostih sodelovanja. Kupec na drugi strani ponuja svoje
obljube in vire. Če hočemo, da bo vzpostavljena trajna povezava in bo dosežen želeni
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marketinški rezultat, morata obe strani izpolnjevati svoje obljube. Tako je najbolj
pomembna menjava pravzaprav menjava obljub, vse ostalo je le njihova manifestacija.
Grönroos v nadaljevanju ugotavlja, da dilemo o pravilnosti transakcijskega trženja ali
trženja na podlagi odnosov lahko razrešimo s pomočjo »strateško-trženjskega
kontinuuma«. Odnos med kupcem in prodajalcem opiše s spektrom, kjer je na enem koncu
trženje na podlagi odnosov, kjer je poudarek na gradnji odnosov s kupci, na drugem pa
transakcijsko trženje, kjer se osredotoči le na eno transakcijo v določenem času. Vzdolž
kontinuuma so locirane različne oblike dobrin in storitev. Avtor ocenjuje, da bo ponudnik
končnih produktov pridobil več, če bo uporabil transakcijsko trženje (4P), ponudnik
storitev in industrijskih produktov pa, če mu bo uspelo zgraditi trženjski odnos. Ponudnik
storitev in industrijskih produktov ima s porabnikom namreč neposredni stik. Časovna
perspektiva trženja je odvisna od tega, kje na kontinuumu je podjetje. Pri transakcijskem
trženju se podjetje osredotoča na posamezne menjave ali transakcije v določenem času,
časovna perspektiva je torej kratka. Dobiček se, odvisno od menjave, spreminja iz dneva v
dan. Pri trženjskih odnosih pa je časovna perspektiva mnogo daljša in ni poudarka na
kratkoročnih rezultatih. Cilj je ustvarjati rezultate na dolgi rok prek dobičkonosnih
odnosov s kupci.
Tabela 1: Primerjava stare in nove trženjske paradigme

Transakcijsko trženje

Trženje na podlagi odnosov

Časovna perspektiva

kratkoročna usmerjenost

dolgoročna usmerjenost

Prevladujoča trženjska
funkcija

trženjski splet

vzajemno trženje (podprto z
aktivnostmi trženjskega spleta)

Cenovna elastičnost

odjemalci bolj občutljivi na ceno

odjemalci manj občutljivi na ceno

Prevladujoča dimenzija
kakovosti

tehnična kakovost končnega
izdelka

funkcionalna kakovost medsebojnih
vplivov

Merjenje zadovoljstva
odjemalcev

merjenje tržnega deleža

upravljanje z bazo odjemalcev

Sistem povratnih
informacij s trga

za to namenjene raziskave
zadovoljstva odjemalcev

sistem povratnih informacij v realnem
času

Soodvisnost med trženjem,
izvajanjem in zaposlenimi

ni ali pa le omejenega
strateškega pomena

osnovnega strateškega pomena

Vloga internega trženja

nepomembna ali omejeno
pomembna za uspeh

osnovna strateška pomembnost za
uspeh

Izdelki za široko porabo

Izdelki za poslovno rabo, storitve
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Vir: C. Grönroos, From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in Marketing,
1994, str. 11.

Jacksonova (1985, str. 123) trdi, da je transakcijsko trženje primernejše za kupce, ki so bolj
kratkoročno naravnani in pri katerih so stroški prehoda na drugo blagovno znamko nizki.
Tak primer so kupci nediferenciranih proizvodov. Trženje na podlagi odnosov se splača pri
kupcih, ki so dolgoročno usmerjeni in pri katerih so stroški prehoda na drugo blagovno
znamko visoki (Kotler, 2003, str. 660).

2.5 Deležniki trženja na podlagi odnosov
Tradicionalni tržni pristopi so preveč poudarjali vlogo kupcev in niso dovolj pozornosti
posvečali ravnanju z odnosi z ostalimi deležniki. Vsako podjetje ima široko paleto
deležnikov. To so kupci, dobavitelji, zaposleni, finančni posredniki, sindikati, lokalna
skupnost, različna interesna ali civilna združenja itd. Ravnanje odnosov z deležniki v
preteklosti ni bilo celovito vodeno, temveč po potrebi in v različnih delih organizacije, na
primer: trženje je bilo odgovorno za odnose s kupci, nabava za odnose z dobavitelji,
finančni oddelek za odnose s finančnimi institucijami itd. (Christopher et al., 2002, str. 80).
Potrebni ukrepi za uspeh teh odnosov so v ustreznem upravljanju virov in znanj. Nujno je,
da so razmerja med deležniki urejena tako, da maksimirajo koristi za vse vpletene stranke
(Prior, 2006, str. 28).
Kotler (2003, str. 13) pravi, da trženjsko mrežo sestavljajo podjetje in njegovi podporni
deležniki (kupci, zaposleni, dobavitelji, distributerji, trgovci na drobno itd.), s katerimi je
podjetje zgradilo vzajemno dobičkonosne poslovne odnose. Konkurenca je čedalje bolj
med trženjskimi mrežami. Načelo poslovanja je preprosto: zgradite uspešno mrežo
odnosov s ključnimi deležniki in dobički bodo sledili. Grönroos (1994, str. 10) meni, da
filozofija trženja na podlagi odnosov temelji na sodelovanju in zaupanju s kupci (kot tudi z
ostalimi deležniki ter partnerji v omrežju), sodelovanju znotraj podjetja in tržno
usmerjenim pristopom vseh zaposlenih.
Izvajanje trženja na podlagi odnosov zahteva od menedžerjev širši in kompleksnejši
pristop v obravnavi vseh deležnikov. Niso pomembni le odnosi s kupci, treba je razviti
tesnejše odnose z dobavitelji, zaposlenimi, lastniki, potencialnimi zaposlenimi, ključnimi
nosilci javnega mnenja itd.

2.6 Temeljne sestavine trženja na podlagi odnosov
Da lahko neki sodelujoči odnos preživi, mora biti obojestransko koristen, prisotni morajo
imeti dobre namene vključenih partnerjev, komunikacije med partnerji morajo biti odprte,
iskrene in pogoste, prevladati morajo skupne norme ter vrednote, partnerji pa morajo biti
voljni dajati, ne samo sprejemati (Morgan & Hunt, 1994, str. 22). Avtorja postavita
zaupanje med partnerji in predanost medsebojnim odnosom v osrednjo točko, ki
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omogoča razvoj uspešnih dolgoročnih partnerskih odnosov. Zaupanje in predanost
omogočata sodelovanje med partnerji, omogočata, da pričakovani rezultati dolgoročnega
sodelovanja premagajo kratkoročne interese in da so tvegane akcije videti sprejemljive, ker
partnerja pod naštetimi pogoji menita, da se partner ne bo obnašal preračunljivo. Tako oba
elementa oblikujeta pogoje, ki omogočajo razvoj uspešnosti in učinkovitosti partnerjev.
Rašković in Makovec Brenčič (2009, str. 7–8) pravita, da so zaupanje, predanost,
zadovoljstvo in zvestoba glavne sestavine odnosov s trženjskega vidika. Te sestavine tudi
najpogosteje merimo in vrednotimo. Gre za necenovne, neotipljive dejavnike procesov v
podjetju, ki postajajo strateško vse bolj pomembni v uresničevanju konkurenčnih prednosti
na trgu. Zato mora podjetje razviti celostno kulturo, v kateri je razvoj kakovostnih odnosov
in omrežij naloga vseh zaposlenih (Makovec Brenčič et al., 2003, str. 19). Obstaja več kot
30 sestavin5 trženja na podlagi odnosov, vendar sem se v svojem magistrskem delu
odločila predstaviti samo tiste sestavine odnosov med prodajalci in kupci na
medorganizacijskem trgu, ki so medsebojno tesno povezane ter se dopolnjujejo. V
nadaljevanju izpostavim 4 sestavine trženja na podlagi odnosov, ki so najbolj pogosto
izpostavljene.
2.6.1 Zaupanje
Zaupanje je temeljna značilnost trženja na podlagi odnosov in je najpogosteje uporabljena
spremenljivka pri proučevanju trženjskih odnosov. Jančič (1997, str. 40) pravi, da je
zaupanje »trdna vera« v to, da bo nasprotna stran izpolnila svojo eksplicitno ali implicitno
obljubo, ki je nastala kot posledica odnosa z njo. Zaupanje narašča z intenziteto stikov med
ljudmi oz. s preraščanjem stikov v odnose. Ko postajajo odnosi tesnejši, postaja pomen
zaupanja še toliko večji. Zaupanje obstaja, ko je en partner prepričan v zanesljivost in
integriteto drugega (Hutt & Speh, 2010, str. 92; Morgan & Hunt, 1994, str. 23).
Podjetje bo zaupalo svojemu partnerju, ko bosta obe podjetji imeli podobne vrednote in
zdravo medsebojno komunikacijo (Morgan & Hunt, 1994, str. 23). Avtorja nadalje
razlagata, da če želimo, da je odnos ploden, mora biti obojestransko koristen, nameni
partnerjev morajo biti dobri in jasni, obstajati morajo odprte, iskrene ter pogoste
komunikacije, prevladati morajo skupne norme in vrednote, partnerji pa morajo biti
pripravljeni tudi dajati, ne samo sprejemati (Matajič, 2001, str. 26).
Pregled empiričnih raziskav od leta 1990 do leta 2003, ki so jih opravili Seppänen,
Blomqvist in Sundqvist (2007, str. 252–254), je pokazal, da omenjeni avtorji povzemajo 15
opredelitev zaupanja, kot npr.: »zaupanje je pripravljenost zanesti se na partnerja, v
katerega smo prepričani,« (Ganesan, 1994, str. 5); »stopnja zaupanja, ki jo ima posameznik
do zanesljivosti in integritete drugega,« (Aulakh, Kotabe, & Sahay, 1996, str. 1002);
5

Ostale sestavine so zvestoba, odvisnost, poroštva (angl. pledges), skupni cilji, priporočila, zadovoljstvo,
izmenjava informacij, družabne vezi, investicije, operativne povezave in združljivost, pravno formalne
povezave, skupna tehnologija.

14

»zaupanje je ključno pri diferenciaciji učinkovitega odnosa med prodajalcem in kupcem,«
(Smith & Barclay, 1997, str. 4); »zaupanje obstaja, ko je partner prepričan v poštenost,
zanesljivost in integriteto drugega,« (Coote, Forrest, & Tam, 2003, 595) itd.
Zaupanje v odnosih pomeni, da »podjetje verjame drugemu, da bo izvajalo take aktivnosti,
ki bodo prinesle skupne pozitivne rezultate za vse sodelujoče«. Moč je predvsem v
zaupanja vredni reakciji ali aktivnosti, kjer je podjetje predano sebi v primeru morebitne
izgube, odvisno od posledičnih dejanj drugega podjetja (Anderson & Narus, 1990, str. 45).
Zaupanje temelji na prepričanju o vedenju strank v partnerstvu (Hrastelj, 2001, str. 217).
Komuniciranje je povezano z zaupanjem, saj dobra komunikacija podpira zaupanje in
obratno, torej, če si partnerji zaupajo, je komunikacija uspešnejša (Denize & Young, 2007,
str. 969).
2.6.2 Predanost
Predanost (angl. commitment)6 je poleg zaupanja najpogosteje uporabljena sestavina
trženja na podlagi odnosov. Morgan in Hunt (1994, str. 23) sta predanost odnosu opredelila
kot prepričanje, da je odnos dovolj pomemben, da je treba vložiti maksimalna prizadevanja
za njegovo nadaljevanje. Zaupanje in predanost sta osnovi za sodelovalno razmerje. Njuna
opredelitev je precej podobna opredelitvi Moorman, Zaltman in Deshpande (1992, str.
314), ki pravijo, da je »predanost odnosu opredeljena kot dolgotrajna želja ohraniti
dragocen odnos7«.
Predanost je produkt prodajalčevih namenov. Ključnega pomena je, da je empirično
dostopna, saj je za njen obstoj pogosto potreben materialni dokaz8 (Lenney & Easton,
2009, str. 554). Predanost vključuje partnerjevo prepričanje, da je trajno sodelovanje zelo
pomembno in si zasluži največji trud za njegovo vzdrževanje (Hutt & Speh, 2010, str. 92).
Wilson (1995, str. 337) pri predanosti izpostavlja pomembnost, ki jo partnerji pripisujejo
odnosu.
Dwyer, Schurr in Oh (1987, str. 12) trdijo, da je predanost odnosu pomembna, saj
zagotavlja, da bodo partnerji vložili trud in potrebne naložbe, da bi dosegli skupen želeni
rezultat. Anderson in Weitz (1992, str. 19) opredelita, da predanost odnosu vzbuja željo po
razvijanju stabilnega odnosa, pri katerem smo pripravljeni na kratkoročne žrtve za
ohranitev odnosa in zaupanja v stabilen odnos. Po Denizeu in Youngu (2007, str. 973) pa
predanost zmanjša potencialno negotovost v odnosih v prihodnosti. Predanost je želja po
kontinuiteti, ki se odraža v vlaganju virov in sredstev v odnose.

6

Commitment se v slovenščini večinoma prevaja kot predanost ali zavezanost. V magistrskem delu sem se
odločila za predanost.
7
Morgan in Hunt razumeta pod pojmom »dragocen odnos« odnos, ki je pomemben.
8
Materialni dokaz: pri tem je mišljen dogovor med kupcem in prodajalcem, kaj je treba narediti, kaj sta se
dogovorila z ostalimi ter kaj morajo ti opraviti.

15

Ključna sestavina odnosa je pridobitev koristi, kjer je zvestoba odraz te. Večja kot je
medsebojna predanost, ostale stvari pa so enake, bolj zvesti so kupci. Na predanost je
mogoče gledati kot na motivator za ukrepanje. Na podlagi tega je moč trditi, da predanost
vpliva na stopnjo kupčeve zvestobe (Too, Souchon, & Thirkell, 2001, str. 296).
Žuželova (2006, str. 54) je v svoji doktorski disertaciji obširno raziskovala pojem
predanosti. Raziskovalci različno gledajo na predanost – vsem je sicer skupno strinjanje o
pomembnosti predanosti, vendar pa obstajajo razlike v konceptualizaciji tega konstrukta.
»Vsem opredelitvam je skupno, da gre pri predanosti za neki namen oziroma željo
nadaljevati odnos,« (Žužel, 2006, str. 56). Hrastelj (2001, str. 218) razlikuje med
racionalno in emocionalno predanostjo. Prva temelji na številnih podatkih in izračunih
(npr. stroškov in koristi) ter ji zato pravimo kalkulativna predanost, druga pa na
pripravljenosti storiti celo več, kot bi izhajalo iz pogodbe. Predanost v odnosu bom
pozitivno povezala s sodelovanjem, kar so predlagali Morgan in Hunt (1994) ter Dwyer et
al. (1987).
2.6.3 Sodelovanje
Pri trženju na podlagi odnosov govorimo o sodelovanju ali kooperaciji, ko obe strani
delujeta skupaj z namenom doseganja skupnih ciljev. Sodelovanje med partnerji je
pomembna tema v graditvi dolgoročnih odnosov.
Sodelovanje obstaja, kadar medsebojno odvisna partnerja skupaj izvajata aktivnosti za
doseganje načrtovanih ciljev (Morgan & Hunt, 1994, str. 25). Sodelovanje je samo rezultat,
ki je neposredno odvisen od zaupanja in zvestobe odnosu (Morgan & Hunt, 1994, str. 26).
Anderson in Narus pravita (1990, str. 45), da ko sta zaupanje in zvestoba uveljavljena,
podjetja ugotovijo, da bo skupen in koordiniran trud pripeljal do rezultatov, ki bodo boljši,
kot bi bili tisti, ki bi jih vsako podjetje doseglo, če bi ravnalo samo v svojem interesu
(Morgan & Hunt, 1994, str. 26). O pomenu sodelovanja oz. o graditvi sodelovalnih norm
sta pisala Cannon in Perreault (1999, str. 443), ki pravita, da sodelovalne norme izražajo
pričakovanja dveh partnerjev, ki medsebojno sodelujeta za doseganje posameznih in
skupnih ciljev, ki jih kot sama ne bi mogla doseči.
Sodelovanje pomeni skupno ustvarjanje nove vrednosti (Kanter, 1994, str. 97). V
sodelovanju med partnerjema se vzpostavijo vezi, ki so lahko močnejše, če je sodelovanje
dolgoročno. Sodelovanje je v tem magistrskem delu opredeljeno kot skupno prizadevanje
podjetij v odnosu za doseganje postavljenih ciljev in z namenom, da se pridobi skupna
korist, kot sta sodelovanje opredelila Anderson in Narus (1990, str. 45).
2.6.4 Prilagajanje
Prilagajanje je, ko eden od partnerjev v odnosu spremeni svoje pogoje menjave ali
sodelovanja, da bi zadovoljil pričakovanja drugega partnerja, in je pogosto prisotno na
16

obeh straneh. Odjemalec in dobavitelj pričakujeta, da bo prilagajanje spreminjalo odnos ter
vplivalo na njegovo oblikovanje. Na začetku sodelovanja prilagajanje vpliva na razvijanje
oz. povečevanje zaupanja, kasneje pa na krepitev predanosti odjemalcu in krepi odnos
(Wilson, 1995, str. 336).
Konkurenčnost podjetja na medorganizacijskem trgu je pogosto odvisna od sposobnosti
podjetja, da se specifično prilagodi potrebam posameznih kupcev (Brennan, Turnbull, &
Wilson, 2003, str. 1636). Zasledimo, da je prilagajanje tesno povezano z investiranjem v
odnos in ustvari trajne ekonomske vezi med podjetji. Prilagajanje je prisotno pri
dolgoročno naravnanih odnosih.
Håkansson (1987, str. 17) je zagovarjal pomembnost prilagajanja, kjer en partner prilagaja
elemente ali procese drugemu. Prilagajajo se lahko proizvodi, informacije ali socialne
povezave (Brennan et al., 2003, str. 1638). Avtorji nadaljujejo (2003, str. 1639) z definicijo
prilagajanja, ki pravi, da je »diadno prilagajanje9 definirano kot vedenjska ali
organizacijska prilagoditev na posamezni, skupinski ali korporativni ravni enega podjetja, s
čimer zadovolji specifične potrebe drugega«. Diadna prilagoditev je lahko enostranska ali
obojestranska.

2.7 Ključni procesi trženja
komunikacija, vrednost)

na

podlagi

odnosov

(interakcija,

Predpogoj za dojemanje bistva delovanja in upravljanja trženjskih odnosov je razumevanje
osnovnih procesov, kot so interakcijski in komunikacijski proces ter proces vrednosti
odnosov. Vse aktivnosti v trženju se vodijo skozi procese. Za uspešno implementacijo
trženja na podlagi odnosov so ključna tri področja (Grönross, 1999, str. 11–12):




interakcijski proces kot jedro trženja na podlagi odnosov,
proces načrtovane komunikacije10 kot podpora razvoju in izboljšanju odnosov ter
proces vrednosti, ki je začetek in rezultat trženja na podlagi odnosov.

Pri transakcijskem trženju je produkt osnova trženjskega spleta. Produkt obstaja v določeni
časovni točki in ne vključuje dolgoročnega odnosa. Produkt kot osnovni element je torej
treba zamenjati z dolgoročnim konstruktom, ki bi ustrezal konceptu trženja na podlagi
odnosov (Berginc, 2002, str. 39). Temu ustrezen konstrukt je interakcija, ki se je razvila
kot ključni element v trženju storitev in kot ključni koncept v poslovnih odnosih.
Velikokrat je v interakcijo vpletenih več akterjev. Grönroos (1999, str. 13) poudarja, da je
integracija vseh trženjskih komunikacijskih sporočil nujna, predvsem zaradi podpore pri
9

Diadno prilagajanje je v tem kontekstu mišljeno kot prilagajanje na ravni prodajalca in kupca. Na
makroekonomskem nivoju obstajata še okoljsko prilagajanje in tržno prilagajanje, ki pa nista temi tega
magistrskega dela.
10
Termin »proces planirane komunikacije« nakazuje vso komunikacijo prek oglaševanja, promocije in
prodajnih klicev.

17

vzpostavitvi, vzdrževanju in spodbujanju interakcijskega procesa, če naj bodo trženjski
odnosi uspešni. Posledica tega je, da brez upravljanja s komunikacijskim procesom
koncept trženja na podlagi odnosov ne more delovati uspešno.
Prodaja sama je neposredni interaktivni element komunikacijskega procesa. Na področju
trženjske komunikacije se je pojavil trend v smislu integriranja komunikacijskih
elementov11 v dvosmerno integrirano trženjsko komunikacijo. Ta pa je že močno povezana
s perspektivo odnosov. Integrirano trženjsko komuniciranje se ne sme enačiti s trženjskimi
odnosi, ima pa pomembno mesto v okviru strategije trženjskih odnosov, poudarja
Grönroos (1999, str. 13). Integracija vseh trženjskih komunikacijskih sporočil je nujna,
predvsem zaradi podpore pri vzpostavitvi, vzdrževanju in spodbujanju interakcijskega
procesa, če naj bodo trženjski odnosi uspešni. Posledica tega je, da brez upravljanja s
komunikacijskim procesom koncept trženjskih odnosov ne more delovati uspešno.
Proces vrednosti je pomemben predvsem zato, da podjetje ugotovi, kako potrošnik v
resnici dojema ustvarjanje in prenos vrednosti skozi čas. Grönroos (1999, str. 14) pravi, da
se pri procesu vrednosti srečujemo tudi z drugačnim vidikom. Pred razvojem elementov
interakcijskega procesa in pred procesom dialoga mora tržnik razumeti potrošnikov interni
proces, ki naj bi ga v sodelovanju s prodajalcem tudi zapolnil. Ni dovolj dobro poznati le
kupčeve potrebe, treba je vedeti tudi, kako kupci stremijo k rezultatom, ki jih je treba
doseči, da bi te potrebe zadovoljili. Nadalje je treba poznati vrednost, ki vodi kupčev
notranji proces zadovoljevanja potreb.
2.7.1 Interakcijski proces
Ena od ugotovitev nordijskih strokovnjakov je, da so odnosi ustvarjeni in se razvijajo skozi
interakcijo med podjetji. Razvojni proces odnosa pomeni, da se v osnovi šibka soodvisnost
med podjetji razvije v močno in medsebojno odvisnost, kjer partnerji koordinirajo
aktivnosti ter tako realizirajo cilje (Håkansson & Johanson, 2001, str. 3). Interakcijo je
mogoče razlagati kot proces konfrontacije,12 ki nastane med podjetji in ki spreminja ter
preoblikuje vidike njihovih virov in aktivnosti. Interakcija vpliva na vse aktivnosti in vire,
ki so razširjeni v celotnem poslovnem omrežju. Pomeni, da tečejo skozi interakcijo koristi
teh aktivnosti in virov med podjetji ter v njih v omrežju (Ford, Gadde, Håkansson,
Snehota, & Waluszewski, 2008, str. 3). Medlin (2008, str. 5) je preučeval prilagodljivost
interakcij in jo definiral kot pričakovanje, da podjetja lahko izvedejo prilagoditve virov ter
aktivnosti v času. Grönross (1999, str. 14) omenja, da ko je odnos enkrat vzpostavljen,
nastopi interakcijski proces, kjer obstajajo različni stiki med dobavitelji in kupci v času.
11

Komunikacijski elementi so oglaševanje, direktno trženje, pospeševanje prodaje in odnosi z javnostmi.
Konfrontacija v interakciji na primer pomeni, da eno od podjetij modificira produkt ali storitev. To
povzroči pri podjetju, ki ga oskrbuje z dobavnimi deli, spremembo v reorganizaciji svojih dejavnosti.
Interakcija ni samo diadni proces. Vsa podjetja v omrežju imajo istočasno interakcijo z več drugimi podjetji.
In vsaka interakcija med dvema podjetjema lahko vpliva na ostale.
12
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Narava teh stikov je odvisna od tipa trženjske situacije. Obstajajo stiki med ljudmi in med
potrošniki, stroji ter sistemi.
Interakcijski proces je razdeljen na dejanje (angl. act), epizodo (angl. episode), niz (angl.
sequence) in odnos (Grönross, 1999, str. 14). Dejanje je najmanjša enota analize v
interakcijskem procesu, na primer telefonski klic ali prijava na recepciji. V kontekstu
trženja so dejanja omenjena kot trenutki resnice. Nanašajo se na vse oblike interakcijskih
elementov, fizičnih dobrin, storitev, informacij in finančnih vidikov. Interakcija vedno
vključuje stroške za vsakega akterja. Med seboj povezana dejanja tvorijo manjšo naravno
entiteto v odnosu – epizodo. Primer epizode je pogajanje, dostava blaga ali večerja v
restavraciji med bivanjem v hotelu. Vsaka epizoda vključuje serijo dejanj. Naslednji nivo –
niz – tvorijo med seboj povezane epizode. Nizi so definirani v kontekstu časovne periode,
kot npr. ponudba, kampanja, projekt ali kombinacija teh. Končni in najobširnejši nivo v
analizi interakcijskega procesa je odnos, ki je sestavljen iz številnih nizov. Ti si lahko
sledijo zaporedno, se prekrivajo ali pa si sledijo s krajšimi ali daljšimi intervali, odvisno od
načina poslovanja. Opisani način razdelitve interakcijskega procesa daje tržnikom in
raziskovalcem natančen instrument za analizo interakcije med dobavitelji ter kupci
(Grönross, 1999, str. 15).
2.7.2 Komunikacijski proces
Glede na koncept integriranih trženjskih komunikacij je zelo pomembno, da so različni
mediji in mediji trženjske komunikacije integrirani v eno konsistentno sporočilo.
Vključene so le tiste komunikacijske aktivnosti, ki spadajo v isto trženjsko komunikacijo,
kot npr. klasično oglaševanje, direktno trženje, odnosi z javnostmi in ostale prodajne
aktivnosti. Ostale komunikacijske aktivnosti se vključijo le, če so transparentne in se
združujejo s komunikacijskimi elementi (Grönross, 1999, str. 15). Grönross nadaljuje, da je
karakteristični vidik trženjske komunikacije poskus vzpostavitve dvosmernega, večkrat pa
tudi večsmernega komunikacijskega procesa. Vse aktivnosti pa vodijo k odzivu, ki ohranja
in spodbuja odnos. Planiran komunikacijski proces vsebuje različne elemente, ki jih lahko
razdelimo na prodajne aktivnosti, aktivnosti množične komunikacije13, direktno
komunikacijo in odnose z javnostmi.
Izmenjava informacij ali komuniciranje pomeni pravočasno izmenjavo pomembnih
informacij med podjetji na formalen in neformalen način (Anderson & Narus, 1990, str.
44). Avtorja s to opredelitvijo opozarjata predvsem na učinkovitost izmenjave informacij
in ne na količino. Prav tako pravita, da komunikacija pospešuje zaupanje v odnosu in
zmanjšuje negativne konflikte. Denize in Young (2007, str. 972) trdita, da dobra
komunikacija pomaga graditi trženjske odnose, tako v pogledu večje stopnje zaupanja kot
v pogledu zmanjševanja oportunističnega obnašanja. Uspešna partnerstva so nagnjena k
učinkovitemu komuniciranju.
13

Množična komunikacija vključuje klasično oglaševanje, prospekte, prodajna pisma in druge podobne
komunikacije, kjer ni takojšnjega odziva.
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Samo načrtovanje in upravljanje trženjskih komunikacij prek različnih komunikacijskih
medijev še ne predstavlja trženjskih odnosov, čeprav se komunikacijske aktivnosti, kot je
osebna prodaja, zdijo z njo povezane. Trženjski odnosi pomenijo samo integracijo
planiranih komunikacij in interakcijskega procesa v strategijo, ki se sistematično
uresničuje (Grönross, 1999, str. 16).
Aktivnosti interakcijskega procesa in procesa planirane komunikacije pošiljajo sporočilo
kupcem o podjetju ter o načinih, s katerimi podjetje sodeluje s kupci. Sporočila so deljena
na štiri možne vire: načrtovane trženjske komunikacije, sporočila o proizvodih, sporočila o
storitvah in nenačrtovana sporočila (Grönross, 1999, str. 16). Grönross v nadaljevanju
poudarja, da je naloga načrtovanih trženjskih komunikacij, da potrošnikom sporočijo, kako
naj bi bila videti rešitev njihovega problema. Sporočila o produktih vključujejo obliko
tehnične značilnosti, trajnost in distribucijo proizvodnih elementov v komunikaciji k
potrošnikom. Nenačrtovana sporočila se komunicirajo prek zgodb, pogovorov zaposlenih
in govoric.
2.7.3 Proces vrednosti odnosov
Menedžerji vedno želijo izvedeti odgovor na vprašanje, kakšen je finančni učinek na vsako
izvedeno aktivnost v podjetju. Trženje na podlagi odnosov je težko ovrednotiti, vendar ga
lahko merimo z donosom na odnose (angl. return on relationships – ROR). Gummesson
(2000, str. 183) je predlagal naslednjo definicijo: »Donos na odnose je dolgoročen neto
finančni izid, ki je posledica ustvarjenja in vzdrževanja organizacijske mreže odnosov.«
Gummesson (2000, str. 183) je v nadgradil Storbackov model dobičkonosnosti odnosov14,
ki je sicer ROR-model, razširjen z zadovoljstvom in dobičkom. Donos na odnose je
prihodek zaradi kupčevega odnosa minus stroški, ki so nastali zaradi tega odnosa.
Kupec mora vrednost, ki je v dolgoročnem odnosu ustvarjena, zaznati in oceniti. Tako kot
se odnos ustvarja v dolgoročnem časovnem obdobju, se tudi vrednost za kupca povečuje
skozi čas. Temu pravimo proces vrednosti. Če želimo, da je trženje na podlagi odnosov
uspešno in sprejeto pri kupcu, mora proces vrednosti delovati vzporedno z interakcijskim
procesom (Grönross, 1999, str. 17). Gröroos poudarja, da se kupec v tesnem odnosu
osredotoči bolj na ceno celotnega odnosa kot na ceno različnih elementov ponudbe.
Osnova dejavnost podjetja, tj. kar podjetje proizvaja, je brez dvoma temelj, vendar pa ne
edini vzrok nakupa pri določenem ponudniku.
V kontekstu trženjskih odnosov ponudba vključuje tako osnovni produkt kot različne
dodatne storitve. Stroški vključujejo ceno in dodatne stroške za kupca, ki jih ima zaradi
odnosa. Take stroške Grönroos imenuje stroški odnosa. Ti stroški nastanejo v trenutku, ko
14

Model dobičkonosnosti odnosov je bil prvotno narejen le za storitve. Kasneje je bil privzet za vse
komercialne odnose. Generalno ta model opisuje, kako so stopnje in lastnosti odnosov med prodajalci ter
kupci med seboj tesno povezani. Podrobnejšo razlago tega modela opisuje Gummesson (1999, str. 185–186).
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se kupec odloči vstopiti v odnos. Stroški odnosa se lahko povečajo, če mora na primer
kupec vzdrževati večjo količino zalog zaradi specifične politike ponudnika (neposredni
stroški odnosa) ali če mora kupec utrpeti stroške zastoja, ker se je storitev, na primer
popravilo, izvedla drugače, kot je bilo dogovorjeno (posredni stroški odnosa). Včasih so
stroški odnosa čisti psihološki stroški, ko ima kupec občutek, da ne more zaupati
ponudniku (Grönroos, 1999, str. 18).
Kupčevo zaznano vrednost v kontekstu odnosov Grönroos opiše z enačbo (1):
Kupčeva zaznana vrednost =

osnovna rešitev + dodatne storitve
cena + stroški odnosa

(1)

Kupčeva zaznana vrednost se v odnosu razvija in zaznava v določenem časovnem obdobju.
V prvi enačbi je cena kratkoročni pojem, v principu je plačana ob prejemu osnovnega
produkta. Za razliko od nje se stroški odnosa pojavljajo skozi čas, tj. od razvoja odnosa do
zaznave koristnosti osnovne rešitve in dodatnih storitvenih nizov, epizod ter posameznih
aktov. V drugi enačbi je prisotna dolgoročna dimenzija. Komponenta dodane vrednosti se
spreminja v določenem časovnem obdobju, v katerem se odnos razvija. Tu je treba
opozoriti na dvojni znak. Pogosto se dodana vrednost ocenjuje kot nekaj, kar je vedno
dodano osnovni vrednosti. To vsekakor ni res, saj je dodana vrednost lahko tudi
negativna.15 Podjetja morajo v takih situacijah izboljšati obstoječe storitve v odnosu
(dobava, vzdrževanje, fakturiranje itd.), da bi zmanjšala ali celo izničila negativno dodano
vrednost oziroma še raje njihov vzrok. Osnovna rešitev in dodatne storitve, ustvarjene v
nizih in epizodah, naj bi na dolgoročni bazi ustvarjale kupčevo zaznano vrednost
(Grönroos, 1999, str. 18).
Grönroos (1999, str. 18) zaključuje, da uspešna strategija zahteva, da se pri načrtovanju
upoštevajo vsi trije procesi: interakcijski proces je temelj trženjskih odnosov, načrtovani
komunikacijski proces je pomemben komunikacijski aspekt trženjskih odnosov, proces
vrednosti pa je rezultat trženjskih odnosov. Ko sta procesa komunikacije in interakcije
integrirana v konsistentno popolno trženjsko komunikacijo, je zadetek ustvarjen. Če je ta
integracija uspešna, se oba procesa lahko združita v dialog na osnovi dolgoročnega odnosa
med kupcem in prodajalcem.

2.8 Izzivi trženja na podlagi odnosov
Trženje na podlagi odnosov predstavlja investicijo podjetja in ima tako pozitivne kot tudi
negativne lastnosti. Vrednost kupca je odvisna od vsakega posameznega odnosa s kupcem.
Raziskave so pokazale, da obstajajo določene spremenljivke, ki naredijo trženje na podlagi
odnosov manj zanimivo. To so predvsem stroški razvoja in implementacije strategije
15

Grönroos navaja primer negativne dodane vrednosti, ko dobro osnovno vrednosti stroja lahko uniči
netočna dobava, pomanjkanje informacij, reklamacije ali slabo upravljanje. V takih situacijah dodatne
storitve ne prinesejo pozitivne vrednosti.
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trženja na podlagi odnosov, stopnja, do katere tako trženje poveča konkurenčno prednost,
in možnosti pridobivanja različnih virov. Blois (1996, str. 163–165) navaja štiri
pomanjkljivosti oziroma nevarnosti, ki so lahko posledica trženjskih odnosov: izguba
nadzora, negotovost in nepredvidljivost, izključitev drugih možnosti in nepričakovano
povpraševanje.
Håkansson, Ford, Gadde, Snehota in Waluszewski (2009, str. 190–192) poudarjajo, da so
možnosti in omejitve podjetja pri vzpostavljanju trženjskih odnosov s kupci povezane z
obsegom sredstev, ki jih je podjetje investiralo v odnose v okviru z notranjimi zmožnosti
podjetja. Izpostavili so še en paradoks trženjskih odnosov, ki se nanaša na nadzor nad
omrežjem odnosov. Izguba nadzora pa predstavlja nevarnost za podjetje, vendar bolj kot
podjetje poskuša nadzorovati omrežje odnosov, manj so ti odnosi učinkoviti in inovativni.
Internet je postal informacijsko orodje. Če hoče biti podjetje v globalnem okolju
učinkovito, mora preučiti strateški pomen interneta. Ta odpira niz novih priložnosti
časovno neomejene prodaje, orodja in možnosti za zbiranje potrebnih podatkov o kupcih
ter s tem uspešno vpeljavo strategije trženja na podlagi odnosov. Lahko je vir pridobivanja
informacij o kupcih in hkrati vir povratnih informacij gradnje trdnih dolgoročnih odnosov.
Velikost podjetja je pri tem izgubila pomen. Avtor v nadaljevanju navaja, da podjetja
velikokrat s pomočjo različnih metod zberejo ogromno količino podrobnih informacij o
potencialnih kupcih, ne uspe pa jim uporabiti teh informacij pri vzpostavljanju odnosov. Za
baze podatkov o kupcih je treba skrbeti, jih posodabljati, nadgrajevati in obdelovati.
Vodstvo podjetja mora biti pripravljeno investirati potreben čas, delo in finančna sredstva.
Poznati kupca, pomeni več kot le zbiranje demografskih podatkov, ki jih nato tržniki
obdelajo. Poznavanje kupcev mora vključevati boljše poznavanje mišljenja teh in z njim
povezanega vsakodnevnega odločanja. Eden izmed večjih izzivov trženja na podlagi
odnosov je zmanjšati razkorak med vsesplošnim odobravanjem tovrstnega trženja, zlasti
pri menedžerjih, in dejanskimi sprejetimi aktivnostmi, ki so potrebne za njegovo
implementacijo (Rich, 2000, str. 174–176).
Kateri so glavni izzivi trženja na podlagi odnosov? Rich je v svojem članku (2000, str.
180) izpostavil naslednje izzive:
•
•
•
•
•
•
•

sprememba odnosa do kupcev,
prilagoditev organizacijske strukture in servisa za gradnjo odnosov,
zbiranje, analiza in uporaba tržnih informacij ter podatkov o kupcih,
upravljanje dvosmerne interakcije med podjetjem in kupcem,
merjenje zadovoljstva kupcev in kakovosti storitev,
partnerstvo, pozicioniranje in strategija prodaje ter
izobraževanje, podpora in izvedba.

Strategija trženja na podlagi odnosov ni le prodajna strategija. Zahteva spremembe v
vedenju znotraj podjetja in se mora voditi z najvišjega nivoja podjetja. V nasprotnem
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primeru lahko pride do konflikta s korporativno strategijo podjetja in tudi z ostalimi
zaposlenimi, ki niso neposredno vključeni v prodajo. Izziv za tržnike je prepričati ostale v
podjetju, da strategija trženja na podlagi odnosov prinese bistvene prednosti in ne pomeni
le spremembe prodajnih metod. Podjetja največkrat ne pristopijo sistematično k odnosom s
kupci in za to ne namenijo potrebnih sredstev. V podjetju obstaja močna soodvisnost med
prodajnim in ostalimi oddelki (Rich, 2000, str. 178).
Ali se trženje na podlagi odnosov izplača? Empirični dokazi, kljub vsesplošnemu sprejetju
koncepta življenjske vrednosti odjemalcev, tega ne podpirajo oziroma dokazujejo.
Velikokrat se zgodi, da največji kupci podjetja niso tudi najbolj dobičkonosni. Posledično
se je pojavilo prepričanje, da mora biti podjetje selektivno pri uporabi trženja na podlagi
odnosov. Upoštevati mora možnost segmentacije trga na trg, kjer bo učinkovitejša
strategija trženja na podlagi odnosov, in trg, kjer bi bilo bolje uporabiti strategijo
transakcijskega trženja. Trženje na podlagi odnosov ne sme biti univerzalna filozofija,
ampak le ena izmed možnosti trženja. Zatorej je velika verjetnost, da bo trženje na podlagi
odnosov ostalo bolj selektivno in usmerjeno (Sheth, 2002, str. 591).

3 TEORIJA OMREŽIJ
Omrežja so nastala sredi pretresov na trgu in so prišla v ospredje zaradi industrijskega
preoblikovanja, občutnega zmanjšanja zaposlenih, navpične členitve ter zunanje izvedbe
(angl. outsourcing). Podjetja so postala bolj prilagodljiva, osredotočena na ključne
tehnologije (angl. core technology) in procese. Ta podjetja so tesno povezana s kupci, z
dobavitelji, distributerji in s konkurenti ter tvorijo poslovna omrežja. Poslovna omrežja
(angl. business networks) se oblikujejo na osnovi določenih znanj. Podjetja prek omrežij
pridobijo čim več potrebnih znanj za uspešno delovanje. Znanje je tako priznano kot vir
konkurenčnih prednosti. Sodelovanje med akterji v omrežju povezav zahteva strokovna
znanja in usposobljenost za uspešno upravljanje odnosov. Recipročnost in odvisnost
podjetij zagotavljata, da podjetja dajejo ter sprejemajo vire v omrežje povezav. Ključno je,
da noben akter ne pridobi vseh virov v škodo ostalih (Batt & Purchase, 2004, str. 169).
Poslovno okolje je zapleteno. Sestavljeno je iz poslovnih enot, ki vsebujejo vire z
značilnimi socialnimi, tehničnimi in ekonomskimi lastnostmi (Håkansson & Johanson,
2001, str. 1). V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so prišli v ospredje razni »sodelovalni
dogovori«,16 ki so postali glavni strateški cilji podjetij. Medtem ko so te formalne
povezave pomembne in nujne, je treba upoštevati tudi neformalne, ki so precej bolj tesne
ter dolgoročne (Håkansson & Johanson, 2001, str. 2). Obe pa tvorita omrežje povezav v
poslovnem okolju.

16

Sodelovalni dogovori v tem kontekstu pomenijo skupna vlaganja, partnerstva, franšizing, strateška
zavezništva in strateška omrežja.
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Omrežje povezav zajema niz odnosov, tako horizontalno kot vertikalno, med podjetji, naj
gre za dobavitelje, kupce, konkurente, ali z drugimi subjekti v odnosih med panogami in
državami. Medorganizacijske vezi lahko vključujejo strateška zavezništva, skupna vlaganja
in dolgoročna partnerstva. Omrežje povezav lahko zagotovi podjetju dostop do ključnih
informacij, virov, trgov in tehnologij. Na podlagi tega podjetje lažje dosega strateške cilje
(Gulati, Nohria, & Zaheer, 2000, str. 2013). Håkansson in Johanson (2001, str. 1) pravita,
da je poslovno omrežje niz povezanih odnosov med akterji. Sodelovanje znotraj enega
odnosa bo vplivalo na odnose z drugimi tesno povezanimi akterji, zaradi česar bo proces
sodelovanja in njegovih rezultatov dajal prednost ciljem omrežja pred cilji diade.
De Man (2004, str. 4) je definiral omrežje kot »izbrani niz17 več avtonomnih podjetij«,18
kjer je interakcija neposredna ali posredna in temelji na enem ali več »medsebojnih
povezovalnih dogovorih«.19 Cilj omrežja je doseči konkurenčno prednost za organizacijo
samo ali pa za omrežje kot celoto.
Vsak odnos je vpet v celoto povezanih odnosov, ki oblikujejo strukturo omrežja. Poslovna
okolja so omrežja medsebojno povezanih poslovnih odnosov, ki jih imenujemo poslovna
omrežja (Håkansson & Johanson, 2001, str. 4). Lahko rečemo, da so poslovna omrežja
stabilna, čeprav se njihova zgradba nenehno spreminja zaradi interakcije20 med podjetji.
Vsaka sprememba v poslovnem omrežju ima učinek na podjetje. Teorija omrežij kaže na
to, da je specifično vedenje podjetja v osnovi nadzorovano skozi njegove odnose z drugimi
podjetji, ne pa z notranjimi in zunanjimi dejavniki (npr. trgi ponudbe in povpraševanja).
Vedenje celotnega omrežja je nadzorovano skozi specifične vzorce medsebojno povezanih
podjetij (Iacobucci, 1996, str. 127).

3.1 Razumevanje omrežij
V omrežju obstaja stalen proces sprememb. Bližina in oddaljenost med podjetji se nenehno
menjata. Podjetja so povezana z drugimi podjetji na različne načine. Vsako podjetje ima
svojo specifično skladnost s podjetji, s katerimi je povezano (Iacobucci, 1996, str. 179).
Omrežje zajema navpične in vodoravne odnose. Navpični odnosi vključujejo klasično
dobavno verigo (dobavitelj → proizvajalec → distributer → odjemalec). Vodoravni odnosi
lahko vključujejo tudi konkurente in posebne storitvene ponudnike. Omrežje je pomembno
gonilo za doseganje konkurenčne prednosti (Christopher et al., 2002, str. 127).

17

Omrežje ne pokriva celotne industrije. Med posameznimi panogami obstajajo meje, ki pa jih je težko
definirati. Bistvo pri tem je, da je interakcija med podjetji znotraj omrežja večja kot zunaj.
18
Omrežje je sestavljeno iz samostojnih podjetij. Vsako od njih želi doseči svoje cilje s pomočjo omrežja. Pri
tem podjetja ne izgubijo svoje samostojnosti.
19
En povezovalni dogovor ima lahko več partnerjev, ki lahko sestavljajo eno omrežje. Drugo omrežje je
lahko sestavljeno iz ducat bilateralnih dogovorov med podjetji. Nekatera omrežja so ustanovljena zaradi
postavitve standarda (primer GSM) ali zaradi ekonomije obsega (primer Star Alliance).
20
Interakcija je stalni proces akcije in reakcije, ki vključuje aktivnosti, akterje ter vire (Håkansson et al.,
2009, str. 197). Raziskovalci IMP so pri svojem delu prišli do spoznanj, da je interakcija srce poslovnega
življenja in glavni tok ekonomskega razmišljanja (Håkansson et al., 2009, str. 4).
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Poslovna omrežja se širijo brez omejitev prek trgov, industrij in nacionalnih mej. Omrežja
so brezmejna. Vsako podjetje in vsako poslovno sodelovanje je vpeto v brezmejno
omrežno strukturo. Poslovni odnosi se spreminjajo na različne načine kot posledica
interakcije med partnerji, vendar pa poslovno omrežje ostaja stabilno (Forsgren et al.,
2005, str. 25). V nasprotju se analiza omrežij začne s predpostavko, da so akterji, pa naj
gre za fizične ali poslovne osebe, vpeti v nešteto odnosov. Nemogoče je razumeti njihovo
vedenje, ne da bi razumeli relacijsko povezanost, v kateri delujejo. Poleg tega lahko
predpostavimo, da so akterji in njihova dejanja medsebojno odvisni, ne pa neodvisni. Tako
analiza omrežij preučuje ne le akterje in njihova dejanja, ampak tudi njihove odnose z
drugimi akterji (Iacobucci, 1996, str. 20). Pravzaprav je že vsako podjetje kompleksno
omrežje internih odnosov med zaposlenimi, oddelki in funkcijskimi enotami.
Organiziranost omrežij lahko opišemo z gostoto, večplastnostjo in recipročnostjo vezi ter
skupne vrednosti, pri čemer so jasno opredeljene vloge in odgovornosti članov. Primer
izhaja iz tehnološke mreže, kjer razvojna podjetja, proizvajalci in distributerji tesno
sodelujejo med seboj pri razvoju novih izdelkov (Batt & Purchase, 2004, str. 170). Avtorja
nadaljujeta, da je poslovno omrežje kompleksen sistem, ki ne more biti centralizirano
voden. Vsa podjetja v poslovnem omrežju so hkrati vključena v tekoče upravljanje. Zato
poslovna omrežja ne morejo biti niti nadzorovana niti vodena s strani enega podjetja.
Podjetja se morajo naučiti upravljanja interakcij v okviru svojih odnosov, tako navzven kot
navznoter. Za boljše razumevanje, kaj opredeljuje poslovno omrežje, se je treba soočiti z
mejami tega omrežja.
Omrežje je socialni sistem medsebojno povezanih odnosov (Iacobucci, 1996, str. 129).
Håkansson (1987, str. 17) trdi, da je omrežje okvir, v katerem ima interakcija prostor, je pa
tudi rezultat interakcije. Tako nanjo vpliva izmenjava med akterji (Iacobucci, 1996, str.
101). Vsa podjetja mrežijo intenzivno ali občasno z ostalimi v omrežju povezav, in sicer z
namenom izmenjave in prilagoditve virov ter aktivnosti.
Navadno je odnos med dvema podjetjema le podsistem večjega omrežja. Že vsako
posamezno podjetje je kompleksno omrežje internih odnosov med zaposlenimi, oddelki in
funkcijskimi enotami. Makovec Brenčič et al. (2003, str. 14) pravijo, da mora podjetje za
gradnjo trajnih odnosov na trgu nadgraditi tradicionalno trženje v takšno integriranost
kupcev in drugih udeležencev v poslovnih procesih, da bodo ti vključeni v razvoj podjetja,
razvoj proizvodnje, prodaje, nabave – torej tudi v proces odločanja.
Vsaka sprememba v odnosu je odvisna in ima neizbežen učinek na ostale odnose v
omrežju povezav. Več kot imajo poslovni odnosi povezav, večja je možnost učenja v tem
omrežju (Håkansson & Johanson, 2001, str. 92). Pristop poslovnih omrežij bogati diadno
perspektivo s prispevanjem znanja, ker odnosov ni možno upravljati ločeno od ostalih, saj
vodijo do potrebnih virov (Iacobucci, 1996, str. 127).
Omrežje – ena beseda z veliko pomenov. Največkrat se termin omrežje nanaša na podjetja,
ki delujejo znotraj nekega področja ali države; lahko so to formalni dogovori med podjetji;
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podjetja, odvisna od posebne tehnologije ali industrije; ali pa neformalni odnosi med
posamezniki okoli določenega podjetja, tehnologije, poslovanja ali področja. Obstaja pa
tudi, da je omrežje sestavljeno iz oprijemljivih in neoprijemljivih investicij, ki vključujejo
odnose med več kot dvema podjetjema (Håkansson et al., 2009, str. 236).

3.2 Definicija poslovnega omrežja
Kaj sploh je omrežje? V najbolj abstraktni obliki je omrežje struktura, sestavljena iz števila
vozlišč, ki so med seboj povezana s posebnimi nitmi. Na kompleksnem poslovnem trgu so
vozlišča poslovne enote (proizvodna in storitvena podjetja) in niti so odnosi med njimi.
Tako imajo vozlišča in niti svojo vsebino (vire, znanja in razumevanja), ki so močno in na
različne načine povezani med seboj (Håkansson & Ford, 2002, str. 133). Håkansson et al.
(2009, str. 236) so definirali, da je »omrežje sestavljeno iz materialnih in nematerialnih
investicij, ki združuje medsebojno povezane odnose med več kot dvema podjetjema«.
Omrežja se razvijajo skozi kontinuiran proces sproščanja in združevanja notranjih ter
zunanjih virov in aktivnosti.
Poslovna omrežja identificirajo podjetja kot akterje (Iacobucci, 1996, str. 104). Avtorica
nadaljuje, da poslovna omrežja obstajajo v kontekstu akterjev in njihovih odnosov z
drugimi na določenem področju poslovanja. Poslovna omrežja so opredeljena kot niz dveh
ali več povezanih poslovnih odnosov, v katerih izmenjava v enem odnosu vpliva na
izmenjavo v drugem (Iacobucci, 1996, str. 129). Poslovna omrežja so kompleksne mreže
medsebojno odvisnih odnosov, v katerih podjetja in posamezniki delujejo. Sestavljene so
iz raznolikih akterjev, kompleksnih interakcij in tudi organizacijskih struktur ter virov
(Henneberg, Naude, & Mouzas, 2010, str. 355).
Anderson, Håkansson in Johanson (1994, str. 2) so definirali poslovno omrežje kot »niz
dveh ali več povezanih poslovnih odnosov, v katerem je vsak odnos med podjetji
koncipiran kot sodelovanje med akterji«. Dva povezana poslovna odnosa sta lahko
posredno in neposredno povezana z drugimi odnosi, vsi skupaj so del večjega poslovnega
omrežja. Poslovno omrežje oblikujejo med seboj povezani poslovni odnosi. Odnosi v
omrežju niso enostavni seštevek, ampak so zmnožek različnih diadnih povezav (Prenkert
& Hallen, 2006, str. 384).
Poslovno omrežje je ogromno. Zato je nujno, da omejimo področje opazovanja in
opredelimo omrežje obravnavanja, vendar je zelo težko definirati meje omrežja. Znotraj
poslovnega omrežja obstajajo tri glavna področja: podjetja, odnosi in omrežja (Ford,
Gadde, & Håkansson, 2006, str. 10). Med njimi je opaziti ogromno dinamike. Poslovno
okolje se spreminja, kar povzroča, da se podjetja povezujejo. Posledica tega je, da podjetja
nudijo kupcem vedno bolj celovite rešitve. Poslovni odnosi postajajo generalno veliko bolj
kompleksni. Ponudniki celovitih rešitev se zato povezujejo z velikim številom različnih
strokovnjakov. Globalizacija je povzročila nastanek omrežij in s tem hitrejši dostop do
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tehnologij, informacij ter produktov. Vse to pa vodi k spremembam, kompleksnosti in
nestabilnosti podjetij, odnosov ter omrežij (Ford et al., 2006, str. 11–13).

3.3 Vrste poslovnih omrežij
Vsako poslovno omrežje nastane na podlagi določenega cilja/rezultata. Kadar ocenjujemo
poslovno omrežje, vedno izberemo žarišče (angl. focal point), npr. določeno podjetje. S
tega vidika ocenjujemo poslovno omrežje. Ko zamenjamo žarišče, vidimo nove odnose in
podjetja, pa tudi omrežje je drugačno. Tudi kadar ocenjujemo določeno poslovno omrežje,
je treba gledati z vidika različnih podjetij. Tri najbolj pogosta poslovna omrežja, ki se
ukvarjajo z oskrbo podjetij, z distribucijo proizvodov in z razvojem novih proizvodov,
ločimo na: nabavno omrežje, distribucijsko omrežje in omrežje razvoja novega proizvoda
(Ford et al., 2006, str. 18–22).
Nabavno omrežje je formalno definirano kot sklop posameznikov, ki so vpleteni v nabavni
proces v nekem časovnem okvirju in kot sklop enega ali več odnosov, ki povezujejo vsako
diado. Lastnosti nabavnega omrežja so funkcija sklopa karakteristik podjetja in
karakteristik nabavnih odločitev. Z vidika distribucijskega omrežja opazujemo različne
poti dostave proizvoda do kupcev. Omrežje kaže različne lastnosti, kot so npr. različnost
podjetij in odnosov ter težavnost nadzora. Ključna značilnost pri omrežju novega
proizvoda je inovacija. Nobeno podjetje ne more ustvariti inovacije samo, saj proces
inovacij v poslovnem omrežju vsebuje kombinacijo sodelovanja, konflikta, vodenja,
omejitev in nagrade med udeleženimi podjetji. Omrežje novega proizvoda je zaradi tega
najbolj zapleteno (Ford et al., 2006, str. 18–22).
Na drugi strani pa prodajalci potrebujejo svoje omrežje povezav. Lastnosti prodajnega
omrežja so odvisne od produktov in storitev, strategije posameznikov ter karakteristik
prodajnih odločitev. V formalnih poslovnih omrežjih si akterji medsebojno izmenjujejo
znanja in izkušnje. Poslovna omrežja ne okrepijo le uspešnosti akterjev, ampak spodbujajo
tudi učinkovitost in socialno blaginjo širšega gospodarstva (Parker, 2008, str. 627).
Obstajajo različni cilji povezovanja podjetij v prodajna omrežja, kot so rast, konkurenčna
prednost, inovacije, novi trgi, preživetje itd. Podjetja se morajo osredotočiti na tiste vire, ki
so redki, trajni, težji za posnemanje in kompleksni za trgovanje.

3.4 Lastnosti poslovnih povezav
Zanima nas, kako podjetja sodelujejo v neposredni interakciji z drugimi in kako delujejo s
povezanostjo (angl. relatedness), z raznolikostjo (angl. variety) ter gibanjem (angl.
motion). Kompleksnost poslovnih omrežij zahteva, da se ustvari portfelj odnosov. Jasno je,
da ni možno razviti tesnih odnosov z vsemi prodajalci in kupci. Zato je treba narediti izbor
strateških partnerjev. Strateški partnerji so tisti, katerih viri, spretnosti in sposobnosti
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omogočajo žariščnemu podjetju, da ustvari superiorno vrednost za kupce (Christopher et
al., 2002, str. 137).
Håkansson (2009, str. 18) je pri preučevanju podjetij21 ugotovil, da je nepretrganost
odnosov v interesu kupcev in prodajalcev, saj poskušajo dosegati tako stabilnost kot tudi
spremembe. Ponavljajoče se transakcije dajejo učinkovite koristi, ki so navadno večje od
stroškov. Nadalje je prišel še do zaključka, da je ustvariti odnos najpomembnejši vir
inovacij za kupca in prodajalca. Nepretrganost ne vpliva samo na povezanost med
individualnim kupcem in prodajalcem. Globoko vpliva tudi na karakter poslovnega okolja
kot celote. Ko postane pravilo, da podjetja razvijajo globoke in dolgoročne odnose z
glavnimi kupci ter dobavitelji, je poslovno okolje opredeljeno kot vzorec medsebojno
povezanih odnosov. Raziskava podjetij je pokazala, da močna povezanost pomembno
vpliva na strukturni učinek v poslovnem okolju. Če je eno od vpletenih podjetij uspešno na
neki način, potem to neizogibno učinkuje na ostale, s katerimi je povezano. V primeru pa,
da je eno podjetje v težavah, to vpliva na ostale, da skupaj stopijo k procesu reševanja
problema. Povezanost ima pomemben dinamični učinek v poslovnem okolju (Håkansson et
al., 2009, str. 19). Povezanost pomeni, da vsaka večja ali manjša sprememba v poslovnem
okolju proizvede reakcijo.
Raznolikost vključuje prilagoditve v odnosu do drugega.22 Prilagoditve se pojavljajo v
dveh oblikah: v zmanjšanju in povečanju raznolikosti. Prilagoditve se izvajajo v
zmanjšanju raznolikosti v materialnih in nematerialnih rešitvah. Poskus zmanjšanja
raznolikosti se kaže v delovnih procesih v podjetju, da potekajo gladko in učinkovito.
Delovni procesi v podjetju so zato standardizirani, pri čemer se izognemo nenehnim
popravkom. Po drugi strani pa se prilagoditve izvajajo v povečanju raznolikosti. Podjetje
želi razviti unikaten produkt in pri tem spodbudi dobavitelja, da izboljša znanje na posebni
aplikaciji njegove tehnologije. Pri tem imata obe strani koristi zaradi prilagoditve na
področju medsebojnega razumevanja (Håkansson et al., 2009, str. 21).
Ekonomski učinek raznolikosti je premalo poudarjen, saj raznolikost povzroča izzive in
nove poslovne priložnosti. Načini izkoriščanja raznolikosti vključujejo poskus zmanjšanja
raznolikosti za doseganja učinkovitosti in poskus povečanja raznolikosti za ustvarjanje
inovativnosti. Raznolikost je oboje, začetek za vse interakcije in njihov končni rezultat.
Formalni postopki in pogodbe so pogosti pri urejanju kratkoročnih poslov, tj. kjer je
prostor za gibanje omejen. Večje je gibanje, težje je uporabljati formalne pogodbe, ki
imajo nepričakovane, a normalne učinke, kot so negotovost, konflikt in kriza. Zato so pri
menedžerjih neformalni mehanizmi (npr. zaupanje) pomembnejši, ker se večkrat soočajo z
nepričakovanimi učinki gibanja (Håkansson et al., 2009, str. 22–23).
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Raziskava zajema več kot 100 švedskih podjetij.
Poslovni odnosi ne vključujejo le tržnikov in nabavnikov, ampak ljudi z znanjem z ostalih pomembnih
področij (tehnologija, razvojne možnosti, administracija, logistika, finance itd.).
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Odvisnost in moč predstavljata naslednjo pomembno dimenzijo, kako je gibanje
obravnavano skozi interakcijo in odnos. Včasih ima moč kupec, včasih prodajalec. Vsaka
stran v odnosu bo imela drugačne interese. Zato bo vsaka operativna in finančna
soodvisnost vplivala na gibanje v tem odnosu ter v poslovnem okolju. Zato je konflikt
naravna značilnost poslovnih odnosov. Sodelujoča podjetja se ne morejo izogniti
konfliktom in odsotnost teh kaže na nezadosten trud podjetij, da bi izkoristila učinek
gibanja. Nadalje, učinek gibanja poudarja pomembnost procesa učenja v poslovnih
odnosih. Posel v praksi ni poskus odpraviti medsebojno odvisnost, ampak ustvariti in
koristno uporabiti koristi iz te soodvisnosti skozi čas. Gibanje, koordinirano s strani
akterjev v poslovnem okolju, skozi čas poveča učinkovitost in inovativnost (Håkansson et
al., 2009, str. 23–25).

3.5 Vloga omrežij v prodajnem procesu
K spoznavanju odnosov med prodajalci in kupci na medorganizacijskem trgu so največ
prispevali raziskovalci IMP-skupine. Njihov koncept temelji na povezavah oz. odnosih in
medsebojnem vplivanju na dolgi rok. Imenujejo jih akterji, viri in aktivnosti. Akterji
opravljajo aktivnosti v sodelovanju z drugimi akterji s črpanjem notranjih in zunanjih
virov. Sodelovanje in dostop do virov sta omogočena s poslovnimi odnosi. Ti so tesni,
trajni in povezani v omrežje povezav. Sčasoma akterji v tem omrežju razvijejo dopolnitev
in soodvisnost. Z drugimi besedami: za poslovne odnose so značilni tekoči procesi in
soodvisnost (Håkansson & Snehota, 1995, str. 378). IMP-skupina je temeljito proučevala
interakcijo med podjetji–kupci in podjetji–prodajalci ter njihove temeljne značilnosti, kot
so zaupanje, zavezanost, prilagajanje in konflikti. Podjetja morajo redno graditi odnose, saj
si s tem zagotovijo ustrezne koristi.23 Te koristi pa dosežejo z oblikovanjem virov za
potrebe določenega kupca. Velikokrat so potrebne za to specifične investicije. Tako se
podjetje prilagodi kupcem, ti pa pokažejo svojo zavezanost do prodajalca. To se največkrat
pokaže na primerih razvoja produktov za določenega kupca, procesnih sprememb,
prilagoditve obstoječega produkta ali celo k ustanovitvi skupnega skladišča. Pri tem ne
smemo zanemariti prilagoditve in razvoja človeških zmogljivosti. Prilagajanje kupčevim
potrebam vzbuja zaupanje in zavezanost (Håkansson & Snehota, 2006, str. 256–260;
Turnbull et al., 1996, str. 45–50).
Z vidika omrežja lahko uvedemo tudi razlikovanje med primarnimi in sekundarnimi
funkcijami. Primarne funkcije so pozitivni in negativni učinki interakcije med dvema
partnerskima podjetjema v osrednjem diadnem odnosu. Sekundarne funkcije pa so tako
imenovane omrežne funkcije, ki zajemajo indirektne pozitivne in negativne učinke
trženjskega odnosa, ker je ta direktno ali indirektno povezan z drugimi trženjskimi odnosi.
Nanašajo se na verige aktivnosti, ki zajemajo več kot dve podjetji, sestavo in razporeditev
virov, ki jih kontrolirata dve ali več podjetij, ter na percepcijo mreže, ki so skupne dvema
ali več podjetjem. Z medsebojno prilagoditvijo aktivnosti v več trženjskih odnosih in s
23

Koristi za podjetje se kažejo kot povečana prodaja, večji profit, znižanje stroškov itd.
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posledičnim povečanjem komplementarnosti zaporednih dejanj ali povečanjem drugih
neodvisnih aktivnosti se ustvarijo mreže aktivnosti, pri katerih sodeluje mnogo podjetij.
Prav tako viri, ki jih podjetje razvije v medsebojnem odnosu, niso pomembni le za tiste, ki
so zapleteni v ta odnos, ampak imajo lahko posledične učinke tudi na vire drugih strani,
zapletenih v povezane odnose (Anderson et al., 1994, str. 3).

Slika 4: Diadni odnosi v poslovnem omrežju

pomožna
podjetja

pomožna
podjetja
skupni partner

druga
dobaviteljeva
enota

nadomestni
dobavitelj

dobaviteljeva
poslovna enota

žariščni
odnos

kupčeva
poslovna
enota

dobaviteljev
dobavitelj

enote v osrednjem
podjetju kupca

kupčev kupec

ostali kupci

konkurenčni
dobavitelj

enote v osrednjem
podjetju dobavitelja

enote v osrednjem
podjetju kupca

Vir: J. C. Anderson et al., Dyadic Business Relationships within a Business Network Context, 1994, str. 3.

Poslovno omrežje je grajeno iz trženjskih odnosov (Slika 4), vendar pa so ti odnosi tudi
rezultat sekundarnih funkcij in tako odraz poslovnega omrežja. Opazovanje dinamičnih
lastnosti odnosov in omrežja nam pokaže, da leži največja težava v dejstvu, da preprost
trženjski odnos eden na enega med odnosi in omrežjem ne obstaja. Razvijajoča se razmerja
imajo lahko stabilizirajoče in/ali destabilizirajoče posledice. Če razvoj gradi na prvotnih
principih omrežja, ga bo to ojačalo. Če pa je razvoj v nasprotju s prvotno strukturo, lahko
to pomeni prvi korak k razširitvi ali konsolidaciji omrežja, kar pravzaprav pomeni nastanek
novega omrežja (Anderson et al., 1994, str. 3). Nadalje avtorji ugotavljajo, da je kontekst
30

omrežja24 udeleženca strukturiran v treh dimenzijah: akterji, kdo so in v kakšnem odnosu
so med seboj; aktivnosti, ki potekajo znotraj omrežja, in načini, kako so med seboj
povezane; ter v omrežju uporabljeni viri in vzorci prilagajanja med njimi. Konteksti so do
neke mere skupni akterjem omrežja, vsaj tistim akterjem, ki so med seboj tesno povezani.
Identiteta omrežja je pojem, ki zajame zaznano privlačnost ali odbojnost nekega podjetja
kot poslovnega partnerja pri menjavi glede na njegov izbor povezovalnih odnosov z
drugimi podjetji, povezavami z njihovimi aktivnostmi in zvezami z njihovimi viri.
Identiteta se nanaša na način, kako podjetja vidijo same sebe znotraj omrežij in kako jih
vidijo drugi akterji.
Za pojasnitev celostne povezave odnosa med kupcem in prodajalcem, kot jo zaznavata obe
partnerski podjetji, Anderson et al. (1994, str. 7–9) ponujajo dva konstrukta. Prvi konstrukt
ima pozitivne učinke na identiteto omrežja, ki jih ima angažiranje žariščnega podjetja pri
določeni epizodi menjalnega odnosa s svojim partnerjem z vidika žariščnega podjetja. Pri
tem so prepoznane tri pomembne lastnosti:
•

•

•

Predvidena prenosljivost virov: uporaba znanja in rešitev kaže na to, da lahko viri skozi
proces izmenjave v žariščnem odnosu okrepijo identiteto omrežja, kadar jih je moč
uporabiti pri drugih odnosih.
Predvidena komplementarnost aktivnosti: vrednost rezultatov je odvisna od aktivnosti,
ki potekajo v žariščnem odnosu. Pozitivni učinki temeljijo na obsegu ali pa so
kvalitativne narave.
Predvidena možnost posplošitve odnosov med akterji: sodelovanje z določenim
udeležencem ima lahko posledice za ostale akterje. Žariščno podjetje signalizira
ostalim akterjem, da je pripravljeno in sposobno imeti sodelovalne odnose.

Drugi konstrukt pa predvideva škodljive učinke na identiteto omrežja. Glavni sestavni
elementi so:
•

•

•

Predvidena posebnost virov: preprečevanje uporabe virov v drugih odnosih. Žariščno
podjetje bi imelo na voljo za izmenjavo le omejene vire, kar privede do situacije, ki
zahteva prerazporeditev virov iz drugih odnosov. To pa bi lahko imelo škodljive
posledice za identiteto omrežja.
Predvidena nezdružljivost aktivnosti: gre za težavnost ali nezmožnost medsebojnega
prepletanja aktivnosti iz različnih odnosov. Škodljivi učinki se lahko kažejo na obsegu
ali pa so kvalitativni po naravi.
Predvidena nekompatibilnost na relaciji akter–odnos: predstavlja nezaželeno »prtljago«
kot posledica angažiranja pri žariščnem podjetju, pri katerem so lahko odnosi z
določenimi akterji zaznani s strani drugih akterjev kot grožnja ali nekaj škodljivega
(sovražno signaliziranje). Druga prizadeta podjetja lahko celo sprejmejo sankcije proti
žariščnemu podjetju.
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Kontekst omrežja je znotraj akterjevega horizonta omrežja, ta pa označuje, kako široko pojmuje omrežje
akter.
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Anderson et al. (1994, str. 9) menijo, da bodo predvideni pozitivni in negativni učinki na
identiteto omrežja v različni meri prisotni pri vsakem trženjskem odnosu.
3.5.1 Razvojne stopnje odnosa kupec–prodajalec
Prodajno osebje igra pomembno vlogo pri izvedbi in razvoju industrijskih trgov. Očitno je,
da ima funkcija prodaje ključno vlogo pri odnosih s kupci in pri ustvarjanju vrednosti teh.
Prodajni proces je zasnovan tako, da sodelujejo kupci in prodajalci na najbolj učinkovit
način, upoštevajoč pomembnost kupca, vrsto zahtev ter kupčevega nakupnega procesa
(Gould, 2012, str. 133). Poznavanje kupca in prodajalčeve kompetence so ključne
sestavine v prodajnem procesu. Prodajalec mora znati predvideti vsako naslednjo kupčevo
potezo in se znati izogniti kakršnimkoli presenečenjem (Gould, 2012, str. 146).
Razvoj odnosa med dvema podjetjema lahko pokažemo kot kontinuum oz. neprekinjeno
črto, ki teče od čistih transakcij na eni strani do popolnoma integriranih hierarhičnih
podjetij na drugi strani (Webster, 1992, str. 5), kot je prikazano na sliki 5.
Slika 5: Kontinuum razvoja odnosov med podjetji
1
ČISTE
TRANSAKCIJE

2
PONAVLJAJOČE
SE TRANSAKCIJE

3
DOLGOROČNI
ODNOSI

4
PARTNERSTVA
MED PRODAJALCI
IN KUPCI
(POPOLNA
SOODVISNOST)

5
STRATEŠKE
ZVEZE
(TUDI SKUPNA
VLAGANJA)

6
MREŽNE
ORGANIZACIJE

7
NAVPIČNE
INTEGRACIJE

Vir: F. E. Webster Jr., The Changing Role of Marketing in the Corporation, 1992, str. 5.

Če se premikamo vzdolž kontinuuma razvoja odnosov, vidimo, da podjetja uporabljajo več
administrativnega in manj tržnega nadzora pri doseganju ekonomske učinkovitosti. Pri
čistih transakcijah gre za enkratno menjavo brez predhodnih ali kasnejših transakcij.
Sledijo ponavljajoče se transakcije med prodajalci in kupci. Naslednja stopnja so
dolgoročni odnosi, ki so še vedno tekmovalni in zelo odvisni od tržnih dejavnikov. Potem
se vzpostavljajo odnosi pravega partnerstva med prodajalci in kupci, pri katerih se vsak
partner približuje popolni odvisnosti od drugega na določenem področju dejavnosti in
nastopi vzajemno zaupanje. Cene se na tej stopnji določajo s pogajanji, ki niso neposredno
odvisna od tržnih gibanj, so pa podvržena določenim tržnim pritiskom. Predzadnji stopnji
so strateške zveze in mrežne organizacije, ki so korporacijske strukture ter rezultat
mnogovrstnih odnosov, partnerstev in strateških zvez. Navpične integracije označujejo
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(zgolj teoretično) najvišjo možno stopnjo medpodjetniške povezanosti, kakršne se v
realnem gospodarskem življenju ne da doseči (Webster, 1992, str. 5).
Večinoma je obojestranska želja med prodajalcem in kupcem, da se vzdržuje dolgoročni
odnos. Odnos je garancija v situacijah, kjer je soglasje med cilji obeh partnerjev. To
pomeni, da partnerja uresničita zastavljene cilje, če aktivno sodelujeta, ne da bi se obnašala
oportunistično (Hollensen, 2003, str. 609). Hollensen nadaljuje, da obstajajo v razvoju
diadnega odnosa tri faze:
•
•
•

faza dvorjenja oz. raziskovanja,
faza širjenja oz. ustvarjanja odnosa in
faza predanosti oz. partnerstva.

V fazi raziskovanja je testiranje udeležencev za zmožnost in željo za zadovoljevanje
potreb. V tej fazi je pomembno, da podjetje ustvari standarde z dobavitelji, saj je kakovost
proizvodov in storitev ključna za zadovoljevanje kupčevih potreb. Vezi med kupcem in
prodajalcem so šibke ter se lahko pretrgajo brez velikih stroškov. Ustvarjanje odnosa
pomeni, da kupec in prodajalec sklepata prvi skupni posel. To pomeni, da krepita
medsebojne vezi. Faza dolgoročnega partnerstva se začne po številnih naročilih, ki so bile
zaključene v obojestranskem zadovoljstvu. Partnerstvo je lahko neformalno ali pogodbeno.
Povezovanje je dinamičen proces, ki postane progresiven.
Ford (1980, str. 341–353) analizira proces ustanavljanja in razvoja odnosov med
dobaviteljem ter kupcem v času glede na spremenljivke izkušenj, negotovosti, razdalje
(vključno z vidiki socialnih, geografskih, kulturnih, tehničnih in časovnih distanc),
zavezanosti in prilagajanja. Tako se razvoj odnosov med dobaviteljem in kupcem
obravnava kot evolucijski proces25 z vidika:
•
•
•
•

večje izkušenosti obeh partnerjev,
manjše negotovosti in vseh vrst distanc v odnosu,
večje dejanske kot zaznane zavezanosti,
formalnih in neformalnih prilagajanj, investicij ter prihrankov obeh strani v odnosu.

Pri Cannonu in Perreaultu (1999, str. 440) je poudarek na delu partnerskega odnosa, kako
partnerji sodelujejo v medsebojni menjavi. Dwyer et al. (1987, str. 15) so v svojem
teoretičnem modelu naredili razvrstitev na pet stopenj v razvoju partnerskega odnosa:
1. Zavedanje nastane, ko podjetje A spozna, da bi bilo lahko podjetje B primeren
dolgoročni partner. Na tej stopnji ni prisotne interakcije med potencialnima
partnerjema. Aktivnosti so enostranske.
25

Ford je predpostavil, da razmerja med dobaviteljem in kupcem potekajo v obliki petstopenjskega
evolucijskega procesa, in sicer: stopnja pred trženjskimi odnosi, zgodnja stopnja, razvojna stopnja,
dolgoročna stopnja in končna stopnja.
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2. Raziskovanje (angl. exploration) oz. nastanek odnosa je stopnja, kjer so glavne
aktivnosti iskanje, ocenjevanje in preizkušanje. Podjetji preučujeta obveznosti, koristi
in možnosti za nastanek dolgoročnega razmerja. Pri nastanku odnosa so prisotni prvi
koraki spoznavanja in oblikovanja odnosa ter poskusi uveljavljanja in razumevanja
ekonomske moči, virov podjetij, norm, vrednot ter medsebojnih pričakovanj. Na tej
stopnji so odnosi krhki, občutljivi in lahko hitro razpadejo.
3. Širitev (angl. expansion), tj. poglabljanje in razvoj odnosa. Za to stopnjo so značilni
kontinuirana rast in koristi obeh partnerjev ter rast njune medsebojne odvisnosti.
4. Predanost oz. vztrajanje v odnosu vodi v razvoj dolgoročnega partnerskega odnosa.
To je najbolj razvita oblika partnerskega odnosa, kjer sta partnerja dosegla najvišjo
stopnjo zadovoljstva. Partnerja ne iščeta in ne preverjata drugih možnosti, saj je
dosežena visoka medsebojna lojalnost. Značilnosti takega odnosa so visoke stopnje
različnih vložkov, vzdržljivost in dosledno obravnavanje partnerjev v daljšem
časovnem obdobju.
5. Prenehanje (angl. dissolution) odnosa je zadnja stopnja, ko partnerja ugotovita, da bi
svoje cilje lažje dosegla samostojno kot pa skupaj.
Pri vseh modelih je pomembno, da se diadni odnos med prodajalcem in kupcem razvije v
bolj poslovno-prijateljski odnos. S prodajalčevega vidika je vzdrževanje takih odnosov z
obstoječimi kupci dosti lažje kot iskanje in razvijanje odnosov z novimi kupci.
3.5.2 Odnosi med prodajalci in kupci
Ugotovili smo, da je zelo pomembno razumevanje narave odnosov. Prodajalcem daje
postavitev in ohranitev močnih odnosov s kupci konkurenčno prednost. Če obstaja
določena stopnja predanosti v razmerju prodajalec–kupec, je verjetnost manjša, da bo
kupec iskal nadomestnega odjemalca v času, ko nastanejo problemi.
Vloga prodajalca se je v zadnjih letih močno spremenila, saj se prodajalci »sedaj imenujejo
kot ustvarjalci vrednosti, kupčevi partnerji, prodajno-timski menedžerji, tržni analitiki in
tržni planerji,« (Lee & Carter, 2005, str. 403). Kupci ne gledajo samo produkta ali storitve,
ampak zahtevajo veliko bolj holistično (celostno) ponudbo vključno z informacijami, kako
se najboljše in varno uporablja produkt, informacijami o montaži, popravilu, vzdrževanju
in posodobitvi produkta (Grönross, 1999, str. 12).
IMP-skupina je konceptualizirala interakcijo med prodajalci in kupci kot diadno
interakcijo, na katero vplivajo moč/odvisnost, sodelovanje, pričakovanja in bližina
prodajalcev in kupcev (Håkansson & Snehota 1995; Wilson, 1995; Ford, 2006).
Interakcijski model vključuje veliko število spremenljivk; ključni so izmenjava informacij,
reševanje konfliktov, prilagajanje, predanost in zaupanje (Wren & Simpson, 1996, str. 66).
IMP-skupina je opazila, da je bilo pri večini podjetij in na večini medorganizacijskih trgov
za velik obseg njihovih nabav ali prodaje individualno odgovorno majhno število
prodajalcev in kupcev. Prav tako so zaznali, da v takih okoliščinah odnosi med podjetji in
pomembnimi kupci težijo k bližini, kompleksnosti in dolgoročnosti, z veliko stikov med
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številnimi posamezniki iz vsakega podjetja in pomembno vzajemno prilagoditvijo z obeh
strani (Turnbull et al., 1996, str. 45).
Raziskovalci pri svetovalni družbi Bain & Co. so ugotovili, da so stalni kupci bolj
dobičkonosni kot novi kupci zaradi naslednjih razlogov (Christopher et al., 2002, str. 8):
•
•
•
•
•
•

stroški pridobitve novih kupcev so veliki;
stalni kupci kupujejo več;
stalni kupci dajejo redna naročila in navadno storitve stanejo manj;
zadovoljni kupci pripeljejo nove kupce brez dodatnih stroškov;
zadovoljni kupci so navadno pripravljeni plačati višjo ceno, ker dobro poznajo
prodajalce in jim zaupajo;
stalni kupci so navadno lojalni in težje preidejo h konkurentu.

Sposobnost prodajalca, da prepozna določene značilnosti kupčevega stila komuniciranja,
pomaga pri učinkovitem prilagajanju o kupčevih potrebah. Taka raven prilagoditve, če se
pravilno izvaja, bi povečala kupčevo udobje in zaupanje v prodajalca. Vedno večji občutek
zaupanja vodi v trajen odnos in posledično v dolgoročni menjalni proces. Poleg tega je
treba vzeti v ozir še kulturne, komunikacijske in pozicijske razlike. Večja kot je
prodajalčeva sposobnost glede prepoznavanja kupčevih stilov komuniciranja, večji je
uspeh pri menjalnem razmerju (Rich, 2000, str. 180). Odlični prodajalci verjamejo v
vrednost dolgoročnih in tesnih odnosov.
3.5.3 Vzdrževanje partnerskega odnosa med kupcem in prodajalcem v omrežju
povezav
Zaupanje v partnerja in zvestoba v odnosu sta neposredno povezana z uspehom strategij za
razvoj ter ohranjanje dolgoročnih sodelovalnih partnerskih odnosov. Partnerja želita doseči
poslovne cilje v nekem želenem časovnem obdobju. Za oblikovanje omrežij je najbolj
pomembno zaupanje med vpletenimi podjetji, medtem ko ostali motivi za oblikovanje
omrežij temeljijo na ciljih podjetja, viziji vodstva o razvoju podjetja in strategijah,
potrebnih za tekmovanje v hitro spreminjajočih se okoljih (Konda, 2009, str. 41).
Kakovost odnosa med prodajalcem in kupcem se kaže predvsem v zaupanju ter
zadovoljstvu. Zaupanje v prodajalca je odvisno od percepcije tveganja in negotovosti, ki ju
različno dojame posameznik ali organizacija. Zadovoljstvo pa je emocionalni odziv na
interakcijo med prodajalcem in kupcem (Lee & Carter, 2005, str. 404). Odnosi bodo še
naprej ustvarjali vrednost. Uspešna sodelovalna omrežja bodo tista, ki bodo imela
najboljšo strukturo, koordiniranje in upravljanje odnosov (Christopher et al., 2002, str.
129).
Pri odnosu med prodajalcem in kupcem gre za menjalni proces, ko vsak posameznik
razvije svoj nabor želenih značilnosti, ki je lahko predmet menjave. Prodajalec mora
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uporabiti svoje znanje in čas za mnogo kupcev. Cilj mu je poiskati dobičkonosne kupce.
Bistvena značilnost odnosa med prodajalcem in kupcem so medsebojno zavedanje,
razumevanje ter vplivanje drug na drugega. Tak odnos temelji na preteklih izkušnjah in
pričakovanjih. Ključno pri tem je doseči medsebojno zaupanje.
Konda (2009, str. 79) je povzela ključne napotke za sodelujoče v odnosu med prodajalcem
in kupcem ali za tiste, ki šele vstopajo v razmerje:
•
•
•
•
•
•
•

spodbujati sodelovanje in zaupanje med vsemi,
spodbujati odprto komunikacijo med osebjem obeh podjetij,
zagovarjati konkurenčno prednost, ki je na voljo obema podjetjema,
podpirati potrebo po vzajemnih koristih za obe podjetji, ki sodelujeta v odnosu,
podpirati pričakovanja, ki prestavljajo osnovo in podporo za odnose med kupcem ter
prodajalcem,
konsistentno izpolniti zahteve glede dosežene uspešnosti, glede na vzpostavljena
pričakovanja v partnerskem dogovoru med kupcem in prodajalcem, ter
hitro prepoznati in razrešiti eventualne odklone pri doseganju dogovorjene uspešnosti.

4 ANALIZA POSLOVNIH OMREŽIJ
4.1 Poslovna omrežja kot analitično orodje
Položaj omrežij je opis portfelja odnosov podjetja in pravic ter obveznosti. Analiza omrežij
je tako rezultat pretekle in podlaga za prihodnje strategije odnosov. Odnosi, pravice in
obveznosti so posledica virov, ki jih je podjetje prvotno pripeljalo v omrežje; izkušnje, ki
jih je pridobilo, in naložbe, ki jih je ustvarilo v svojih odnosih. To pomeni, da poleg analize
odnosov portfelja podjetja, razumevanje položaja omrežja vključuje seznam dodatnih
virov, ki so bila zgrajena skozi interakcijo. To je mogoče analizirati z običajnim vidikom
na podlagi moči, ki jo podjetje lahko ima (Turnbull et al., 1996, str. 56). V nadaljevanju so
Turnbull et al. predlagali trojno kategorizacijo v nekoliko bolj vodstvenem smislu:
•

•

•

Dostop do virov drugih članov omrežja. Viri vključujejo njihovo finančno in kupno
moč, pa tudi sposobnost za preoblikovanje ali prenos produkta ali storitve. Podjetje ima
tudi dostop do znanja ostalih članov omrežja.
Ugled. Je funkcija izkušenj članov omrežja in se navezuje na stvari, kot je prepričanje,
da bo nova ponudba posameznega člana določene »kakovosti«, itd. Ugled se nanaša še
na sposobnosti, kot je vodenje (angl. leadership), ali na vplivanje na odločanje drugih
članov omrežja, ki temelji na njihovi domnevni strokovnosti.
Pričakovanja. Ta lahko tako olajšajo kot tudi omejujejo svobodo delovanja podjetja,
npr.: člani omrežja imajo pričakovanja, da bo določeno podjetje učinkovito oblikovalo
cene za številna druga podjetja. Po drugi strani pa podjetje pričakuje, da ne bodo
izkoristili pomanjkanja proizvodov z dvigom cene ali določili višjih etičnih standardov
od ostalih.
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Axelsson (2010, str. 13) je definiral poslovno omrežje kot število različnih akterjev, ki
medsebojno delujejo v smeri doseganja skupnih ciljev. Izbrani akterji ustvarjajo omrežje
povezav za specifičen namen. V omrežju se dogajajo spremembe, ki se kažejo kot
oblikovanje cen, razvoj novih proizvodov, tehnologij, nova podjetja, ki vstopajo v omrežje,
in kakovost storitev. Učinki poslovnih omrežij vplivajo na odnos med kupcem in
prodajalcem ter na njuno poslovno uspešnost.
Pri združevanju stališč heterogenosti virov sta Håkansson in Waluszewski (2002, str. 225)
uvedla pojma interakcije virov ter vpetosti. Ta pojma se odražata v dejstvu, da se
interakcija v poslovnem omrežju nanaša na fizične, tehnične in ekonomske elemente. Z
drugimi besedami: podjetja ne delujejo v tehnološko-ekonomskem vakuumu, temveč so
viri v medsebojnem delovanju drug z drugim in so vpeti v poslovno omrežje. Interakcija je
vsebinski proces, ki se pojavi med poslovnimi akterji skozi vse vidike (materialni, finančni
in človeški) in skozi vse elemente poslovanja (akterji, aktivnosti in viri).26 Pomembna
posledica tega pojmovanja je, da na poslovno interakcijo ne smemo gledati zgolj kot na
komunikacijo ali pogajanje (čeprav so to pomembni vidiki). Večja je vključenost podjetja
v določeno interakcijo, večji bodo učinki na lastne aktivnosti, vire in podjetje samo.
Interakcija je kumulativni proces skozi čas. Akterji, aktivnosti in viri poslovanja so
opredeljeni z interakcijo. Ta vidik je opredeljen z ARA-modelom (Ford et al., 2008, str.
12).
Interakcijski model IMP-skupine je postal pomembno orodje znotraj trženja, kjer je
omrežje sestavljeno iz nešteto diadnih odnosov, ki temeljijo na interakciji akterjev,
aktivnosti ter virov. Osrednji koncept znotraj IMP-šole so akterji, viri in aktivnosti ter
odnosi med akterji. Akterji izvajajo aktivnosti v sodelovanju z ostalimi in črpajo notranje
ter zunanje vire. Sodelovanje in dostop do virov sta omogočena z odnosi. Ti so tesni, trajni
in medsebojno povezani ter tvorijo omrežje. Poslovni odnosi temeljijo na interakciji v
smislu akcij in reakcij oziroma na zaporedju dogodkov v daljšem časovnem obdobju. V
tem obdobju bodo akterji razvili soodvisnost z ostalimi v omrežju povezav. Dve vključeni
podjetji, ki sta v poslovnem odnosu, s svojimi aktivnostmi in viri skupaj proizvedeta več,
kot pa bi doseglo eno samo.

4.2 Mrežni pristop
Raziskovalci IMP-skupine (angl. International Marketing and Purchasing group)27 so
razvili mrežni pristop (angl. network approach), ki temelji na dejstvu, da določenega
odnosa ne moremo upravljati neodvisno od drugih odnosov, v katerega je podjetje tudi
vključeno (Ford et al., 2006, str. 2). Za povezanost odnosov po mrežnem pristopu je
značilna izredna prepletenost oziroma brezmejna naravnanost trženja na podlagi odnosov
26

Vidiki in elementi poslovanja nastopajo v osnovni obliki, lahko se spremenijo ali se preoblikujejo.
IMP-skupina združuje strokovnjake z vsega sveta, ki preučujejo različne pristope trženja, nabave,
tehnološkega razvoja in menedžmenta z vidika interakcije na medorganizacijskih trgih.
27
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(Halinen, Salmi, & Havila, 1999, str. 295). V bistvu predstavlja mrežni pristop na odnosih
temelječ pristop k razumevanju medorganizacijskih trgov. Raziskovalci IMP-skupine
namenjajo več pozornosti vsebini odnosov in njihovi dinamiki. Håkansson in Snehota
(1995, str. 377) sta preučevala mrežni pristop kot celovito paradigmo, ki pojasni
soodvisnost med akterji, aktivnostmi in viri. Mrežni pristop postane najbolj uporaben pri
preučevanju sprememb, ker posveča posebno pozornost povezanosti poslovnih odnosov in
naravi omrežij, v katerega je vsako podjetje vpeto.
Odnos med dvema podjetjema ima različne funkcije. Lahko učinkuje na diade ali na le en
odnos. Vpliva na vsako od podjetij in celo na tretjo podjetje, vpeto v odnos. Vsak poslovni
odnos ima več učinkov, ki so medsebojno prepleteni in ki so bolj ali manj izraženi v
določenem razmerju (Minde, 2007, str. 82). Ta razvoj v teoriji odnosov in omrežju
povezav se imenuje mrežni pristop. Čeprav je cilj pristopa večje omrežje kot sama diada, je
interakcija še vedno temeljni koncept. IMP-skupina je na začetku ugotovila, da je
»interakcija bistveno več kot pogovor ali pogajanje«, saj vsebuje »vložke« obeh strani
glede produktov, storitev, informacij, logistike, fizičnih in intelektualnih sredstev,
svetovanja ter financ, ki vodijo v njihov razvoj in prilagajanje (Håkansson et al., 2009, str.
187).
Interakcija je jasno vodena s strani opredeljenih strani in vodi v različne plasti, ki
učinkujejo na socialne, gospodarske ter tehnične lastnosti. Interakcija je videti kot temeljni
del razvoja. To pomeni, da se brez interakcije nič ne doseže, z malo interakcije je možno
doseči nekaj in z veliko interakcije se lahko ustvarijo velike stvari (Håkansson & Snehota,
1995, str. 378). Mrežni pristop nudi konceptualna orodja za preučevanje dinamike na
poslovnih trgih. Omogoča razumevanje odnosov, ki igrajo pomembno vlogo pri
ustvarjanju in prenosu sprememb (Halinen et al., 1999, str. 780). Po mnenju IMP-skupine
je razlog, da se podjetja vključijo v odnos, prepričanje, da nudi dolgoročen odnos več
koristi za podjetje kot pa spreminjanje partnerja za vsako transakcijo. Industrijski odnos
med kupcem in prodajalcem pogosto vključuje kompleksne ponudbe z veliko informacij
ter znanja; strategija odnosa je povezana s situacijo odvisnosti.
Mrežni pristop poudarja naslednje lastnosti (Gummesson, 2000, str. 238):
•
•
•
•
•
•

dolgoročnost in stabilnost odnosov,
pomembnost sodelovanja,
pomembnost transakcijskih in menjalnih stroškov (angl. switching cost),
aktivno sodelovanje in prispevek vseh partnerjev,
pomembnost moči in znanja ter
pomembnost tehnologije, nabave in logistike.
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Mrežni pristop uporablja interakcijo v omrežju odnosov kot prednostno (Gummesson,
2000, str. 238). To je prispevek h konceptu»30Rs«28 (angl. the thirty relationships).
Posledica razvoja IMP-skupine se kaže v štirih pristopih oz. modelih, ki se lahko
uporabljajo pri ustvarjanju okvirov za analizo tehnoloških inovacij. Glede na časovni okvir
si sledijo interakcijski pristop (Håkansson, 1982), ARA-model (Håkansson, 1987), mrežni
pristop (Håkansson & Snehota, 1995) in 4R-model (Håkansson & Waluszewski, 2002).
Čeprav se omenjeni pristopi delno prepletajo, bo v nadaljevanju magistrskega dela (v
teoretičnem in empiričnem delu) posebna pozornost namenjena ARA-modelu.

4.3

ARA-model

ARA29-model predstavlja velik korak v nadaljevanju razvoja medorganizacijskih odnosov
in omrežja povezav. Model predlaga mehanizme, s katerimi so enote (akterji, viri in
aktivnosti) povezane med seboj. Vse tri enote zajemajo ključne vidike odnosov tako med
podjetji v omrežju kot tudi znotraj podjetja na vseh ravneh v odnosih med posamezniki
(Lenney & Easton, 2009, str. 553). ARA-model zagotavlja okvir za rezultate30 omrežja,
ustvarjene skozi interakcijo akterjev in aktivnosti, ki so podlaga interakcijam, ter odvisnost
virov visoko specializiranih in heterogenih akterjev, ki sodelujejo v teh interakcijah.
ARA-model odnosov kaže na zemljevid akterjev in aktivnosti, ki se kaže v distribuciji
aktivnosti ter virov med akterji. ARA-model opredeljuje (Håkansson & Snehota, 1995, str.
36):
•
•
•

interakcijo med različnimi akterji,
vrsto povezave med kupci in prodajalci ter
identifikacijo akterjev, ki definirajo poslovno omrežje.

ARA-model je osrednji model v literaturi trženja na podlagi odnosov na
medorganizacijskih trgih, kjer je fokus na vsebini in funkciji odnosov. Vsebina se nanaša
na vse vidike središčnega odnosa v povezavi z vsemi akterji. Funkcija pa se nanaša na
rezultat poslovnega odnosa (Håkansson & Snehota, 1995, str. 45). Håkansson naprej kaže
na akterje, povezane s podjetji in/ali s posamezniki, ki so osrednjega pomena v modelu.
Akterji uporabljajo vrsto različnih aktivnosti za združevanje, razvoj, menjavo, ustvarjanje
ali nadzor različnih transakcijskih in preoblikovalnih virov. Cantillion (2010, str. 41) pravi,
da »vsaka skupina spremenljivk skupaj z akterji tvori omrežje povezav. Povezati tri skupine
28

Gummesson je razvil koncept 30 odnosov, ki se kažejo kot sistem odnosov, omrežij in interakcij. Temeljni
odnos je med dobaviteljem in kupcem. Omrežja pa so zbir odnosov, ki se navadno iz diadnega odnosa dveh
strani razvijejo v kompleksno omrežje medsebojnih odnosov med vsemi udeleženci ter kjer vpleteni vstopajo
v aktiven stik z ostalimi. Ta stik imenuje Gummesson interakcija. Trideset odnosov je avtor razdelil v 4
skupine: klasični tržni odnosi, posebni tržni odnosi, mega tržni odnosi in nano tržni odnosi (več o teh odnosih
Gummesson, 2000, str. 19–23).
29
ARA (angl. Actors-Resources-Activities) je akronim teh pojmov (akterji–viri–aktivnosti).
30
Rezultati omrežja so ekonomski, socialni in tehnološki učinki.
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omrežnih spremenljivk skupaj kaže na število pomembnih strukturnih dimenzij, vključno s
soodvisnostjo, močjo, znanjem in časom.«
Po Håkanssonu (1987) je diadni odnos medsebojno povezan v širšo strukturo. Mrežni
model ARA pojasnjuje to soodvisnost (Slika 6). ARA-model zagotavlja shematičen prikaz
procesov in rezultatov interakcij. Trije pojmi, kot so akterji, viri in aktivnosti, so
sistematično povezani med seboj. Vsi trije pojmi se preučujejo konceptualno ločeno,
čeprav so tesno povezani. Akterji so posamezniki ali timi, ki imajo svojega predstavnika.
Njihov namen je povečati nadzor nad ostalimi akterji. Akterji nadzirajo vire, izvajajo
aktivnosti in imajo znanje. Viri, stvarni ali človeški, opredmeteni ali neopredmeteni, so
heterogeni in medsebojno odvisni. Aktivnosti so prenos ali transakcija virov, ki jih izvajajo
akterji. Interakcijski pristop in ARA-model sta bila naprej uporabljena v mrežnem pristopu
(Minde, 2007, str. 82).

Slika 6: Mrežni model ARA

Akterji
Na različnih stopnjah – od
posameznih k skupinam
podjetij – namen akterjev je
povečati nadzor nad omrežjem.

Akterji nadzirajo vire;
nekatere samostojno in
ostale skupinsko.
Akterji imajo določeno
znanje o virih.

Viri
Viri so heterogeni, človeški in
fizični ter so medsebojno
odvisni.

POSLOVNO
OMREŽJE

Aktivnosti povezujejo vire
med seboj.
Aktivnosti spreminjajo ali
menjajo vire skozi uporabo
ostalih virov.

Akterji izvajajo aktivnosti.
Akterji imajo določeno
znanje o aktivnostih.

Aktivnosti
Aktivnosti vključujejo
preoblikovanje, transakcijo,
cikel aktivnosti in transakcijsko
verigo.

Vir: H. Håkansson, Industrial Technological Development, 1987, str. 17.
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ARA-model kaže na to, da so rezultati interakcijskega procesa (ali vsebina poslovnega
odnosa) opredeljeni v treh nivojih: povezave med akterji (angl. Actor Bonds), povezave
med aktivnostmi (angl. Activity Links) in povezave med viri (angl. Resource Ties). Vsak
nivo je med seboj povezan, vsak vpliva in je uvrščen med vire, aktivnosti ter akterje v
širšem poslovnem omrežju (Ford et al., 2008, str. 13). Vsi trije nivoji v odnosu kupec in
prodajalec niso neodvisni, ampak so prepleteni med seboj: povezave med aktivnostmi
lahko omejijo ali olajšajo prilagoditve virov, povezave med viri lahko omejijo ali dajejo
možnost koordinaciji aktivnostim in povezave med akterji lahko odprejo možnosti razvoja
povezav med aktivnostmi ter viri (Ford et al., 2008, str. 14).

Slika 7: Shema analize razvoja učinkov na poslovne odnose
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vsebina / nivoji

funkcija odnosov
Podjetje

Odnos

Omrežje

Aktivnosti

Struktura
aktivnosti

Povezave med
aktivnostmi

Vzorec
aktivnosti

Akterji

Organizacijska
struktura

Povezave med
akterji

Splet akterjev

Akterji

Izbor virov

Povezave med
viri

Konstelacija
virov

Vir: H. Håkansson & I. Snehota, Developing Relationships in Business Networks, 1995, str. 45.

Celotno poslovno omrežje je pojmovano soodvisno in večnivojsko (Slika 7): omrežje
akterjev, omrežje aktivnosti in omrežje virov. Akterji delujejo na različnih stopnjah in so
opredeljeni po svojih sposobnostih preoblikovanja aktivnosti. Akterji imajo nadzor nad viri
in aktivnostmi. Aktivnosti so strukturirane v verigo aktivnosti, v kateri so cikli povezanih
preoblikovanih aktivnosti. Preoblikovani in transakcijski viri so strukturirani v aktivnostne
verige. V istem smislu, kot so preoblikovane in transakcijske aktivnosti medsebojno
odvisne, so tudi viri soodvisni. Poslovni odnosi so opredeljeni skozi dve pomembni
dimenziji: vsebino in funkcijo. Vsebina se nanaša na vse vidike odnosa. V poslovnem
odnosu je vsebino mogoče identificirati kot: (1) povezave med aktivnostmi, (2) povezave
med akterji in (3) povezave med viri. Funkcijska dimenzija pa se nanaša na učinek
poslovnega odnosa na akterje in je opredeljena na (1) diadno funkcijo, (2) funkcijo za
posameznega akterja in (3) funkcijo za ostale akterje. Diadna funkcija je dvosmerna in le
med dvema akterjema. Funkcija za posameznega akterja ima učinek na posameznega
akterja, na akterje znotraj podjetja in tudi na zunanje akterje. Funkcija za ostale akterje pa
predstavlja nasprotni vidik. Vsak akter je vpet v nešteto drugih poslovnih omrežij. Vsak
posameznik oblikuje vsebino poslovnih omrežij, kot jih oblikuje tudi samo poslovno
omrežje (Håkanssonu & Snehoti (1995, str. 45). Avtorja nadaljujeta, da je središčna enota
analize poslovni odnos in je razdeljena na tri nivoje: povezave med aktivnostmi, povezave
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med akterji in povezave med viri. Te so pojasnjene na naslednji način: »Povezave med
aktivnostmi, kot so tehnične, administrativne, komercialne in ostale, so povezane na
različne načine z aktivnostmi z drugimi v smislu razvoja poslovnega odnosa. Povezave
med akterji združujejo akterje in vplivajo na dva akterja, kako dojemata drug drugega in
kako se to odraža v procesu interakcije. Povezave med viri povezujejo številne vire
(tehnološke, materialne, znanja in ostale neoprijemljive) dveh podjetij. Povezave med viri
se odražajo v tem, kako se poslovni odnos razvija in kot tak predstavlja vir za podjetje.«
Glavna ideja ARA-modela je, da je posamezni vir v kombinaciji z ostalimi na treh nivojih:
izbor virov v podjetju, v interakciji z ostalimi viri v poslovnem odnosu in kot niz v
konstelaciji virov v celotnem omrežju (Håkansson et al., 2009, str. 67). Cantillion (2010,
str. 44) pravi, da akterji organizirajo poslovno menjavo virov na najbolj stroškovno
učinkovit način. Neposredni učinki iz poslovnega odnosa vplivajo na podjetje in ostale
odnose, medtem ko posredni vplivajo na poslovno omrežje. Ford in Mouzas (2010, str.
956) priznavata, da »vzorci aktivnosti, konstelacije virov in splet akterjev zagotavljajo
akterji s svojim neposrednim dostopom do virov in aktivnosti znotraj poslovnega
omrežja«. V zvezi s poslovnim omrežjem in interakcijskim modelom ARA sta avtorja
pokazala, da vsak od teh nivojev (aktivnosti, viri in akterji) oblikuje večji vzorec
aktivnosti, konstelacijo virov in splet akterjev, ki se raztezajo čez poslovno omrežje.
ARA-model je koristno orodje za analizo potencialnih potez in ukrepov ter analizira
vprašanja, kot so (Axelsson, 2010, str. 22):
•

•
•
•
•
•

Kaj lahko pričakujemo v smislu aktivnosti, virov in akterjev, ko pride do sprememb
(npr. uvedba novega produkta ali tehnologije) v gostem, dobro strukturiranem
poslovnem omrežju?
Kaj lahko pričakujemo, kadar izmenjava produktov ni močno odvisna od lokalnih virov
in aktivnosti?
Kaj naj pričakujemo, ko pride do sprememb v novo ustvarjenem poslovnem omrežju?
Kaj lahko pričakujemo od soodvisnosti akterjev in virov, kadar omejeno število
posameznikov obvladuje omrežje?
Kaj lahko pričakujemo, kadar je omrežje sestavljeno iz le nekaj ali veliko pomembnih
akterjev?
Kaj lahko pričakujemo, kadar omrežje obvladuje le en ključni vir in je nadzorovan s
strani le enega akterja?

Håkansson (2009, str. 562) pravi, da je treba ARA-model ustrezno obravnavati kot osnovni
model, ki prikaže sliko o tem, kako je diadni poslovni odnos odvisen od poslovnega
omrežja. ARA-model ima posebno sporočilo v prepoznavanju treh nivojev in njihove
različne logike. Daje okvir, kjer so različni pomembni dejavniki odvisni od drug drugega v
omrežju povezav. ARA-model kaže na to, da so povezave opredeljene z interakcijo.
4.3.1 Povezave med aktivnostmi
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Ta nivo se nanaša na bolj ali manj obsežno integracijo in koordinacijo aktivnosti, ki se
razvijejo med akterji. Različne aktivnosti, kot so proizvodnja, logistika, uprava, nabava in
podobne, so več ali manj integrirane ter povezane med seboj. Na ta način so aktivnosti
dveh podjetij sistematično in tesno povezane med seboj. Močne aktivnosti ali pa odsotnost
teh imajo velike gospodarske učinke na vpletene akterje (Ford et al., 2008, str. 13).
Håkansson et al. (2009, str. 93) pravijo, da »aktivnosti zagotovijo življenje omrežju«31 in
»aktivnosti so soodvisne«.
Povezave med aktivnostmi so hrbtenica vsakega podjetja ali medorganizacijskih odnosov.
Lahko so povezane na različne načine, ki omogočajo učinkovito delovanje. Aktivnost je
lahko katerakoli dejavnost, ki poteka na vseh nivojih znotraj in zunaj podjetja do celotnega
poslovnega omrežja (Lenney & Easton, 2009, str. 553).
Bankvall (2011, str. 14) je primerjal aktivnosti skozi preučevanja dveh avtorjev, ki sta
ločevala preoblikovalne (proizvodne) in transakcijske (menjalne) aktivnosti. Dubois32
(1994) se je ukvarjal z aktivnostmi, povezanimi z akterji, medtem ko se je Holmen33
(2001) ukvarjal primarno z aktivnostmi, povezanimi z viri.
Akterji izvajajo različne aktivnosti (proizvodnja, distribucija, komuniciranje) za ustvarjanje
vrednosti. Za izvajanje teh aktivnosti potrebujejo dostop do virov. Tekoče operacije
privedejo do nastanka vrste povezav med aktivnostmi in akterji. Posledica tega je nastanek
omrežja povezav. Aktivnosti v omrežju se povezujejo in združujejo. To lahko povzroči
nastanek novih aktivnosti. Zato se omrežja spreminjajo (deluje stalen proces sprememb)
(Axelsson, 2010, str. 16).
Obsežna uporaba zunanjih aktivnosti in razčlenitev teh vzorcev kažeta na dejstvo, da
usklajevanje aktivnosti vedno bolj poteka zunaj meja podjetja. Usklajevanje medsebojno
odvisnih aktivnosti prek meja številnih povezanih podjetij ne more nastati skozi trženjske
mehanizme, ampak zahteva obsežno interakcijo med podjetji (Cantu, Montagnini, &
Sebastiani, 2010, str. 224).
4.3.2 Povezave med viri
Povezave med viri povezujejo različne elemente virov, kar je lahko material ali surovina v
proizvodnem procesu, lahko so stroji ali človeški viri. Te povezave v kombinaciji s
človeškim znanjem in spretnostmi ustvarjajo obliko novemu izdelku. Viri so lahko
opredmeteni ali neopredmeteni, stabilni ali nestabilni, vredni ali nevredni – odvisno od
oblike.
31

Proizvodi so izdelani, dobavljeni in distribuirani; zagotovljene so storitve; računi so izstavljeni in plačani
itd.
32
Dubois je preoblikovalne aktivnosti ločil po tem, da jih opravlja en akter, medtem ko transakcijske opravlja
več akterjev.
33
Holmen je ločil preoblikovalne aktivnosti skozi uporabo virov. Aktivnosti se pri tem spremenijo. Pri
menjalnih aktivnostih se nadzor nad viri v procesu menja med akterji.
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Nivo se nanaša na to, kako so viri dveh akterjev prilagojeni ali medsebojno povezani.
Specifične medsebojne prilagoditve se lahko nanašajo na opredmetena sredstva (npr.
naprave) in tudi na neopredmetena (znanje). Povezave med viri nastanejo med dvema
akterjema, ki se srečujeta v odnosu in medsebojno prilagodita svoje vire v daljšem
časovnem obdobju. Prilagoditve virov naj bodo čim bolj učinkovite, vendar je
pomembneje, da pride do sistematične konfrontacije virov. To je osnova za razvoj novega
skupnega vira v procesu inovacij (Ford et al., 2008, str. 14). Povezave med viri nastanejo,
kjer se dva akterja v odnosu soočita in čez čas medsebojno prilagodita svoje vire.
Prilagoditev virov povzroči, da so viri bolj učinkoviti. Sistematična kombinacija virov je
podlaga za razvoj novih virov kombinacij v procesu inovacij (Håkansson et al., 2009, str.
33). Håkansson et al. nadaljujejo, da je vsak vir oblikovan in opredeljen z »interakcijo«
(dinamični učinek na vsakega) – socialno, ekonomsko in tehnično z ostalimi viri. Zato
oblika virov ni nikoli dana. Drugi pomemben vidik virov sta njihova »težavnost in
raznolikost«, ki sta odvisni od moči vmesnika med viri in od tega, kako je z neomejenostjo
teh. Težavnost in raznolikost igrata glavni vlogi, kadar akterji v poslovnem omrežju
poskušajo spremeniti ali znova združiti vire (najpogosteje v tehničnem in produktnem
razvoju). Konceptualno so viri vpeti v »večnivojsko omrežje virov« (Baraldi, 2002, str.
11). Tako »so vpeti v novi obliki med ostale vire, ali pa so aktivirani v novo obliko,
ustvarjeni viri imajo lahko nove značilnosti,« (Håkansson & Waluszewski, 2002, str. 32).
Batt in Purchase (2004, str. 169) pravita, da sta vzajemnost in odvisnost ključni za podjetje,
da daje ter sprejema vire iz omrežja z namenom sodelovanja.
Predvsem tehnični razvoj in inovacije zahtevajo nove kombinacije virov ter akterjev
(posameznih in združenih) zaradi dveh razlogov. Prvič, ker akterji aktivirajo, združujejo in
uporabljajo vire. Drugič, ker so viri v katerikoli kombinaciji do neke mere razpršeni in
nadzorovani s strani različnih akterjev. Dostop do teh virov pa zahteva vzpostavitev novih
poslovnih odnosov (Cantu, Corsaro, & Snehota, 2012, str. 140).
4.3.3 Povezave med akterji
V analizi poslovnih omrežij imajo akterji središčno pozicijo. Akterji opravljajo aktivnosti
in aktivirajo vire. Akterji izvajajo dejavnosti, običajno v kombinaciji z drugimi akterji.
Akterji so ciljno usmerjeni in delujejo v smeri doseganja teh ciljev. Skozi aktivnosti akterji
spreminjajo vire v smislu vzdrževanja in rasti podjetja. Akterji imajo nadzor nad
nekaterimi viri, dostop do drugih in sodelujejo z ostalimi akterji pri ustvarjanju,
združevanju, razvoju, izmenjavi ter uničenju virov (Lenney & Easton, 2009, str. 553).
V teoriji omrežij je odnos med dvema akterjema večinoma opredeljen na podlagi zaupanja,
medsebojne prilagoditve virov in pričakovanj glede akterjevega obnašanja v prihodnosti
(Forsgren et al., 2005, str. 106). Akterji razvijajo odnose skozi menjalne procese, pri čemer
pridobijo dostop do virov. Akterji oblikujejo svoje aktivnosti za nadzor nad viri. Medtem
je neposredni nadzor dosežen skozi lastništvo, posredni pa skozi odnose. Akterji so ciljno
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usmerjeni. Imajo lahko skupne, komplementarne in konfliktne interese (Bankvall, 2011,
str. 18).
Nivo akterjev se na splošno nanaša na medosebne vezi, razvite med posamezniki skozi
interakcijo. Ta nivo je zgrajen na stopnji, kjer akterji vidijo, vedo in se čutijo tesno
povezani med seboj – postanejo med seboj predani. Vezi, ki pri tem nastanejo, so bolj ali
manj močne. Vezi so pomembne za »učenje« in »poučevanje« ostalih akterjev o možnostih
ter rešitvah (Håkansson et al., 2009, str. 34).
Vsi trije nivoji v odnosu kupec–prodajalec niso samostojni. Med njimi obstaja pomembno
medsebojno delovanje. Povezave med aktivnostmi lahko omejijo ali pa pospešijo
prilagajanje virov, povezave med viri lahko omejijo ali pomagajo do koordinacije
aktivnosti ter povezave med akterji odprejo možnost razvoja povezav med aktivnostmi in
viri (Håkansson et al., 2009, str. 34). Avtorji nadaljujejo, da ARA-model upošteva še druge
vidike poslovnega odnosa, ki segajo prek tega. Določen odnos vpliva na podjetje, na
uporabo virov in na strukturiranje aktivnosti. Dodatno nov akter, ki vstopa v obstoječi
odnos v omrežju povezav, lahko pridobi določene prednosti. Vsak poslovni odnos je bolj
ali manj pomembna vez v spletu akterjev, konstelacije virov in vzorcu aktivnosti v omrežju
povezav.
Poslovni odnos je bolj kompleksen kot ena transakcija in poslovno omrežje je bolj
kompleksno kot en odnos. Vedno obstaja skušnjava prodajalcev, da zaključijo kratkoročni
posel na račun stroškov dolgoročnega poslovnega odnosa ali pa se osredotočijo na sam
poslovni odnos, pri tem pa ignorirajo širši vpliv tega. Ključno je, da prodajalci vzdržujejo
dolgoročne poslovne odnose in s tem trdnejše povezave med aktivnostmi ter viri v omrežju
povezav (Ford et al., 2006, str. 39).
Axelsson (2010, str. 24) pravi, da raziskovalci uporabljajo ARA-model za analizo
poslovanja med notranjimi aktivnostmi, viri in akterji v povezavi z zunanjimi (dobavitelji,
kupci). To ne pomeni, da preučujejo le bližnje akterje, ampak številne oddaljene v
poslovnem omrežju. ARA-model je včasih kritiziran, ker kaže na strukturiran in statičen
vidik, po naravi je pa dinamičen. ARA-model ima lahko težave zaradi kompleksnosti, zato
je ključno, da se definirajo meje poslovnega omrežja (kateri akterji, katere aktivnosti in
kateri viri so vključeni).

5 POSLOVNA OMREŽJA V PODJETJU TRIMO
5.1 Predstavitev podjetja Trimo
Trimo že več kot 50 let razvija originalne in celovite rešitve na področju ovoja zgradb,
jeklenih konstrukcij ter modularnih prostorskih rešitev. Ambicija Trima je ustvarjati
učinkovite, trajnostne, estetsko in tehnično dovršene rešitve za ovoj zgradb po meri strank.
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Glavne vrednote podjetja so odgovornost, partnerstvo, inovativnost, strast, zanesljivost in
zaupanje. Trimo prodaja svoje produkte v več kot 50 državah po vsem svetu. Proizvodna
podjetja ima v Sloveniji, Srbiji, Rusiji in Združenih arabskih emiratih. Trimo je inovativno
podjetje, kar dokazujejo številna mednarodna priznanja in nagrade (Predstavitev podjetja
Trimo, 2014).
Slika 8: Mejniki Trima

Vir: Predstavitev podjetja Trimo, 2014.

Trženje je usmerjeno v aktivnosti, ki omogočajo učinkovito doseganje strateških poslovnih
načrtov in dvigujejo ugled ter prepoznavnost med ciljnimi javnostmi. Trimo je podjetje, ki
želi biti drugačno, želi si povezovanja z različnimi deležniki. Organizira številne
mednarodne natečaje, ki dvigujejo ugled v očeh strokovne in širše javnosti:
•
•

•

Trimo vsaki dve leti organizira Trimove arhitekturne nagrade, mednarodno poveže
arhitekte in podeli nagrade za najbolj izvirno izvedene rešitve s Trimovimi produkti.
Na področju povezovanja z akademsko sfero organizira Trimove raziskovalne nagrade
za najboljša doktorska, magistrska in diplomska dela, vsebinsko vezana na področja, ki
so zanimiva za Trimo.
Arhitekturni natečaj Trimo Urban Crash nagrajuje najbolj inovativne idejne rešitve
mladih arhitektov.

Vsi natečaji pozitivno prispevajo k dvigovanju ugleda podjetja, mreženju in prepoznavanju
Trima v svetu. Inovativnost se sistematično spodbuja tudi interno prek TIP.34 Zaposleni v
podjetju se zavedajo, da so nove ideje in nove rešitve pomembne za razvoj, rast ter
preživetje podjetja na trgu. Podjetje približno 90 % skupnih prihodkov ustvari na tujih
trgih, kar kaže na visoko prepoznavnost in uspešnost v tujini. Trimo je mednarodno
usmerjeno podjetje. Najpomembnejši trgi so države zahodne Evrope, Skandinavije in
34

TIP – Trimo Inovacijski Proces – je proces stalnih izboljšav, ki se tičejo produktov in procesov. Vsak
zaposleni lahko predlaga izboljšavo na svojem ali na katerem drugem področju znotraj podjetja.
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Rusije. Zadnje leto pa Trimo uvršča na svoj prodajni zemljevid nove države, kot so
Mehika, Nikaragva, Singapur, Avstralija in še nekatere druge.
Slika 9: Prodajna mreža Trima

Vir: Trimo d.d., Letno poročilo družbe in Skupine Trimo za leto 2013, 2013, str. 31.

Prodajno mrežo Trima poleg matične družbe v Sloveniji sestavljajo še hčerinske družbe,
predstavništva in zastopniki. Trimo je neposredno prisoten na 23 trgih Evrope in Bližnjega
vzhoda (Trimo d.d., 2013, str. 27):





3 proizvodna podjetja (OOO Trimo VSK v Rusiji, Trimo Inženjering d.o.o. iz Srbije in
Trimo UAE iz Združenih arabskih emiratov),
8 prodajnih podjetij (v Veliki Britaniji, Italiji, na Hrvaškem, Poljskem, v Rusiji,35
Makedoniji, Romuniji, Bolgariji),
5 predstavništev (v Avstriji, na Češkem, Slovaškem, Madžarskem in eno v Mariboru)
11 zastopnikov (na Nizozemskem – pokriva tudi Belgijo, v Franciji, Švici (2), Italiji,
Španiji, Grčiji, na Norveškem, v Savdski Arabiji, Združenih arabskih emiratih in
Singapurju).

35

V Rusiji ima Trimo poleg proizvodnega podjetja še prodajno podjetje za prodajo modularnega fasadnega
sistema Qbiss One.
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V strukturi prodaje podjetja Trimo predstavljajo fasade in strehe (tj. ovoj zgradb)
tradicionalno največji delež v prodaji, sledijo inženiring, modularne enote in jeklene
konstrukcije. To je vsekakor posledica usmeritev trženjskih in prodajnih aktivnosti v
segment ovoja zgradb.

5.2 Pomen poslovnih omrežij za podjetje Trimo
Za Trimo je celovita rešitev gradnja dolgoročnega sodelovanja, partnerskega odnosa in
medsebojnega zaupanja. Poslovnim partnerjem nudi lojalnost in odprt model sodelovanja.
Trimov slogan »Celovite rešitve« je vključen v vse nivoje delovanja. Ne pomeni le širjenja
palete proizvodov in storitev za kupca, temveč predstavlja tudi specifičen poslovni model,
ki za razliko od številnih proizvajalcev gradbenih materialov Trimu omogoča, da lahko
kupcem nudi rešitve na celotnem spektru storitev – od spodbujanja k iskanju idej do idej
samih in njihovega razvoja, projektiranja, tehnične podpore do proizvodnje, montaže ter
servisa.
Trimo ima vpeljan sistem celovitega upravljanja s kupci, ki ga redno nadgrajuje.
Zadovoljstvo in zvestobo deležnikov dosega s segmentiranjem vseh javnosti. Trimo
ustvarja odnose in gradi dolgoročna partnerstva z vsemi deležniki (Slika 10). Arhitekte,
mlade raziskovalce in zaposlene vabi h generiranju novih idej.
Slika 10: Trimovi deležniki

Vir: Trimo d.d., Letno poročilo družbe in Skupine Trimo za leto 2013, 2013, str. 48.
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Področje sodelovanja s partnerji je ključno za strateški razvoj Trima. Velik del sodelovanja
je posvečen trajnostnemu razvoju36 in učinkoviti rabi energije. V procesu razvoja aktivno
sodelujemo z domačimi in s tujimi partnerji (fakultetami, instituti, razvojnimi oddelki
drugih podjetij in samostojnimi raziskovalci ter oblikovalci).

5.3 Dosedanje aktivnosti podjetja na podlagi poslovnih omrežij
Trimo aktivno sodeluje s svojimi deležniki na številnih področjih. Zadovoljen kupec je
pomemben dejavnik Trimove uspešnosti, zato so aktivnosti usmerjene v povečevanje
njegovega zadovoljstva in uresničevanje njegovih želja. Odnose s strateškimi kupci,
investitorji in pooblaščenimi izvajalci del v Trimu negujemo s poslovnimi srečanji ter z
izobraževalno usmerjenimi predstavitvami. Medsebojne odnose razvijamo z organizacijo
medletnih izobraževanj in rednih letnih srečanj. S strateškimi dobavitelji razvijamo nove
proizvode in izboljšujemo obstoječe (Trimo d.d., 2013, str. 48). Dobavitelji so pomemben
člen Trimove oskrbne verige in močno vplivajo na uspešnost našega poslovanja. Zato
upravljanju dobaviteljev namenjamo strateško vlogo in v sodelovanju z njimi kupcem
zagotavljamo najbolj optimalno vrednost.
Raziskave kažejo, da lahko podjetje, ki pozna mnenja in stališča svojih kupcev, bolje
zadovolji njihove potrebe. Ob tem pa ima v čedalje bolj konkurenčnem okolju možnost za
boljše poslovne odločitve. Na podlagi analiz merjenja zadovoljstva in osebnih razgovorov
s kupci izvajamo aktivnosti za izboljšanje njihovega zadovoljstva. V Trimu se zavedamo,
da je zadovoljen kupec praviloma tudi zvest kupec, pot k zadovoljstvu pa je dolgoročen in
kompleksen proces (Trimo d.d., 2013, str. 46).
S pomočjo tržnega komuniciranja utrjujemo in dvigujemo ugled blagovnih znamk. Na ta
način zagotavljamo hitrejši prodor novih proizvodov in storitev na trg ter podpiramo
prodajne aktivnosti. Na dinamično, nepredvidljivo globalno okolje se hitro odzivamo ravno
z neposredno prisotnostjo. Odnose s strateškimi kupci, investitorji in pooblaščenimi
izvajalci del negujemo s poslovnimi srečanji ter predstavitvami, ki so izobraževalno
usmerjeni. Vedno iščemo nove priložnosti in nove izzive. S prenašanjem procesov in znanj
med zaposlenimi v prodajni mreži Trimo (eksterna in interna izobraževanja, letna srečanja
prodajne mreže, okrogle mize) skrbimo za njeno dobro organiziranost, povezanost in
trdnost. Na tak način se vzpostavljajo multikulturni dialogi, lokalni predstavniki se
seznanijo z novostmi, rezultati in s smernicami ter z začrtano strategijo.

36

Trajnostni razvoj je razumljen kot uravnoteženje ekonomskih, socialnih in ekoloških interesov na dolgi rok
ter ga razvijamo skladno s Trimovimi vrednotami.
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6 ANALIZA OMREŽJA
PRODAJO

POVEZAV

IN

NJIHOV

VPLIV

NA

6.1 Izbor ključnih poslovnih povezav za analizo
Končni cilj ARA-modela je, da upraviči funkcijo poslovnih odnosov, ki temeljijo na
omenjenih nivojih (povezave med aktivnostmi, viri in akterji). Najpomembnejša funkcija
poslovnega odnosa je medsebojno povezati aktivnosti na poseben način in pomagati
akterjem pri preoblikovanju virov za ustvarjanje optimalne vrednosti. Interakcija akterjev v
omrežju povezav pomaga podjetjem pridobiti aktivnosti, vire in informacije, ki so potrebni
za internacionalizacijo. Interakcija ni naključen proces. Sčasoma postanejo akterji
medsebojno usmerjeni, njihove aktivnosti in viri so vodeni v smeri potrebnih značilnosti
drugih akterjev v poslovnem omrežju.
ARA-model ocenjuje naravo poslovnih omrežij. Omrežje zagotavlja prostor, kjer se
izvajata trženje in nabava. Prek ARA-modela preučimo povezavo vsake posamezne
dimenzije in naravo povezav med akterji, viri ter aktivnostmi. Viri imajo lahko dve vlogi v
poslovnih odnosih: pogosto so predmet diskusije37 v interakciji med posameznimi akterji
(medsebojno povezanimi podjetji), lahko pa so viri aktivirani in spremenjeni38 v interakciji
z ostalimi viri (Håkansson et al., 2009, str. 82). Interakcija med dvema akterjema povzroči
več kot le pasivno prilagoditev; problemi akterjev se soočajo z rešitvami, njihove
sposobnosti s potrebami itd. Tako se pri obeh medsebojno odvisnih straneh razvijejo
vzajemno znanje in zmogljivosti. Na ta način je ustvarjena identiteta podjetja v interakciji z
ostalimi akterji v poslovnem omrežju (Håkansson & Snehota, 2006, str. 260).
Povezave med aktivnostmi vsebujejo povezave, ki so povezane s produktivnostjo;
povezave med viri vsebujejo vezi, ki se nanašajo na inovativnost; povezave med akterji
obsegajo vezi, povezane z zaupanjem in identiteto (Holmen, Pedersen, & Rosenbröijer,
2000, str. 6). Podjetja specializirajo svoje aktivnosti, zato določene aktivnosti in procese
prenesejo na druga podjetja ter na tuje trge. Aktivnosti v podjetju so medsebojno povezane
in so povezane tudi z aktivnostmi dobaviteljev ter kupcev. Specializacija pomeni, da
podjetje opravi manj posameznih aktivnosti in prenese izbrane aktivnosti na akterje, ki
imajo ustrezne kompetence (Bankvall, 2011, str. 4). Standardizacija postane pomembna,
kadar so viri proizvoda povezani z drugimi viri, kot na primer z viri za proizvodno opremo.
Gledano iz osrednje točke (odnos prodajalec–kupec) je povečana specializacija dvignila
podjetju organizacijsko konkurenčnost, učinkovitost in dolgoročni uspeh.
Glavna naloga menedžmenta je ohranjati »produktiven« odnos med kupcem in
prodajalcem. Po ARA-modelu to pomeni prepletanje različne vsebine nivojev in
vzajemnosti interakcijskega procesa, kar zahteva razumevanje povezav ter presojo
37
38

Diskusija o porabi posameznega vira ali kombinacije se kaže v obliki risb, formul …
Posledica aktivacije je, da viri delujejo, kot je bilo predpostavljeno, ali pa ne.
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učinkov, pa tudi spremljanje sprememb in njihovega vpliva na poslovni odnos (Håkansson
& Snehota, 1995, str. 47). Aktivnosti so sestavljene iz različnih oblik izmenjave –
neposrednih in posrednih, ki se zgodijo med akterji znotraj omrežja. Neposredne aktivnosti
vplivajo na proces izmenjave, kot v primeru posameznih podjetij, medtem ko posredne
povezave izvirajo iz ukrepov vlad in multilateralnih organizacij. Bistvo teorije omrežja je,
da se posamezni akterji zanesejo na druge akterje, da pridobijo dostop do virov, obenem pa
morajo vzpostaviti položaj znotraj poslovnega omrežja.
Mouzas (2006, str. 1124) je preučeval dva glavna parametra poslovnih dosežkov, to sta
učinkovitost (angl. efficiency) in uspešnost (angl. effectiveness). Pri preučevanju poslovnih
omrežij je prišel do zaključka, da se kaže učinkovitost v omrežju kot operativna odličnost
(angl. operational excellence) in produktivnost, ki se dosežeta prek zmanjševanja stroškov
ter prodajnih marž. Uspešnost je povezana s sposobnostjo oblikovati edinstven model
sprejemanja poslovnih priložnosti […] prek odnosov za ustvarjanje trajnostne rasti v
poslovnem omrežju.
Brez interakcije podjetje izgubi identiteto v poslovnem omrežju. Ta zmanjšuje ključne
stroške infrastrukture, povečuje dostop do novih podjetij in olajša menjavo proizvodov
znotraj omrežja. Ključno je, da se ustvari zaupanje med podjetji. Posamezna podjetja nič
več ne konkurirajo med seboj, ampak konkurira poslovno omrežje. Nujno je, da podjetja
»najdejo« ustrezne akterje za ustvarjanje novih poslovnih dosežkov.
Na osnovi pregleda literature na temo poslovnih omrežij in diadnih odnosov sem pri
izvedbi intervjujev ter pri analizi pridobljenih odgovorov prišla do nekaterih ugotovitev.
Izhajajoč iz teoretičnega dela magistrske naloge, postavim dve hipotezi:
H1: Odnosi in omrežja s kupci predstavljajo pomembno konkurenčno prednost Trima ter
vir
ustvarjanja novih poslovnih dosežkov.
H2: V Trimu se zavedamo pomena sistematičnega menedžmenta omrežja odnosov s kupci.
Temeljni namen magistrske naloge je analiza odnosov med prodajalci in kupci, na ravni
diade ter poslovnega omrežja. Ker podjetje sodeluje z veliko različnimi kupci in na
različnih mednarodnih trgih, sem te odnose razširila v poslovno omrežje s kupci. Za vsako
podjetje je ključno poznavanje kupcev, njihovih želja in potreb. Če podjetje zna izpolniti
kupčeve želje na podlagi učinkovite pridobljene kombinacije aktivnosti, virov in akterjev,
potem doseže pomembno konkurenčno prednost. Zato je nujno, da so prodajalci ustrezno
usposobljeni, imajo kompetence in izkušnje. Skozi intervjuje s prodajalci preučujem
njihovo zavedanje in delovanje pri ustvarjanju poslovnih povezav, ki so ključni za uspešno
rast. Konkurenčne prednosti izhajajo iz različnih poslovnih omrežij, v katere je podjetje
vpeto. Pomembni elementi konkurenčne prednosti poslovnega omrežja so: zaupanje,
delitev virov in transakcije posebnih investicij. Ti prispevajo k manjšemu tveganju
oportunizma in pomanjkanja ter k boljšemu pretoku informacij in upravljanja znanja. V
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nadaljevanju preučujem tudi obstoječe Trimovo poslovno omrežje s kupci, kjer bom prišla
do nekaterih zaključkov in predlogov za izboljšanje.

6.2 Metodologija
Pri globinskem intervjuju je cilj pridobiti individualizirane in poglobljene odgovore,
konkretno spoznati neki vidik intervjuvančevih občutij, motivov, stališč ali izkušenj. Cilj je
pokriti tematiko raziskovanja, način pa je lahko različen. Z intervjujem pridemo do
celovitih, vsebinsko bogatih odgovorov, ki izražajo lastno mnenje. Od raziskovalca
zahteva veliko predpriprav pred samo izvedbo. Kvalitativne tržne raziskave so raziskave,
kjer se uporabljajo nestandardizirane tehnike anketiranja ali opazovanja, ki niso zelo
strukturirane. Rezultati tega tipa niso merljivi, raziskovalci pa iščejo kvalitativne podatke
za oblikovanje vtisa. Kvalitativne raziskave nam dajo odgovor na vprašanja, kaj, kako in
zakaj, ne pa koliko (Makovec, Ravbar, & Zagorc, 2009, str. 26).
Za globinski intervju sem se odločila zaradi zelo podrobne usmerjenosti v globino in
raziskovanje določene problematike. Dopušča možnost kreiranja sprotnih vprašanj, ki
lahko nastanejo med samim intervjujem. Njihov namen je dodatna pojasnitev
problematike. Skozi izvedene intervjuje želim analizirati pomen odnosov s kupci, ki ga
nadgradim z mrežnim vidikom. Ugotoviti želim, kako omrežje povezav vpliva na
uspešnost prodaje in na rast obravnavanega podjetja. Cilj dela je, da na osnovi ugotovitev
predlagam novo strukturo omrežij in oblikujem nekatere ključne predloge za izboljšave v
odnosih z akterji, ki jih vidim kot predpogoj za uspešno rast podjetja. Odločila sem se za
strukturirani intervju in odprta vprašanja, saj intervjuvanci z lastnimi besedami pojasnijo
svoje razumevanje tematike. Pri zbiranju podatkov v raziskavi je bila izvedena kvalitativna
raziskovalna metoda. Ta metoda intervjuvanca spodbuja k sproščeni komunikaciji o
obravnavani temi in omogoča zbiranje mnenj, mišljenj ter prepričanj. Skozi intervjuje sem
si zastavila cilj, ali trženje na osnovi sodelovanja, zaupanja, predanosti in prilagajanja vodi
k oblikovanju virov, aktivnosti ter povezovanja z drugimi akterji v smer pridobitve
konkurenčne prednosti za podjetje. Pri tem sem uporabila mrežni model ARA, za katerega
menim, da najbolje analizira povezave med aktivnostmi, viri in akterji ter poišče najboljšo
kombinacijo teh za konkurenčno prednost žariščnega podjetja.

6.3 Izbor kriterijev za vsebinsko presojo
Za izvedbo praktičnega dela sem se odločila za predhodno dogovorjene globinske
intervjuje. Na izbor te kvalitativne metode raziskovanja je vplivala problematika
magistrskega dela. Menim, da s strukturirani intervjuji pridobim stališča, mnenja in
predloge intervjuvancev, ki najbolje pojasnijo odnose in omrežja povezav. Globinski
intervjuji v povezavi z mrežnim modelom ARA dajejo podrobne in celovite odgovore za
analizo konkurenčne prednosti in sistematičnega menedžmenta odnosov s kupci na ravni
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trženjskega odnosa ter poslovnega omrežja. Intervjuvance sem izbrala na podlagi
naslednjih kriterijev:
 večletne izkušnje v prodaji,
 izbrani akterji imajo najmanj srednji vodstveni (angl. middle management) položaj v
podjetju (prva skupina) in so ključni prodajalci na trgu (druga skupina),
 celostno poznavanje podjetja in trga, na katerem izbrano podjetje deluje.
Cilj intervjujev je pridobiti objektivno oceno sodelovanja in konkretne predloge. V analizi
s pomočjo metode primerjave primerjam določena dejstva, izjave in podatke
intervjuvancev. Intervjuvance sem pred odgovarjanjem na vprašalnik seznanila z definicijo
poslovnega omrežja, sestavinami poslovnega odnosa in pojmom ARA-modela.
V raziskavo sta zajeti dve ključni ciljni skupini. V prvi skupini so obravnavani kupci, ki s
podjetjem sodelujejo že več let. V intervjujih je sodelovalo 11 izbranih kupcev 39 iz
Trimovih različnih ciljnih skupin,40 od tega 3 arhitekti, 3 generalni izvajalci, 3 gradbena41
podjetja in 2 montažni podjetji. Ker Trimo večino proizvodov prodaja na tujih trgih, so v
nalogi zajeti kupci iz evropskih držav. Izbrani trgi so tudi Trimovi ključni trgi. Profili
izbranih intervjuvancev so na najvišjem nivoju – od lastnika in generalnega direktorja do
nabavnega direktorja v podjetju.
Tabela 2: Značilnosti vzorca intervjuvancev
Ime

Značilnost podjetja

Položaj v podjetju

Država

Št. zaposlenih

kupec 1

gradbeno podjetje

generalni direktor

Danska

12

kupec 2

generalni izvajalec

mednarodni nabavni direktor

Švedska

18360

kupec 3

gradbeno podjetje

generalni direktor

Švedska

50

kupec 4

arhitekturni biro

lastnik in arhitekt

Švica

5

kupec 5

generalni izvajalec

nabavni direktor

Poljska

4000

kupec 6

generalni izvajalec

nabavni in logistični direktor

Grčija

800

kupec 7

montažno podjetje

generalni direktor

Velika Britanija

20

kupec 8

arhitekturni biro

lastnik in arhitekt

Češka

15

kupec 9

montažno podjetje

lastnik in generalni direktor

Nizozemska

30

kupec 10

gradbeno podjetje

nabavni direktor

Švica

110

kupec 11

arhitekturni biro

lastnik in arhitekt

Norveška

39

2

Spol na tematiko magistrskega dela nima vpliva. Zaradi poenostavitev pisanja analize intervjujev so
odgovori pisani v moškem spolu. Samo za informacijo: med intervjuvanimi kupci sta dve osebi ženskega
spola.
40
Več o ciljnih skupinah v poglavjih 5.2 in 5.3.
41
Gradbeno podjetje je v tem kontekstu mišljeno kot podjetje, ki kupi gradbeni material/proizvode in jih
proda naprej. Poleg tega nekatera podjetja proizvajajo svoje izdelke ali izvajajo projektiranje oziroma
pripravijo načrte za izvedbo.
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V drugo skupino je vključenih 8 prodajalcev iz tržne mreže in matičnega podjetja. Izbrani
prodajalci imajo dolgoročne izkušnje v prodaji, so uspešni in dosegajo največjo realizacijo
prodaje na svojih trgih. Intervjuvani prodajalci so odgovorni tudi za Trimove ključne trge.
Dva od njih sta poleg tega še skrbnika za strateške kupce (angl. Key Account Manager, v
nadaljevanju KAM). Prodajalci so v neposrednih odnosih z intervjuvanimi kupci. To je
pomembno za samo analizo odnosov in v povezavi s poslovnim omrežjem.
Tabela 3: Področje delovanja intervjuvanih prodajalcev
Ime

Področje delovanja

prodajalec 1

Poljska, KAM*

prodajalec 2

Slovenija, Hrvaška

prodajalec 3

Avstrija, Madžarska, KAM

prodajalec 4

Češka

prodajalec 5

Nizozemska

prodajalec 6

Grčija

prodajalec 7

Velika Britanija

prodajalec 8

Švica

Z vsakim intervjuvancem sem se predhodno slišala in mu pojasnila cilje raziskave.
Dogovorila sem se za termin izvedbe intervjuja. Za lažje razumevanje in pripravljenost
sem vsakemu predhodno poslala vprašalnik po elektronski pošti. Vsi intervjuji so bili
opravljeni v obdobju štirih mesecev (od junija do septembra 2014). Vsak intervju je v
povprečju trajal približno 60–90 minut.

6.4 Opredelitev ključnih vprašanj za globinski intervju
Na začetku so bila vprašanja zbrana v enem vprašalniku – izključno le za kupce. Ker pa je
tema magistrskega dela diadni odnos med kupcem in prodajalcem ter vpetost v poslovno
omrežje, sem pripravljeni vprašalnik razdelila na vprašalnik za kupce in vprašalnik za
prodajalce. Večina vprašanj je enakih za obe ciljni skupini, saj gre v osnovi za isto
tematiko, a z drugega zornega kota.
Strukturirani intervjuji z odprtimi vprašanji so učinkovita zbiralna metoda. Glavni namen
takih intervjujev je povečati zanesljivost in veljavnost rezultatov. Vprašanja so odprtega
tipa, kar pomeni, da je vsak intervjuvanec odgovarjal s svojimi besedami. Na ta način sem
pridobila njihovo dejansko mnenje. Ker vsi intervjuvanci delujejo na mednarodnih trgih in
govorijo najmanj en tuji jezik, sem intervjuje izvedla v angleškem jeziku (vprašalnik je
prav tako napisan v angleškem jeziku) – Priloga 1. Večina vprašanj je enakih za kupce in
prodajalce, vendar so bile med intervjuji potrebne določene prilagoditve na obeh straneh.
Vprašanja na kupčevi strani sem združila v sedem sklopov:
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V prvem sklopu vprašanj me zanimajo splošni osnovni podatki o podjetju – velikost
podjetja, število zaposlenih in velikost prodaje. Izbrani kupci že vrsto let sodelujejo s
Trimom, podjetje poznajo zelo dobro, na podlagi česar sem predvidevala, bodo objektivno
odgovarjali na vprašanja. Za preveritev prve hipoteze me zanima, kako intervjuvanci
prepoznajo, kaj je Trimova konkurenčna prednost. Za diskusijo o tej temi sem pripravila
nekaj iztočnic.
V drugem sklopu vprašanj sprašujem o organiziranosti podjetij, v katerih delajo.
Zanimajo me tudi profil in kompetence zaposlenih v teh podjetjih. Zaradi potrebe analize
poslovnega omrežja jih sprašujem, kako iščejo in na kak način ocenjujejo svoje kupce.
Sledi tretji sklop vprašanj o samem poslovnem odnosu med kupci in Trimom s kupčevega
zornega kota. Zanima me, ali intervjuvanci sodelujejo z drugimi Trimovi kupci in ali
Trimo to spodbuja. Nadaljujem z vprašanji, na kakšen način Trimo komunicira s svojimi
kupci. Pomembno se mi zdi, da jih vprašam tudi po pretoku znanja v podjetje in zunaj
podjetja. Sklop zaključim s ključnim trženjskim vprašanjem, ali bi Trimo priporočili naprej
še drugim kupcem.
Naslednji trije sklopi (četrti, peti in šesti) vprašanj se dotaknejo aktivnosti, virov in
akterjev v podjetju ter v povezavi s kupci. Začnem z vprašanji, katere aktivnosti v podjetju
vidijo standardizirane, katere prilagojene kupčevim potrebam in katere so
komplementarne. Z vidika aktivnosti nadaljujem še, kako Trimo gradi odnose s kupci in na
kakšen način se dosega predanost podjetju. Četrti sklop zaključim z vprašanjem, ali so bile
katerekoli aktivnosti skozi sodelovanje prenesene s Trima na kupca. Peti sklop se nanaša
na vire, ki so kritični viri s kupčeve perspektive. Intervjuvance sprašujem po izmenjavi
informacij v povezavi z aktivnostmi in viri. Zadnji, šesti sklop v zvezi z ARA-modelom
začnem z vprašanjem, ali so se intervjuvanci v dolgoletnem sodelovanju s Trimom
spremenili in kako. Sprašujem jih tudi, ali prepoznavajo kompetence Trimovega
prodajnega osebja. Intervjuvance povprašam po upravljanju predanosti in zaupanja s kupci
ter partnerji v poslovnem omrežju. V dolgoletnem sodelovanju lahko pride tudi do
konfliktov. Pri tem me zanimata frekvenca in reševanje teh konfliktov. Sklop vprašanj
zaključim z vprašanjem, kaj opredeljuje centralne akterje v poslovnem omrežju. Ali so to
velikost, kompetence, področje ali pa finančna moč/stabilnost?
V končnem, sedmem sklopu vprašanj pa me zanima, kakšna je pozicija Trima v
poslovnem omrežju. Želim kupčev pogled na pomanjkljivosti trenutne strukture
prodajnega omrežja in odgovor, s katerimi nalogami se intervjuvanci trenutno ukvarjajo v
poslovnem omrežju. Intervju končam s splošnim vprašanjem glede interakcije med
kupcem in razvojem ter kupcem in prodajalcem.
Prilagojen vprašalnik za prodajalce ima šest sklopov:
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Začetni sklop začnem z vprašanji, kako prodajalci izbirajo in ovrednotijo kupce. Pri tem
iščem inovativne pristope.
Drugi sklop vprašanj se dotakne odnosa prodajalec–kupec. Prodajalce sprašujem, kaj je
Trimova konkurenčna prednost oziroma zakaj se kupci odločajo za vnovičen nakup.
Nadaljujem, ali prodajalci kakorkoli razvijajo svoje kupce. Za pomoč imam pripravljenih
nekaj iztočnic, kot so izobraževanja, seminarji, razvoj tehnologije in opreme ter podobno.
Ker je osrednja tema poslovno omrežje, jih naprej sprašujem po kupcih svojih kupcev.
Zanima me tudi, ali Trimo spodbuja sodelovanje med kupci in kakšna je komunikacija z
njimi. Nadaljujem z vprašanji, ali Trimo vključuje tudi dobavitelje v prodajni proces in
kako hitro vključuje skupaj kupce ter dobavitelje v razvojni proces. Pri sami komunikaciji
s kupci me zanima, koliko časa prodajalec posveti koordinaciji, vplivanju, učenju in
reševanju problemov. Sklop zaključim z vprašanjem: »Katero znanje razvijajo prodajalci
znotraj in katero zunaj podjetja (omejeno na kupce)?«
Naslednji trije sklopi (tretji, četrti in peti) vprašanj upoštevajo ARA-model. Pri sklopu
aktivnosti prodajalce sprašujem, kako Trimo gradi trdne dolgoročne odnose in kako doseže
kupčevo predanost. Zanima me prodajalčev pogled na standardizirane in komplementarne
aktivnosti ter aktivnosti, prilagojene kupčevim potrebam. Nadaljujem z vprašanji, ali so
bile katere aktivnosti prenesene na kupca in kako Trimo meri kupčevo zadovoljstvo.
Prodajalcem zastavim eno od pomembnih vprašanj: »Kako pomembne so pretekle izkušnje
pri oblikovanju odnosov z novimi kupci? In katere izkušnje bi izpostavili?« Sledi sklop
virov, kjer sprašujem prodajalce po Trimovih kritičnih virih. Zanima me, ali so viri na
splošno distribuirani interno ali bolj eksterno. Postavim še dodatna vprašanja, kako je po
njihovem organizirana prodajna organizacija v Trimu. Zanima me še prodajalčev pogled na
izobraževanje Trimovega prodajnega osebja. Sklop zaključim z izmenjavo informacij v
zvezi z aktivnostmi in viri. Podobno kot pri kupcih sprašujem še prodajalce, ali in kako so
se spremenili njihovi kupci v dolgoletnem sodelovanju s Trimom. Nadalje me zanima tudi,
ali obstaja kakršnakoli interakcija med Trimovimi in kupčevimi funkcijami. Sledi
prodajalčev vidik ključnih kompetenc Trimovega prodajnega osebja. Naprej intervjuvance
sprašujem, kako upravljajo predanost in zaupanje do kupcev ter poslovnega omrežja. Ena
od pomembnih in občutljivih tem je reševanje konfliktov. Prodajalcem zastavim vprašanje:
»Kako pogosto prihaja do konfliktov in kako uspešni ste pri reševanju?« Sklop zaključim z
vprašanjem glede opredelitve centralnih akterjev v poslovnem omrežju.
Zadnji sklop začnem z vprašanjem po priložnostih za izboljšave v trenutni
prodajni/omrežni strukturi. Zanima me identiteta oziroma položaj Trima v poslovnem
omrežju s prodajalčevega vidika. Povprašam jih tudi, s katero zadevo v zvezi s prodajnim
omrežjem se trenutno ukvarjajo. Sklop vprašanj zaključim z vprašanji glede virov učenja.
Pri tem me zanima interakcija med kupcem in prodajalcem ter kupcem in razvojnim
osebjem.
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6.5 Analiza globinskih intervjujev
Opravljeni intervjuji so predhodno posneti na snemalni trak. Analizo globinskih intervjujev
začnem z metodo zgoščevanja pomena in jih zapišem v pisni obliki (glavna dejstva).
Odgovore intervjuvancev na isto vprašanje povežem v sklope na enak način, kot je
pripravljen vprašalnik. Na koncu analize naredim še vsebinsko presojo odgovorov in
pridem do končnih ugotovitev.
6.5.1 Kupci
Prvi sklop – osnovna vprašanja
Za podjetja v vzorcu lahko rečem, da so različna na večini področij. Intervjuvanci delujejo
na različnih segmentih, kjer Trimo deluje s svojimi produkti in rešitvami. Glede na to, da
nekateri niso dali podatka o velikosti prodaje, sem za velikost podjetja vzela kriterij število
zaposlenih. Skladno s številom zaposlenih lahko sama sorazmerno ocenim velikost
prodaje. Vsa podjetja, v katerih delujejo intervjuvani, imajo več kot 100 različnih kupcev.
Največ jih ima kupec 2, tj. 1500. Intervjuvanci so pojasnili, da so kupci različnih profilov
(od arhitektov in investitorjev do montažnih podjetij). Vsa podjetja kažejo močno željo po
povezovanju. Zanimivo je razmišljanje kupca 11, ki ločuje pojem med kupcem (angl.
buyer) in stranko (angl. customer). V prvo skupino vključuje tiste kupce, ki dejansko
kupijo proizvod ali storitev (investitor, generalni izvajalec in montažno podjetje). V drugi
skupini so arhitekti (vplivneži ali odločevalci na projektu) in potencialni kupci. Za kupca
11 naj bi kupci izhajali iz projekta. Podjetja se povezujejo zaradi okrepitve tržnega deleža,
dostopa do potrebnih virov, konkuriranja, utrditve dobrega imena in prenosa dejavnosti.
Povprečna doba poslovnega sodelovanja s Trimom med intervjuvanci v vzorcu je 9,82 leta.
To pomeni, da poznajo podjetje precej dobro in da odgovarjajo s konkretnimi dejstvi ter
predlogami.
Z enim od ključnih vprašanj poskušam najti odgovore, ki bi potrdili ali ovrgli hipotezo, da
odnosi in omrežja s kupci predstavljajo pomembno konkurenčno prednost podjetja. Na
vprašanje o Trimovi konkurenčni prednosti so si odgovori zelo podobni. Večina meni, da
je konkurenčna prednost v inovativnih proizvodih in rešitvah, razvoju, dobrem tehničnem
svetovanju, znanju, kreativnosti, fleksibilnosti ter predanosti zaposlenih. Kupec 2 je
poudaril, da ima Trimo zelo dober odnos do kupcev. Kupec 9 pa doda, da Trimo zna
prepoznati kupčeve potrebe. Trije kupci so izpostavili zanesljivost dobav v zadnjem letu
kot predlog za izboljšanje.
Drugi sklop – splošno o kupčevem podjetju
V sklopu vprašanj o organizaciji podjetij v vzorcu me je zanimala njihova
(de)centraliziranost aktivnosti in virov v podjetjih. Na stopnjo centraliziranosti vpliva
velikost podjetij. Razen pri kupcih 2, 5, 6 in 10, so aktivnosti ter viri v podjetjih
decentralizirani. Pri vseh akterjih znotraj podjetij po stroki prevladujejo inženirji, enako sta
v vseh podjetjih dokaj enakovredno prisotna oba spola, starostni razpon je med 24 in 70
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let. Manjša podjetja imajo 100-odstotno lokalno delovno silo, medtem ko imajo večja
podjetja42 v organizacijski strukturi tujo delovno silo, v povprečju 15 %. Podjetja različno
izbirajo svoje kupce. Kupec 1 navaja, da ima dobro razvito omrežje kupcev, zato njegova
izbira temelji na projektih. Podobno komentirajo tudi kupci 2, 4, 7 in 9. Kupec 3 išče nove
kupce preko različnih baz, interneta in priporočil. Kupca 5 in 10 povesta, da ju kupci sami
poiščejo, predvsem zato, ker sta velika, znana na trgu in imata dobro ime. Kupec 6 je bolj
natančen pri opredelitvi kriterijev in pove, da izbira na podlagi zgodovine, ugleda, finančne
situacije ter perspektive. Sklop zaključim z vprašanjem, kako ocenjujejo svoje kupce.
Kupec 1 pove, da nima sistema za ocenjevanje kupcev, pomembni pri tem pa so izkušnje,
finančni status, plačila v roku in tradicija. Kupca 2 in 3 preverjata finančno stabilnost,
zanesljivost ter natančnost dobav. Za kupca 5 in 7 je pomembna boniteta podjetja. Kupec 6
navaja stopnjo komunikacije, stroške storitev, prodaje, reklamacije in zadovoljstvo kupcev.
Zanimiva je izjava kupca 9, da »ne ocenjuje kupcev, ker so zanj vsi enako pomembni«.
Tretji sklop – odnosi s kupci
V naslednjem sklopu vprašanj se dotaknem odnosov med prodajalci in kupci.
Intervjuvance sprašujem, ali poznajo kupce svojih kupcev. Odgovore potrebujem za
ugotavljanje velikosti poslovnega omrežja. Pri omrežju je težko postaviti meje. Te so
velikokrat zabrisane. Trimo deluje na področju gradbeništva, kjer se dela izvaja projektno.
Zato je ključno poznavanje deležnikov na projektu. Vsi intervjuvanci večinoma poznajo
kupce svojih kupcev. Vsi so enakega mnenja, da je treba poznati odločevalce in ključne
udeležence pri projektu. Na vprašanje, ali Trimo spodbuja sodelovanje med svojimi kupci,
dobim tako pozitivne kot negativne odgovore. Ko intervjuvance prosim za dodatna
pojasnila, pridem do naslednjih ugotovitev. Kadar gre za enostavne, standardne proizvode
(ognjevarne panele), spodbuda ni potrebna. Ko Trimo ponuja zahtevne in kompleksne
rešitve, spodbuja sodelovanje med kupci. Vsi intervjuvanci so pohvalili profesionalno
komuniciranje med Trimom in njimi. Večina jih komunicira s prodajalci na tržni mreži ali
v matičnem podjetju, nekateri pa tudi z inženirji v tehničnem svetovanju. Komunikacija se
izvaja prek telefonov, elektronske pošte in osebnih srečanj. Nadaljevala sem z vprašanjem,
ali podjetja v vzorcu katero od znanj razvijajo interno in eksterno. Kupec 2 izjavi, da ima
interne mesečne treninge, seminarje in različna izobraževanja. Svojim kupcem in
dobaviteljem pošilja mesečne novice, v katerih posreduje določene informacije. Znanje
navzven širi tudi prek projektnih vodij. Kupec 4 širi veliko znanja na svoje zaposlene, pa
tudi na vse zunanje deležnike na projektih. Zaradi tega se tudi veliko izobražuje. Kupca 5
in 6 izvajata veliko internih izobraževanj za dvig kompetenc zaposlenih, medtem pa kupec
8 širi znanje predvsem eksterno. Izvaja predstavitve za kupce v zvezi z novostmi v
gradbeništvu in zakonodaji, o novih proizvodih itd. Ostali intervjuvanci ne razvijajo
znanja. Sklop zaključim s priporočili. Vsi intervjuvanci so enotnega mnenja v odgovorih in
bi Trimo priporočili drugim.
Četrti sklop – ARA-model: aktivnosti
42

Tujce imajo Kupci 2, 3, 6, 7 in 10.
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Pri intervjuvancih me zanima njihov pogled, kako Trimo gradi močne dolgoročne odnose s
kupci. Za kupca 1 so pomembne hitra odzivnost, dostopnost in fleksibilnost. Podobno
izjavi kupec 2. Doda še, da igra specializacija pomembno vlogo. Zanj so pomembni
specializirani proizvodi, ki imajo »nekaj več«. Misel zaključi: »Zaradi tega se Trimo
razlikuje od drugih konkurentov.« Za kupca 4 so pomembni trajna kakovost, svetovanje,
fleksibilnost in inovativnost. Kupec 6 izjavi, da »je Trimo zanesljiv in zagotavlja
kompleksne rešitve na vseh področjih«. Specializacija Trimovih aktivnosti odlično
sovpada v njegov profil. Kupca 7 in 8 pohvalita odlično ter profesionalno komuniciranje
prodajalcev. Omenita še, da Trimo redno skrbi za svoje kupce, obvešča o novostih in
organizira razna srečanja. Za kupca 9 je pomembno, da je Trimo zaupanja vreden in
zanesljiv partner. Predanost in zaupanje sta ključni sestavini odnosa. Kupec 1 izjavi, da ju
Trimo doseže že s tem, da je zanesljiv. Pri kupcu 2 sta dosežena prek znanja iz razvojnega
oddelka in fleksibilnosti, da Trimo zadosti njegovim zahtevam. Trimo doseže predanost pri
kupcu 5 prek »mehkih veščin«, ob držanju obljub in ustnih dogovorov. Pri kupcih 6 in 8 je
ključno, da »Trimo zagotovi izpolnitev obljub v vseh fazah prodajnega procesa«.
Predanost je pri kupcih 7 in 9 dosežena s točnimi dobavami ter preprečitvijo napak.
Izpostavila sta še angažiranost prodajalcev. Kupec 10 kot predlog za izboljšavo izpostavi
več osebnih srečanj s prodajalcem. Nekatere aktivnosti so standardizirane, nekatere
prilagojene kupcu, ostale pa so komplementarne. Intervjuvance sprašujem, ali prepoznajo
vsako od teh aktivnosti. Kupec 1 komentira, da uporablja standardne proizvode, zato so
aktivnosti temu primerno standardizirane. Ima željo preiti v kompleksne rešitve, katere
aktivnosti bodo temu prilagojene. Zato bo potreboval znanje in vire. Kupec 2 izvaja nadzor
nad vsemi aktivnostmi – odvisno od projekta. Doda še, da je čedalje več aktivnosti
namensko prilagojenih kupčevim zahtevam. Pri kupcih 3, 4, 8 in 9 so vse aktivnosti
standardizirane. Kupcu prilagojene aktivnosti izvaja in nadzira kupec 5. Kupec 6
konkretizira aktivnosti: projektiranje in prodaja sta kupcu prilagojeni aktivnosti; nabava,
logistika in proizvodnja pa so standardizirane. Kupca 7 in 11 komentirata, da je prodajni
proces načeloma standardiziran, vendar ne v Trimu. Kupec 10 navaja, da so ponudbe
standardizirane, ostale aktivnosti pa so usmerjene h kupcu. V zadnjem sklopu vprašanj
intervjuvance sprašujem, ali je bila kakšna od aktivnosti prenesena s Trima na njih. Kupec
1 izjavi, da namesto Trima izvaja pripravo specifikacije in logistiko, medtem ko kupec 8
pripravlja le specifikacijo. Pri kupcu 2 je to razvoj projekta. Kupec 4 pripravlja
specifikacijo in del trženja. Kupca 5 in 7 izvajata montažna dela. Kupec 11 pa meni, da je
bilo nanj preneseno trženje.
Peti sklop – ARA-model: viri
Naslednji sklop vprašanj se dotakne virov. Začetno vprašanje se nanaša na kritične vire za
Trimo. Kupec 1 komentira, da so kritični viri surovine, bolj natančno pločevina. Enako
komentirajo kupci 3, 4, 6 in 7. Pri kupcu 2 je podoben odgovor, vendar izpostavi steklo.
Razlika pri vseh je edino v tem, kateri proizvod kupujejo. Kupec 5 izpostavi projektne
vodje pri inženiring projektih. Kupec 10 konkretizira kritični vir kot prenos informacij med
logistiko in prodajnim osebjem do kupca. Kupec 11 zaključi, da so kritični viri ljudje v
prodaji in projektnem vodenju. Intervjuvance povprašam o njihovem pogledu na
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organiziranost prodajne organizacije v Trimu. Kupec 2 komentira, da je podobna kot pri
ostalih podjetjih v branži in da je organiziranost v Trimu ustrezna. Kupec 4 izjavi:
»Organizacija je ustrezna in edino, kar pogrešam, je več tehničnega svetovanja na trgu.«
Kupec 11 predlaga, da je nujno treba izboljšati organizacijo. Po njegovem je Trimova
percepcija produktna orientiranost. Morala bi biti projektno usmerjena. Skladno s tako
usmerjenost bi po njegovem bilo treba spremeniti prodajno organizacijo. Z zadnjim
vprašanjem glede izmenjave informacij, povezanimi z aktivnostmi in viri, imajo
intervjuvanci največ težav. Zato jih večina, kljub pojasnilu, ne želi odgovarjati. Kupec 2
komentira, da se ukvarja le z nabavo in prodajo ter je tako velik, da težko pojasni tako
izmenjavo. Vse je precej centralizirano. Kupec 4 pove, da mora biti izmenjava informacij
transparentna in se mora nanašati bolj na aktivnosti. Kupca 6 in 7 menita, da ni nobene
razlike pri izmenjavi informacij, povezanimi z aktivnostmi ter viri. Pri kupcih 6 in 9 se
izmenjava informacij izvaja prek prodajnega osebja, oba pa menita, da je dobra. Pri kupcu
11 se izmenjava informacij izvaja največ prek elektronske pošte in sestankov. Informacije
bi morale teči prek ene osebe – projektnega vodje.
Šesti sklop – ARA-model: akterji
Največ dobre volje pri intervjuvancih sproži vprašanje, ali so se na kakršenkoli način
spremenili, odkar sodelujejo s Trimom. Veliko se jih pošali na lasten račun, češ, so se
postarali, posiveli ali pa celo ostali brez las. Kupec 1 izjavi, da je pridobil več znanja in
izkušenj tako na tehničnem kot prodajnem področju. Kupec 2 komentira, da je njegovo
podjetje tako veliko, da Trimo nima kakšnega večjega vpliva. Kupec 4 se je veliko naučil
in ima velikokrat drugačen pogled na projekte, kot ga je imel v preteklosti. Trimo ima
visoke standarde kakovosti proizvodov in storitev, kar je pri kupcu 6 povzročilo, da je
dvignil te standarde tudi za svoje dobavitelje. Kupca 7 in 9 sta postala bolj lojalna ter ne
menjata dobaviteljev. Kupec 8 pa verjame v Trimo in vedno priporoča Trimove proizvode
ter storitve drugim kupcem. Kupec 11 je skozi sodelovanje s Trimom postal bolj produktno
usmerjen. Intervjuvance povprašam, ali prepoznajo ključne kompetence pri prodajalcih.
Kupci 1, 4 in 5 komentirajo, da imajo prodajalci ustrezne prodajne ter tehnične
kompetence. Kupec 2 je bolj konkreten in izjavi, da imajo prodajalci znanje o produktnih
zahtevah, logističnih zmožnostih in tehniki. Kupec 3 prepozna dobro organiziranost Trima
in da je prodajno osebje usmerjeno v iskanje rešitev. Hitro odzivnost in »biti blizu kupcu«
vidita v prodajalcih kupca 6 ter 7. Kupec 8 pove, da »se pri prodajalcih na zunaj vidi, da
verjamejo vase in v proizvode ter zelo dobro skrbijo za svoje kupce«. Kupec 9 pove, da
prodajalci dobro vedo, kaj prodajajo, in znajo prepoznati kupčeve potrebe. Kupec 11
zaključi, da »prodajalci vedno iščejo nove in nove produktne zmogljivosti, a nikoli
omejitev«. Zaupanje in predanost sta pomembni sestavini odnosa, zato intervjuvancem
postavim vprašanje: »Kako zaupanje in predanost dosežete s svojimi kupci v poslovnem
omrežju?« Kupec 1 izjavi, da enostavno tako, da »je viden«. To pomeni, da je v nenehnih
stikih s svojimi kupci in se trudi izpolniti obljube. Po njegovem je kombinacija
zanesljivosti, kakovostnega produkta in »dobre cene« ključ do ustvarjanja odličnih
poslovnih odnosov. Kupec 2 komentira: »Zaupanje je posledica zadovoljstva v odnosu.«
Kupca 3 in 4 povesta, da sta ključni dobro poznavanje proizvodov ter ustrezno svetovanje.
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Kupec 3 še doda, da je posledica odličnih poslovnih odnosov »dobro ime« podjetja na trgu.
Pri kupcu 6 je veliko dolgoročnih sodelovanj s kupci že samo po sebi posledica zaupanja in
predanosti. Za kupca 7 in 9 je ključen »osebni pristop«. Kupec 9 se drži slogana: »Povej,
kaj boš naredil, in naredi, kar si rekel!« Kupec 8 konkretizira dejanja v kakovostnem delu,
novih inovativnih rešitvah na projektih, profesionalnem pristopu in fokusu na dolgoročno
sodelovanje. Doda še, da sta zaupanje in zanesljivost najpomembnejši sestavini doseganja
dolgoročnih poslovnih odnosov. Kupec 10 vlaga veliko truda v odprto komunikacijo s
partnerji, s čimer dosega odlične dolgoročne odnose. Kadar z nekom dolgoročno sodeluješ,
lahko pride tudi do konfliktov. Zato intervjuvance sprašujem, ali je kdaj prišlo do kakšnega
konflikta in kako je bil razrešen. Kupec 1 komentira, da je bilo edino zadnje leto43 največ
težav z zanesljivostjo dobav. Podobno izjavita kupca 3 in 4, ki sta še vedno v fazi
reševanja. S kupci 2, 5, 8 in 9 ni prišlo do konfliktov. Kupec 6 izjavi, da »se je v 12 letih
sodelovanja zgodil le en konflikt in je bil korektno rešen«. Pri kupcu 7 so bili nastali
konflikti profesionalno rešeni. Poznavanje akterjev v poslovnem omrežju vpliva na
medsebojne odnose, aktivnosti in izmenjavo virov. Intervjuvanci ocenjujejo vrednost
odnosa skozi sodelovanje, uresničevanje skupnih ciljev, kompetence in finančno
stabilnostjo akterjev. Kupec 1 izjavi, da finančna stabilnost partnerjev pomembno vpliva
na sodelovanje. Pri poslovnih partnerjih redno preverja boniteto podjetja in plačila na rok.
Kupec 2 komentira: »Sodelujemo s podjetji, ki so profesionalna, poštena in proaktivna.
Velik bonus pridobijo podjetja, ki so fleksibilna.« Kupci 4, 5, 6 in 7 dajo največ poudarka
na kompetence ter finančno moč partnerjev. Pri kupcu 8 velikost in finančna moč podjetij
najbolj karakterizirata glavne akterje v poslovnem omrežju. Za kupca 9 so kompetence
akterjev ključne pri poslovnem sodelovanju. Kupec 10 je zelo znan na trgu, kjer deluje.
Njegovi kupci ga poznajo že vrsto let po zanesljivosti, stabilnosti, predanosti in kakovosti.
Velik poudarek posvetijo osebnim odnosom. Za kupca 11 so vsi kupci veliki, označujejo
jih projekti. Zanimivo je, da pri vseh intervjuvancih lokacija podjetij nima nikakršnega
vpliva na poslovno omrežje.
Sedmi sklop – zaključna vprašanja
Zaključni sklop vprašanj zajema priložnosti za izboljšanje trenutnega poslovnega omrežja,
kaj kupci predlagajo in kakšna je trenutna pozicija Trima v tem omrežju. Kupec 1
komentira, da je treba izboljšati pretok finančnih virov. Posledično se bo izboljšal tudi
pretok materialov, s tem pa tudi stabilnost podjetja. Kupec 3 izjavi, da vidi priložnosti v
novih kadrih, ki jim je treba omogočiti dvig kompetenc skozi različna izobraževanja. Za
kupca 4 so predlogi za izboljšanje v nabavi in logistiki. Kupec 5 vidi priložnosti pri
prenosu aktivnosti. »Financiranje podjetij je glavna težava, ki vpliva na fleksibilnost
poslovnega omrežja,« komentira kupec 6. Kupec 7 izjavi, da je »po njegovem največja
težava v tem, da so akterji v omrežju preveč zaposleni in s tem nedostopni. Predloge vidim
v okrepitvi človeških virov«. Kupec 8 izhaja iz projektov v smislu, če ni pravih projektov
za Trimove produkte, potem se poslovno omrežje ne ustvari. Po njegovem je rešitev v
ustrezni predstavitvi in komunikaciji o možnostih ter novostih. Kupec 9 ima kapacitete,
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želi pa povečati prodajo, kar vodi v iskanje novih kupcev. To pomeni, da mora ustrezno
izobraziti zaposlene. Kupec 11 želi dvigniti ugled akterjev v poslovnem omrežju. Zato
predlaga, da je treba pripraviti predlog trženjskih aktivnosti. Za kupca 1 ima Trimo izredno
pomembno identiteto znotraj poslovnega omrežja. Kupec 2 izjavi, da je »Trimo prepoznan
po inovativnih rešitvah«. »Zelo fleksibilno podjetje,« na kratko poda kupec 3. Za kupce 4,
5 in 9 ima Trimo odlične ter inovativne proizvode in je prepoznaven po blagovnih
znamkah. Kupca 6 in 8 sta za Trimo dejala, da je »zanesljiv partner«. Kupec 11 opredeli
Trimo »kot projektno orientirano podjetje«. Za konec me zanima, s čim se intervjuvanci
trenutno ukvarjajo v povezavi s poslovnim omrežjem in kakšen je pretok znanja v
interakciji z drugimi akterji. Pri kupcu 1 je to trenutno zagotavljanje kakovosti. Po
njegovem prenos znanja in informacij dobro poteka med akterji v omrežju. Kupec 2
posveča največ pozornosti komunikaciji med deležniki na projektu. Kupec 3 išče nove
zaposlene v prodaji in tehničnemu svetovanju. Prenos znanja pri njem večinoma poteka v
interakciji med prodajalcem in kupcem, medtem ko je pri kupcu 4 prenos znanja več
interakcije med kupcem ter razvojnim oddelkom. Kupec 5 trenutno odpira hčerinsko
podjetje in išče nove prodajalce. Prišel je do podobnih ugotovitev kot Håkansson in
Johanson (v poglavju 2.7.1), da moraš biti večinoma v interakciji z ostalimi akterji v
omrežju. Tako kot kupec 6. Kupec 7 išče nove poslovne priložnosti, da bo imel delo skozi
vse leto. Kupec 8 ozavesti, da z nekaterimi kupci že dolgo ni sodeloval in zdaj išče poti,
kako to »osvežiti«. Kupec 9 išče nove dobavitelje. Kupec 11 pa zaključi, da se seznanja z
novim Trimovim proizvodom in išče zanj primeren projekt. Ključen pri tem je prenos
znanj med vsemi akterji na projektu.
V Tabeli 4 predstavljam povzetek na osnovi analize globinskih intervjujev s kupci.
Povzetek je narejen glede na sklope vprašanj.
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Tabela 4: Povzetek globinskih intervjujev s kupci po posameznih sklopih

6.5.2 Prodajalci
V drugi skupini intervjuvam osem prodajalcev, ki delujejo v desetih državah. Intervjuvani
prodajalci pokrivajo Trimove ključne trge. Dva od njih sta zadolžena še za strateške kupce
(KAM). Od osmih intervjuvanih prodajalcev je ena oseba ženskega spola. Za ponastavitev
pisanja analize intervjujev so odgovori pisani v moškem spolu.
Prvi sklop – osnovna vprašanja
Že v uvodu intervjuja prodajalce sprašujem, kako izbirajo kupce. Prodajalec 1 izjavi, da jih
izbira po pomembnosti glede na segment. V vsakem segmentu ima 5–6 ključnih kupcev.
Prodajalec 2 izbira na podlagi baz, ki so mu na voljo, in po projektih. Po priporočilih in
med obstoječimi kupci se odloča prodajalec 3. Za prodajalca 4 so glavni kriteriji izbiranja
pomembnost projektov, potencial podjetja in novi akterji na trgu. Podobno komentira
prodajalec 5 in doda, da preveri, ali je kupec kakorkoli povezan s konkurenti. Za
prodajalca 6 so pomembni sloves, zanesljivost, zgodovina in perspektivnost podjetja.
Prodajalec 7 je izjavil: »Večja je kompleksnost projekta, težje je dobiti pravega kupca.«
Doseči je treba prepoznavno blagovno znamko, da kupci sami pridejo do tebe. Za
prodajalca 8 sta glavna kriterija izbire kompleksnost projekta in finančna stabilnost kupca.
Pri ocenjevanju učinkovitosti kupcev prodajalec 1 izjavi, da jo preverja po prometu oz.
prodaji, dobičkonosnosti, deležu ponudb in priporočilih. Prodajalci 2, 3 in 5 komentirajo,
da ocenjujejo podjetja po potencialu in frekvenci projektov oz. naročil. Za prodajalca 4 so
pomembni potencial podjetja, pogostost naročil, želja kupcev po uporabi novih
proizvodov, zvestoba in želja po konsenzu v primeru konfliktov. Kriterija za prodajalca 6
sta delovanje in značaj podjetja. Prodajalec 7 izjavi, da je to potencial podjetja in
projektov, ki jih imajo. Za prodajalca 8 so glavni kriteriji pogostost naročil, pomembnost
projektov in plačilna sposobnost podjetij.
Drugi sklop – odnosi s kupci
V naslednjem sklopu vprašanj glede odnosov s kupci me zanima, kje prodajalci vidijo
konkurenčno prednost podjetja. Prodajalec 1 navede vrsto prednosti, kot so fleksibilnost,
stalen razvoj proizvodov in storitev, kultura podjetja ter z njo povezane vrednote. Doda:
»Vedno znamo poiskati pravo rešitev za kupca.« Podobnega mnenja je tudi prodajalec 2, ki
pove še, da ima Trimo kakovosten produkt, ki je podprt z razvojem in s tehničnim
svetovanjem. Trimo ima dolg spisek odličnih referenc, kar pomeni, da so tudi kupci ena od
konkurenčnih prednosti podjetja. Za prodajalca 3 so kakovost, odlične storitve in dobro
razmerje kakovost–cena pomembne prednosti ter nadaljuje: »Trimo je trend-setter44 in
kupci to vedno priznavajo.« Prodajalec 4 navede veliko prednosti podjetja. Za ključno
konkurenčno prednost postavi dolgoročne odnose s kupci, ki temeljijo na zaupanju,
predanosti, kakovostnih proizvodih, inovativnih rešitvah in fleksibilnosti v tehničnih
rešitvah. Poudari, da sklepajo letne pogodbe, na podlagi katerih kupci dobijo vrsto
ugodnosti. Veliko kupcev ima podobne vrednote kot Trimo. Prodajalec 5 izjavi, da je
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konkurenčna prednost fleksibilnost podjetja na vseh področjih. Čedalje bolj prihajajo v
ospredje okoljska naravnanost podjetja in trajnostne rešitve. Za prodajalca 6 je kombinacija
fleksibilnosti, predanosti, zaposlenih, razvoja, kakovostnih produktov in rešitev
konkurenčna prednost podjetja. Prodajalec 7 jo vidi v lastnostih in prednostih novih
proizvodov ter tehničnega osebja. Prodajalec 8 zaključi, da so kupci, predanost in
proaktivnost prodajalcev ter tehničnega osebja konkurenčna prednost Trima.
Intervjuvance v nadaljevanju sprašujem, ali na kakršenkoli način razvijajo svoje kupce.
Prodajalec 1 vidi še veliko potenciala na tem področju. Kupci rastejo predvsem na
področju tehnologije. Drugače jih izobražuje na posebnih srečanjih, namenjenih določenim
podjetjem, ali na osebnih srečanjih. Prodajalec 2 navaja podobne korake, kot jih je že
preučeval Hollensen (glej poglavje 3.5.1), da je najprej treba identificirati kupca, ki vodi v
dolgoročen odnos, nato prepoznati potrebe in poiskati rešitev. Tu igra močno vlogo trženje.
Prodajalec 3 redko razvija kupce. Pošilja jim elektronske novice o novostih ali pa jih
izobražuje na osebnih srečanjih. Prodajalec 4 ima razdelane aktivnosti: za montažna
podjetja organizira redna letna izobraževanja na sedežu podjetja, medtem ko za skupine
arhitektov in investitorjev pripravi posebne predstavitve. Individualno pa različnim
kupcem pripravi tehnična svetovanja glede na potrebe projekta. Prodajalec 5 jih razvija na
osebnih srečanjih. Njegovi kupci so dokaj dobro informirani. Prodajalec 6 navaja, da na
njegovem trgu arhitekti najbolj potrebujejo redno izobraževanje. Zato jih redno obiskuje in
jim predstavi proizvode ter skupaj z njimi poišče konkretno rešitev. Prodajalec 7 se je
specializiral za kompleksne projekte, zato mora svoje kupce redno razvijati. Prodajalec 8
pa jih redno informira o novostih prek elektronske pošte ali prek osebnih srečanj. Včasih
organizira posebne predstavitve za skupino kupcev. Pri intervjuvancih me zanima še, kako
dobro poznajo kupce svojih kupcev. Vsi navajajo, da večinoma poznajo kupce svojih
kupcev. Prodajalec 1 izjavi: »Zgodilo se je že na nekaj projektih, da smo se skupaj odločili,
kdo bo naš kupec.« Za prodajalca 2 so kupci njegovih kupcev konkurenti. Prodajalec mora
poznati konkurente precej dobro. Tako bo lahko izpostavil svoje prednosti in pri kupcu
preprečil, da bi se odločil za konkurenta. Zanimivo komentira prodajalec 3, da najmanj
pozna investitorja med deležniki na projektu in da je ta redko vključen v odločevalski
proces glede izbire proizvoda. Prodajalec 4 pove, da je že na samem začetku projekta
vključen v proces in praktično pozna vse deležnike na projektu. Prav tako prodajalec 5
pozna vse deležnike, le da nikoli ne komunicira z investitorjem. Nasprotno prodajalec 7
največ komunicira z investitorjem. Prodajalce sprašujem, ali podjetje kakorkoli spodbuja
sodelovanje med kupci. Pri prodajalcu 1 je odvisno glede na primer. Generalni izvajalci in
montažna podjetja si velikokrat konkurirajo, Trimo pa zato ne spodbuja sodelovanja. Ga pa
spodbuja pri montažnih podjetjih, arhitektih in projektantih. Navaja še primer, ko je
poskušal spodbuditi sodelovanje med Trimom in konkurentom, pa se ni izšlo. Za
prodajalca 2 je spodbuda že, če kupcu pošlješ uporabno informacijo ali novico, ne nujno
povezano s projektom. Prodajalec 3 se sklicuje na priporočila, ki jih da, če se nanj obrnejo
kupci. Prodajalec 4 je že dovolj prepoznaven na svojem trgu in ima moč, da priporoča
določeno montažno podjetje na projektu. Prodajalec 5 na kratko izjavi, da tega ne počne.
Prodajalca 6 in 8 redko spodbujata sodelovanje, predvsem zaradi konkuriranja. V
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nadaljevanju me zanima način komuniciranja prodajalca s kupcem. Prodajalec 1 izjavi, da
poteka aktivna komunikacija med deležniki na določenem projektu. Kadar ni projektov,
vidi več priložnosti v neformalnih druženjih. Pri prodajalcu 2 vpliva na komunikacijo
segmentacija kupcev. Ostali intervjuvani prodajalci so se osredotočili na osebna srečanja,
ponudbe, telefon in elektronska sporočila. Za potrebe poslovnega omrežja se na kratko
dotaknem tudi dobaviteljev, čeprav ni osrednja tematika magistrskega dela. Zanima me, ali
jih na kakršenkoli način vključujejo v proces. Prodajalec 1 v določenih primerih (zaradi
optimizacije rešitev in stroškov) v prodajni proces vključuje dobavitelje posebne pločevine
in kleparskih elementov. Prav tako prodajalca 2 in 7 vključujeta dobavitelje, kadar se
soočata s posebnimi zahtevami na projektih. Prodajalci 3, 4 in 5 redko vključijo
dobavitelje. Prodajalec 8 omeni vključenost dobaviteljev le v sami razvojni fazi projekta in
pri kompleksnih projektih. Pri vseh je skupno to, da so dobavitelji zelo hitro vključeni v
razvojni proces. Vsem prodajalcem postavim vprašanje glede vrste komunikacije in koliko
časa posvetijo določeni komunikaciji s kupcem. Glede vrste komuniciranja s kupcem so si
enotni, da so navedene v vprašanju tudi glavne. Nihče od intervjuvancev ne dodaja nobene
nove vrste. V Tabeli 5 je navedeno največje odstopanje med prodajalci v koordinaciji in pri
reševanju problemov.
Tabela 5: Vrsta komunikacije in poraba časa s kupcem
Vrsta komunikacije
Koordinacija v %

Vplivanje v %

Učenje v %

Reševanje
problemov v %

prodajalec 1

30

20

10

40

prodajalec 2

30

20

15

35

prodajalec 3

50

10

10

30

prodajalec 4

20

30

20

30

prodajalec 5

35

35

10

20

prodajalec 6

60

20

10

10

prodajalec 7

30

20

20

30

prodajalec 8

30

30

20

20

Največ časa za koordinacijo porabi prodajalec 6, najmanj pa prodajalec 4. Razloge za to je
treba iskati v vlogi prodajalca na trgu in v tem, katere aktivnosti ta izvaja. Pri reševanju
problemov se prodajalci večinoma osredotočijo na probleme v izvedbi projektov. V zvezi s
tem prodajalec 1 definira dve vrsti reševanja problemov: glede na potrebe projekta v
začetni fazi in glede na probleme v izvedbeni fazi. Zato je njegov odstotek porabe časa na
splošno bistveno večji kot pri ostalih prodajalci. Trimo deluje na področju gradbeništva,
kjer je vplivanje izredno pomembno. Ključno je, da prodajalci vedo za odločevalca na
projektu. Zaradi tega je pomembno, kako lahko vpliva nanj s svojimi kompetencami.
Nekateri prodajalci so pri tem bolj, drugi manj uspešni. Njihovo vplivanje se vidi v
prodajnih rezultatih. Prodajalce nadalje sprašujem, kako se znanje razvija znotraj podjetja
in kako navzven. Za prodajalca 1 se znanje razvija prek osebnih srečanj, internetne strani,
elektronskih sporočil in konkretno na projektih. Zadnje leto je bil prenos znanj v podjetju
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izveden le v ozkem krogu ljudi, zato vidi priložnosti, da bi do znanja prišli tudi drugi.
Prodajalec 2 doda, da je potrebna velika samoiniciativnost zaposlenih, saj določeno znanje
obstaja na internih portalih, v priročnikih in navodilih. Veliko je učenja na projektih, širiti
je treba dobro prakso na projektih in definirati korektivne ukrepe, če je šlo slabo. Obstaja
tudi načrt izobraževanj, ki se ga lahko po dogovoru z vodjo udeleži vsak. Za prodajalca 3
je znotraj podjetja potrebnega veliko širjenja znanja. Prodajalca 4 in 5 komentirata, da
širita znanje prek različnih srečanj, izobraževanj in razvijanja individualnih rešitev na
projektih. Za prodajalca 6 so nujni dobri prospekti in katalogi za prenos rešitev na kupca.
Prodajalec 7 vidi še veliko priložnosti v prenosu tehničnih znanj tako na prodajalce kot tudi
na kupce. Prodajalec 8 k tej izjavi doda še komercialno znanje. Pri segmentaciji svojih
kupcev so si prodajalci precej enotni (Trimovo področje delovanja), nekateri dodajo še
svoj pogled. Prodajalec 1 jih segmentira po nekaterih pomembnih parametrih (prodaja,
dobičkonosnost, priporočila …). Tu predlaga še, da bi v podjetju poenotili segmentacijo za
vse prodajalce. Prodajalec 4 jih razdeli glede na vlogo na projektu (investitor, generalni
izvajalec, arhitekt, montažno podjetje) in glede na področje delovanja. Prodajalec 5 kupce
razdeli v prehrambno industrijo, angl. off-shore,45 med industrijske in posebne objekte (to
so posebne rešitve in kompleksnost projektov). Prodajalec 7 jih deli glede na proizvod in
finančne stabilnosti podjetja.
Tretji sklop – ARA-model: aktivnosti
Z naslednjim sklopom vprašanj se dotaknem aktivnosti in najprej me pri intervjuvancih
zanima, kako Trimo gradi dolgoročne odnose s kupci. Za prodajalca 1 je izhodišče, da »vsi
v Trimu držimo obljube in da smo odzivni. Prodajalci prepoznavamo kupčeve potrebe in
jim poenostavljamo rešitve. V Trimu je treba razvijati produktni portfelj.« Doda še:
»Podjetje, ki nenehno vlaga v razvoj, je živo. To je treba promovirati.« Prodajalec 2 pravi:
»Imamo odličen produkt in dobro tržno mrežo, vse, kar je potrebno, je to, da razvijemo
ustrezno komunikacijo (pravočasno in odkrito) s kupcem. Treba je izpolniti tisto, kar
obljubiš. In to je temelj dolgoročnih odnosov.« Do podobnih ugotovitev sta pred tem že
prišla Denize in Young (glej poglavje 2.7.2). Specializacija pri tem je nujna, da prodajaš
tisto, v čemer si dober. Imeti moraš odličen razvoj, povrhu vsega še optimiraš proces in
produkt. Za prodajalca 3 je osnova dolgoročnih odnosov, da dobaviš v dogovorjenih rokih
in kakovosti. Pri tem pa nenehno razvijaš nove rešitve. Dolgoročni odnosi s kupci za
prodajalca 4 temeljijo na zaupanju in držanju obljub. Specializacija pri tem je dobra,
ampak osebne vezi so bistveno bolj pomembne. Prodajalec 5 poudari, da mora biti
prodajalec pošten in zanesljiv ter da vedno izpolni obljube. Podobno izjavi prodajalec 6 in
doda, da moraš kupcu redno svetovati (prodajalec mora imeti ustrezno znanje).
Specializacija je pri tem zelo pomembna. Prodajalec 8 zaključi, da so zaposleni predani
podjetju, verjamejo v proizvode in držijo obljube. In kupci to cenijo. Specializacija pri tem
je le pri standardnih proizvodih in rutinskih aktivnostih. Pri intervjuvancih me zanima,
kako dosežejo predanost s svojimi kupci. Po mnenju prodajalca 1 sta zelo pomembna hitra
odzivnost in takojšnje reševanje problema. Prodajalec 2 izjavi, da moraš najprej
45

Kot off-shore so v tem kontekstu mišljeni objekti na morju (petrokemična industrija).

68

identificirati strateške kupce in nato za njih pripraviš načrt aktivnosti. Kupcu moraš
vzbuditi občutek varnosti in zanesljivosti že s tem, da mu »stojiš ob strani tudi v težkih
situacijah«. Prodajalec 3 doseže predanost z »dobro vrednostjo proizvodov za denar« in z
dobrimi prodajnimi izkušnjami. Prodajalec 4 je konkreten: »Držanje obljub, zaupanja
vreden odnos, da si vedno na voljo, nenehno iščeš rešitve za kupca in si fleksibilen.«
»Pomagati kupcu na vseh področjih,« je osnova za predanost za prodajalca 5. Prodajalec 8
zaključi: »V Trimu verjamemo vase, v podjetje in proizvode, in to kupec čuti«. V
nadaljevanju sprašujem, ali prodajalci ločujejo aktivnosti, ki so standardizirane in ki so
prilagojene kupcu. Prodajalec 1 izjavi, da sta trženje in priprava ponudb precej
standardizirana. Kadar gre za kompleksne projekte, je vse več kupcu ali projektu
prilagojenih aktivnosti. Tu je stvar odločitve v Trimu, ali je podjetje proizvajalec
standardiziranih produktov ali pa ponudnik unikatnih rešitev. Glede na odločitev se bo
kasneje razjasnilo, ali bodo nastale komplementarne aktivnosti. »Aktivnosti so definirane
po procesih,« je jasen prodajalec 2. Doda, da so nekatere prodajne aktivnosti
standardizirane, vendar je po njegovem ključ v prepoznavanju kupčevih potreb. Zato je
treba prilagoditi aktivnosti kupcu. Komplementarne aktivnosti se pojavijo le, kadar se
kupcu nudijo unikatne rešitve. Prodajalca 3 in 5 komentirata enako, medtem ko prodajalec
4 izjavi, da so vsi interni procesi standardizirani. Prodajalec 6 se osredotoči le na marketing
in proizvodnjo – oba sta po njegovem mnenju standardizirana. »Marketing bi moral biti
unikatna aktivnost, prilagojena projektu ali kupcu,« izjavi prodajalec 7. Komentira še, da bi
moralo podjetje za vsako marketinško aktivnost preverjati njeno donosnost. Prodajalec 8
razdeli med standardizirane aktivnosti proizvodnjo, marketing, pripravo ponudb in
logistiko. Med unikatne pa vse ostale aktivnosti, ki se nanašajo na nove proizvode in
rešitve. Prodajalce sprašujem o prenosu Trimovih aktivnosti na drugo podjetje. Za
prodajalca 1 so to zadovoljni kupci, ki širijo dober glas o Trimu. Prodajalec 2 komentira,
da je bilo preneseno financiranje. Po mnenju prodajalcev 5 in 8 so bile prenesene
aktivnosti priprava načrtov in detajlov ter montaža. »Včasih arhitekti izvedejo marketinške
aktivnosti namesto nas,« izjavi prodajalec 7. Trimo vsako leto meri zadovoljstvo kupcev.
Vsi prodajalci izjavijo, da se z analizo ugotovijo razlogi, zakaj se kupci vračajo oz. kaj je
Trimova prednost v primerjavi s konkurenti. Po drugi strani pa nas opomni, kje so
priložnosti za izboljšanje. Kupci so ogledalo prodajalcev. Za zaključek sklopa prodajalce
sprašujem, kako pomembne so pretekle izkušnje pri oblikovanju odnosov z novimi kupci.
Prodajalec 1 izjavi, da daje poudarek pozitivnim preteklim izkušnjam, slabe so le kot neki
»opomnik«. Z vsakim novim kupcem se je treba seznaniti, saj moraš biti dobro pripravljen
na prvo srečanje. Biti moraš korekten s kupci. Prodajalec 2 meni, da moraš novemu kupcu
povedati tako dobre kot slabe izkušnje. Za slabe je pomembno, da so bile tudi uspešno
rešene. Tako kupec dobi dober občutek glede podjetja. Po drugi strani prodajalec 3 pravi,
da je treba poudariti prednosti, ki jih obstoječi kupci cenijo. Prodajalec 4 pokaže novim
kupcem referenčno listo objektov, ki jih je Trimo naredil do zdaj. Pri tem pomagajo tudi
priporočila obstoječih kupcev. Novim kupcem je treba ponuditi »nekaj več«. Prodajalec 6
izjavi, da si mora prodajalec ustvari dober sloves na trgu. To naredi s svojim delovanjem.
Prodajalec 8 zaključi sklop vprašanj glede aktivnosti, da prodajne izkušnje z obstoječimi
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kupci dajo različne možnosti pri oblikovanju odnosov z novimi kupci. Biti moraš le
vztrajen in držati obljube.

Četrti sklop – ARA-model: viri
S sklopom vprašanj glede virov prodajalce najprej sprašujem po kritičnih virih za Trimo.
Za prodajalca 1 so to nujno potrebni človeški viri (fleksibilni in kompetentni ljudje) na
sedežu podjetja in na tržni mreži. Obenem so ključni finančni viri, ki so neposredno
povezani z ostalimi viri. Za prodajalca 2 je to financiranje osnovnega materiala, ker če tega
ni, se to reflektira v zamudah pri dobavah. Prodajalec 3 vidi potrebo po projektnih vodjih,
prodajalec 4 pa po dobrih prodajalcih. Za prodajalca 5 so kritični materialni viri.
Prodajalec 8 kritične vire vidi v finančnih virih. Intervjuvance v nadaljevanju sprašujem,
kako so viri distribuirani. Za prodajalca 1 je nujno, da se poenostavijo notranji procesi.
Distribuirati se morajo znanje, informacije in odgovornosti človeških virov. Po mnenju
prodajalca 2 je treba narediti optimizacijo materialnih virov. Prodajalec 3 pravi, da se
preveč virov uporabi znotraj podjetja. »Distribucija virov je odvisna od določene situacije
in potreb podjetja,« komentira prodajalec 4. Prodajalec 6 meni, da so viri dobro
distribuirani. Prodajalec 8 zaključi, da so notranji viri definirani po procesu, zunanji pa so
odvisni od projekta in proizvodov. Zanima me, ali prodajalci kdaj oz. na kakšen način
ocenjujejo, da je določen kupec združljiv z drugim kupcem. Prodajalec 1 meni, da so kupci
in njihovi kupci bolj združljivi. Po drugi strani prodajalca 2 in 5 opozorita na določeno
previdnost, ker gre velikokrat za konkurente. Prodajalec 4 primerja združljivost svojih
kupcev, saj je včasih naprošen, ali lahko koga priporoča na določenem projektu. Prodajalca
3 in 5 ne ocenjujeta združljivosti kupcev. Prodajalec 7 včasih le priporoča koga. Prodajalec
8 ocenjuje združljivost kupcev po aktivnostih, virih in kompetencah. Prodajalce v
nadaljevanju sprašujem, kako so trenirani za timski duh in ali vidijo »gozd namesto
drevesa«. Prodajalec 1 deli prodajalce, usmerjene individualno, in prodajalce, ki gledajo
širše. Po njegovem so prodajalci v Trimu trenirani v timskem duhu in to je treba spodbujati
še naprej. Prodajalci sami ne morejo biti uspešni. Za dobro prodajo je potreben tim. Za
prodajalca 2 in 3 je pomembno vsako srečanje tržne mreže,46 kjer si prodajalci izmenjajo
informacije ter izkušnje. Prodajalec 4 navaja vrsto aktivnosti, ki jih povezujejo kot tim:
»Vsi dihamo kot eno in se zavedamo planov.« Za prodajalca 5 so pomembna srečanja tržne
mreže, informacije v internem časopisu in nagrade za posebne dosežke v prodaji.
Prodajalec 8 je poleg srečanja tržne mreže navedel še razna interna izobraževanja in
intranet. V nadaljevanju prodajalci komentirajo organiziranost prodaje v Trimu. Prodajalec
1 začne, da je delež prodajne podpore prevelik za prodajalce na trgu. Meni tudi, da je treba
tržno mrežo prodajalcev poenostaviti in okrepiti. Po mnenju prodajalca 2 mora biti
organizacijska struktura bolj fleksibilna. Prodajalca 3 in 4 komentirata, da je organizacija
individualna glede na trg ter glede na proizvod. Za prodajalca 5 je pomembno, da »matično
podjetje stoji za njim«. Prodajalec 6 meni, da je organiziranost dobra. Priložnost za
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izboljšanje je izboljšanje pretoka informacij. Za prodajalca 8 je struktura hierarhična –
treba jo je »sploščiti«, kar pomeni delegirati pristojnosti in odgovornosti. Za zaključek
sklopa se dotaknem izmenjave informacij med aktivnostmi in viri ter kakšno je
sodelovanje teh pri strateških kupcih. Pri prodajalcu 1 je izmenjava aktivnosti in znanja.
Veliko je izmenjave informacij v zvezi s projekti in z dobavami. Po njegovem bi bilo za
strateške kupce treba narediti več – predvsem glede aktivnosti. Za prodajalca 2 so
pomembne kupčeve povratne informacije. Zasledovati je treba tudi interne informacije
glede aktivnosti in virov, ki so povezane z določenim projektom. Ker so se na projektih
povečale posebne rešitve, je posledično treba povečati aktivnosti in vire. Prodajalec 4
komentira, da je s strateškimi kupci izmenjava informacij glede aktivnosti in virov vedno
prilagojena glede na njihove potrebe. Pri prodajalcu 5 je veliko izmenjave informacij, še
posebej na konkretnem projektu. Strateškim kupcem posveča posebno pozornost, jih redno
obvešča, informira, organizira posebne dogodke, nudi več svetovanja in včasih da kakšen
poseben popust. Prodajalec 6 izjavi, da ima dobro izmenjavo informacij s kupci. Pri
prodajalcu 8 se informacije distribuirajo glede na potrebe, aktivnosti in vire. Pri strateških
kupcih je visoka stopnja sodelovanja glede aktivnosti in srednja stopnja sodelovanja glede
na vire.
Peti sklop – ARA-model: akterji
V sklopu vprašanj glede akterjev prodajalce sprašujem, ali vidijo kakšne spremembe pri
svojih kupcih. »Postali so bolj razvajeni, ker jim nudimo tehnično svetovanje,« izjavi
prodajalec 2. Enako komentira prodajalec 3. »Kupci, s katerimi imamo dolgoročno
sodelovanje, nam zaupajo in postali so bolj potrpežljivi,« meni prodajalec 4. Medtem
prodajalec 5 opazi, da so kupci postali finančno šibkejši. Pri prodajalcih 6 in 8 so si kupci
dvignili standard ter želijo kakovostne proizvode in storitve. V zvezi z interakcijo med
kupčevimi in Trimovimi funkcijami prodajalec 1 komentira, da interakcijo vidi na začetku
iskanja tehničnih rešitev in pri usklajevanju logistike. Prodajalec 2 izjavi, da je pri večjih
korporacijah več nivojev odločanja in da je naloga prodajalca identificirati odločevalca. Pri
prodajalcu 4 je interakcija odvisna od kupca in projekta. Prodajalec 8 doda, da interakcija
večinoma poteka med prodajo in nabavo. V nadaljevanju me zanima še, ali prodajalci
prepoznajo ključne prodajne kompetence v Trimu. Prodajalec 1 komentira, da imajo
prodajalci veliko znanja, izkušenj, poznavanja produktov in za svoje kupce naredijo veliko.
Prodajalec 2 je kratek: »Usmerjeni h kupcu!« Za prodajalca 3 sta glavni kompetenci znanje
in vztrajnost, medtem ko jih prodajalec 4 navede precej več, npr. poznavanje sebe in
kupcev, poznavanje konkurentov, potenciala na trgu, komunikacijske sposobnosti in
sposobnost razvijati poslovne odnose. Odziv prodajalca 5 je: »Trimovi prodajalci imajo
srce!« Ključne kompetence za prodajalca 6 so znanje, razumevanje in zanesljivost.
Prodajalec 8 zaključi z znanjem, odzivnostjo in s proaktivnostjo prodajalcev. Nadalje me
zanima tudi, kako prodajalci upravljajo predanost in zaupanje s kupci individualno ter v
poslovnem omrežju. Za prodajalca 1 je ključno, da izpolniš, kar obljubiš. Kupec mora
računati na to, da bo Trimo »poskrbel« zanj. Prodajalec 2 upravlja predanost in zaupanje
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prek sistematike v CRM.47 Podobno komentira prodajalec 4, da »si profesionalen in
izpolniš obljube. Poleg tega moraš biti fleksibilen in vedno dosegljiv.« Prodajalca 6 in 8
pravita, da moraš biti korekten in zanesljiv ter moraš vedno izpolniti obljube. Kadar z
nekom sodeluješ dalj časa, lahko pride tudi do konfliktov. Prodajalce sprašujem, kako
rešujejo težave. Konflikti nastanejo ali zaradi neizpolnjevanja dogovorov ali zaradi
nepredvidene situacije. Prodajalec 1 meni, da je treba hitro odreagirati in poiskati konsenz
s kupcem. Prodajalec 2 komentira, da »nima veliko konfliktov. Ključno pri tem je takojšnje
reševanje.« Podobno izjavi prodajalec 3, da je treba hitro rešiti konflikte. Prodajalec 4 ima
zadnje časa več konfliktov, zato poskuša narediti vse, da jih reši. Komunicira odprto in
odkrito. V teh konfliktih vidi priložnost za izboljšanje tržne pozicije. Za prodajalca 5 je
ključno, da pri reševanju konfliktov ne pride do osebnega obračunavanja in se konflikt reši
na hiter ter profesionalen način. Prodajalec 7 ima trenutno več konfliktov s kupci, zaradi
česar meni, da je treba izboljšati proces njihovega reševanja. Tudi prodajalec 8 ima zadnje
čase več konfliktov, ki se rešujejo prepočasi. Je pa dobro, da se rešijo s konsenzom. Za
konec sklopa sprašujem, kaj opredeljuje glavne akterje v poslovnem omrežju. Prodajalec 1
navaja, da jih opredeljujejo velikost, saj pomembne projekte na trgu obvladuje 6–7 velikih
podjetij, varnost poslovanja (finančni vidik) in lokacija (zaradi velikosti trga so vezani na
lokalne akterje). »Velikost, kompetence, lokacija in finančna moč opredeljuje akterje«, s
katerimi sodeluje prodajalec 2. Po mnenju prodajalca 4 sta glavna kriterija velikost in
finančna moč akterjev. Za prodajalca 5 je edino pomembna finančna stabilnost podjetja.
»Finančna moč, kompetence in ugled so glavne karakteristike, ki opredeljujejo akterje v
poslovnem omrežju,« izjavi prodajalec 6. Za prodajalca 8 sta to finančna moč in
kompetence podjetja.
Šesti sklop – zaključna vprašanja
Zaključni sklop se dotakne identitete Trima, učenja in priložnosti za izboljšanje. Začnem z
glavnimi pomanjkljivostmi prodajnega omrežja s prodajalčevega vidika. Prodajalec 1
izjavi, da si želi več organiziranih, kupcu prilagojenih aktivnosti z obstoječimi in s
potencialnimi kupci. Ugotavlja, da si prodajalci ne upajo nuditi dragih rešitev. Tu predlaga,
da se zanje organizira poseben trening. Medtem prodajalec 2 vidi težavo v centralnem
nadzoru nad hčerinskimi podjetji. Prodajalec 4 meni, da bi bilo treba razvijati dolgoročne
odnose s kupci. Po njegovem ima Trimo na tem področju še veliko rezerve. Prodajalec 5
pogreša izkušnje pri prodajalcih. Po mnenju prodajalca 8 je najbolj kritično pomanjkanje
kompetentnih prodajalcev. Pri ugotavljanju pozicije Trima na trgu so si vsi prodajalci
enotni, da ima podjetje še vedno odličen sloves predvsem po kakovosti in inovativnih
proizvodih ter rešitvah. Intervjuvance sprašujem, s katerimi nalogami se trenutno ukvarjajo
v zvezi s prodajnim omrežjem. Prodajalec 1 prepričuje kupce, da se je Trimo rešil iz
trenutnih težav. S podobnim se ukvarja tudi prodajalec 2, poleg tega se posveča še selekciji
povpraševanj. Prodajalec 4 dela na tem, da si ponovno pridobi zaupanje pri kupcih. Za
prodajalca 6 so težave drugje, v pomanjkanju projektov na trgu in pri podjetjih s slabo
boniteto. Prodajalec 7 se ukvarja s konkretno tehnično rešitvijo na projektu. Prodajalec 8
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išče nove projekte. Intervjuje zaključim z vprašanji glede virov učenja. Izjave vseh
prodajalcev so, da brez vsakodnevnega učenja ni napredka. Za prodajalca 1 so viri učenja
vsa interna izobraževanja, internet in sejmi. Doda: »Od kupcev se bi morali naučiti največ,
poleg tega je še zastonj.« Tudi prodajalec 2 izjavi, da »se učiš od kupcev. Posel delajo
ljudje. Prodajalec mora biti previden pri izmenjavi znanja, ker obstajajo kupci, ki ti
poberejo informacijo ali rešitev.« Prodajalec 3 ima veliko interakcije med kupci in
tehničnimi svetovalci Trima. Uči se največ iz prakse in sprašuje kolege prodajalce, ali so
kdaj imeli podobno situacijo in kako so reagirali. Prodajalec 4 vključuje razvojnike v
prodajni proces, kadar je treba, vendar jih nikoli ne vključuje direktno do kupcev.
Interakcijo z njimi izvajajo prodajalci. Učijo se iz izobraževanj, tehničnih dokumentov, od
konkurence in kupcev. Enako deluje tudi prodajalec 5. Prodajalec 6 ima veliko interakcije
s kupci. Izobražuje se prek izobraževanj, sejmov, kupcev in prospektov. Prodajalec 8 ima
vsakodnevno interakcijo s kupci in pogosto s tehničnim osebjem. Znanje pridobiva prek
internih izobraževanj, interneta, sodelavcev in kupcev. Zaključi še: »Odnosi igrajo veliko
vlogo. Prek dobrih odnosov rasteš.«
V Tabeli 6 predstavljam povzetek na osnovi analize globinskih intervjujev s prodajalci, ki
je narejen glede na sklope vprašanj.
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Tabela 6: Povzetek globinskih intervjujev s prodajalci po posameznih sklopih

6.6 Vsebinska presoja in končne ugotovitve
Trimo deluje na področju gradbeništva, ki ga opredeljuje razpisni sistem. Ta vodi v
standardizacijo proizvodov, v podizvajalska dela in v primerjavo cen. Na podlagi tega
odločevalci izberejo najcenejšega dobavitelja in podizvajalca. Vsa dela se izvajajo
projektno. Zato je veliko podjetij v gradbeništvu projektno organiziranih. Za uspešno
izvedbo tega so potrebni akterji v omrežju povezav. Povezave med akterji vključujejo
zaupanje in vzajemno usmerjenost. To je možno uničiti, če kdo od akterjev izvaja
aktivnosti v smeri nezaupanja. Akterji so ciljno usmerjeni, zato iščejo najboljše možne
načine povezovanja in združevanja aktivnosti ter virov.
Neposredne povezave aktivnosti so identificirane skozi niz posrednih povezav, ki
označujejo medsebojno odvisnost aktivnosti v omrežju povezav. Povezave do aktivnosti
povzročijo tudi strukturne spremembe. Zaradi povezovanja in združevanja aktivnosti
nastajajo nove aktivnosti, ki povzročijo spremembe v poslovnem omrežju (Axelsson, 2010,
str. 16). To je konstanten dinamičen proces. Medsebojna odvisnost aktivnosti zahteva
prilagoditev obstoječih aktivnosti in njihovih povezav. Povezave do aktivnosti v
poslovnem omrežju zahtevajo potrebo po stalni in neločljivo povezani spremembi. Glede
na mrežni model ARA to posledično povzroči tudi spremembo virov in akterjev.
Preučevanje poslovnih odnosov in omrežij je izboljšalo razumevanje različnih pojavov na
medorganizacijskih trgih. To lahko demonstriram kot »domino efekt«, saj lahko neka
povezana aktivnost v omrežju povzroči učinek na bližnjem ali oddaljenem poslovnem
odnosu. Aktivnosti so se zaradi ostalih odnosov včasih ojačale, včasih oslabile. Ugotovitve
takih preučevanj kažejo na strukturne značilnosti poslovnih omrežij in razumevanje
določenih aktivnosti.
Analiza podatkov kvalitativne raziskave kaže, da se dober poslovni odnos odraža v
poslovnih rezultatih. Z uporabo mrežnega modela ARA kot orodja za analizo interakcije
med prodajalci in kupci v poslovnem omrežju (povzeto po Håkanssonu in Snehoti, 1995,
str. 45) pridem do novih razumevanj, idej in znanj. Na podlagi analize poglobljenih
intervjujev sem omenjeni model uporabila na primeru Trima (Slika 11). Akterji, viri in
aktivnosti pridobijo ekonomske značilnosti in vrednosti skozi interakcijo ter uporabo v
podjetju, skozi odnose in v poslovnem omrežju. Z ARA-modelom so definirani trije
koncepti: soodvisnost aktivnosti, heterogenost virov in identiteta akterjev.
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Slika 11: Mrežni model ARA na primeru Trimo
POSLOVNI ODNOS
POVEZAVE MED AKTIVNOSTMI
Profesionalna komunikacija
Stalne izboljšave
Skupno reševanje problemov
Fleksibilnost pri zahtevnih
tehničnih rešitvah

POSLOVNO OMREŽJE
VZOREC AKTIVNOSTI
Združevanje projektiranja
Združevanje montaže
Sodelovanje pri razvoju in tehničnih
rešitvah
Usklajevanje na projektih
Odprta komunikacija

Trimo –
žariščno podjetje
POVEZAVE MED AKTERJI
AKTIVNOSTI
AKTERJI
VIRI

Fleksibilnost pri dogovorih
Zaupanje in predanost
Pričakovana kakovost
Pripravljenost pomagati
Redno izobraževanje
Potreba po povezovanju

SPLET AKTERJEV
Zaupanje in razkritje informacij
Izmenjava projektnih vodij in inženirjev
Spoštovanje dogovorov
Izmenjava znanja in učenje

KONSTELACIJA VIROV
POVEZAVE MED VIRI
Fleksibilnost pri dobavah
Kupčev razvoj
Delitev tveganj in nagrad

Združevanje virov in nastanek novih
Financiranje projektov
Delitev tveganj
Prilagoditev človeških virov
Skupna vlaganja

Vir: Povzeto po H. Håkansson & I. Snehota, Developing Relationships in Business Networks, 1995, str. 45.

Prilagoditev aktivnosti z vidika poslovnega omrežja povzroči širitev ene aktivnosti v
drugo. Vsaka širitev ima začetek in konec. Začne se z modifikacijo virov nekje v omrežju.
Ta začetna modifikacija je lahko neposreden rezultat predhodnih prilagoditev aktivnosti.
Ne glede na to, da ima določena širitev en začetek, ima lahko več koncev. Konča se z
modifikacijo virov. Z vidika poslovnega omrežja se prilagoditve aktivnosti širijo iz ene
aktivnosti v drugo, ki dovoljujejo identifikacijo razmnoževanja. To karakterizirata ustrezna
smer in dosegljivost. Akter ima vedno izbiro, kako odreagirati. Če je širjenje koristno za
akterja, ga lahko ta poveča prek razvoja notranjih povezav za aktivnosti ali v interakciji z
ostalimi akterji. V nasprotnem primeru ga akter poskuša ublažiti. Razvoj prilagoditve
aktivnosti se nanaša na uvajanje novih aktivnosti v omrežju in na identifikacijo
potencialnih akterjev. Aktivnosti teh pa ustrezno razširijo poslovno omrežje. Sodelovanje
med akterji temelji na predvidevanju, zanesljivosti in zvestobi. Akterji poznajo svojo vlogo
v omrežju in so ciljno usmerjeni. Med člani omrežja stalno potekajo interakcije,
komunikacija in ustvarjanje vrednosti. Žariščno podjetje pridobi z učinkovito kombinacijo
aktivnosti, virov in akterjev v poslovnem omrežju pomembno konkurenčno prednost.
Ključno je, da postavi ustrezno strukturo poslovnega omrežja. Do podobnih zaključkov so
prišli Christopher et al. (2002, str. 129), da imajo uspešna poslovna omrežja najboljšo
strukturo, koordiniranje ter upravljanje odnosov. Ugotovitve so pokazale, da se Trimo
povezuje z drugimi akterji v poslovnem omrežju, in sicer zaradi okrepitve tržnega deleža,
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dostopa do potrebnih virov, utrditve blagovne znamke ali prenosa aktivnosti. Na podlagi
raziskave je bilo ugotovljeno še, da so akterji v poslovnem odnosu in tudi v omrežju
fleksibilni pri dogovorih.
V dobrih poslovnih odnosih s kupci obstaja profesionalna komunikacija, ki temelji na
zaupanju in predanosti. To sta glavni sestavini trženja na podlagi odnosov, ki so ju
preučevali številni avtorji (podrobno v poglavju 2.6). Informacije, ki so vezane na odnos
ali pa na odnose v poslovnem omrežju, imajo pozitivne učinke na akterje. Stalne izboljšave
v aktivnostih povzročijo pri akterjih dvig kakovosti in standardov. Akterji v poslovnem
omrežju postanejo zahtevni na področju delovanja, proizvodov in storitev.
Visokokakovostni proizvodi in storitve vplivajo na dobro ime podjetja na
medorganizacijskih trgih. Na primeru Trima so kupci prepoznali vrsto prednosti v
inovativnih proizvodih in tehničnih rešitvah, razvoju, znanju, kreativnosti in fleksibilnosti.
Kupci so izpostavili zaupanje in predanost zaposlenih. Prodajalci znajo poslušati in
prepoznati njihove potrebe. Zadovoljen kupec se vrača z novimi naročili in postane stalni
kupec. Zadovoljni kupci so vedno pripravljeni priporočati Trimo tudi svojim kupcem.
Posledica tega je, da se poslovno omrežje Trima in dobro ime podjetja na trgu povečujeta.
Z rastjo omrežja novi akterji prinašajo vedno nove zahteve. To povzroča nove trende v
okolju, razvoj novih proizvodov in tehničnih rešitev. Ključno pri tem je, da kompetentni
prodajalci ustvarijo odlične odnose z novimi kupci. S kombinacijo ključnih kompetenc se
dosegajo sinergije z akterji znotraj poslovnega omrežja. Na podlagi kvalitativne analize in
ARA-modela potrjujem prvo hipotezo – odnosi in omrežja s kupci predstavljajo pomembno
konkurenčno prednost Trima ter vir ustvarjanja novih poslovnih dosežkov.
Večina intervjuvancev pripisuje veliko vrednost človeškim in finančnim virom. Globalno
gospodarstvo je trenutno že nekaj let krizi. Posledično se podjetja ukvarjajo z ohranjanjem
tržnih deležev, iskanjem projektov, likvidnostjo, s finančno stabilnostjo in pomanjkanjem
kompetentnih zaposlenih. Zato so v ospredju znanje, izkušnje in denar. Kljub temu sem
prepričana, da se intervjuvanci zavedajo pomena zaupanja, predanosti, kakovosti in
inovativnosti. Vsi akterji v poslovnem omrežju imajo potrebo po povezovanju. Redni stiki
med prodajalci in kupci spodbujajo h krepitvi medsebojnih odnosov ter k ponovljivosti
naročil. Zadovoljstvo kupcev je povezano s tehničnim svetovanjem in z inovativnimi
tehničnimi rešitvami. V primeru konfliktov so kooperativni pri reševanju problemov. Cilj
akterjev pri tem je dosežen najvišji možen konsenz.
V zadnjem času je kupec postal zelo zahteven, bolj informiran in cenovno občutljiv. Tega
se v Trimu dobro zavedamo in iščemo načine, kako zadovoljiti kupčeve želje. Trimo gradi
dolgoročne odnose s kupci. Prodajalci se zavedamo, da so zaupanje, zanesljivost, kakovost,
hitra odzivnost in fleksibilnost osnova za dobre odnose s kupci. Analiza odgovorov je
pokazala, da Trimo skozi različna tehnična svetovanja nudi kupcem inovativne in tehnično
dovršene rešitve. Zaradi tega so aktivnosti čedalje bolj namensko prilagojene kupčevim
zahtevam ali prenesene na druge akterje v poslovnem omrežju. V Trimu organiziramo
različne izobraževalne dogodke in kupce redno obveščamo o novostih. Prodajalci imajo
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veliko interakcije s kupci in z njimi sistematično gradijo dolgoročne odnose. Interakcija je
bistvo odnosov s kupci (podrobno Grönroos v poglavju 2.7). Za orodje uporabljajo CRM.
Kriteriji za preverjanje uspešnosti dolgoročnega sodelovanja s kupci so prodajna
realizacija, delež ponudb, dobičkonosnost, pogostost naročil in finančna stabilnost. Na
podlagi tega in na podlagi pomembnosti kupca (znamka) definiramo strateške kupce. Zanje
je pripravljen načrt aktivnosti. V podjetju redno merimo zadovoljstvo kupcev. Prodajalci
največkrat na koncu projekta poprosimo kupce za priporočilo. Ta so potrebna za vstop
novih akterjev v poslovno omrežje. ARA-model je nakazal na pomembnost povezovanja
med akterji. Pokazala se je potreba po povezovanju ne samo na podlagi poslovnega
odnosa, ampak na širšem poslovnem omrežju. Prodajalci menijo, da je za uspešno
delovanje na trgu nujen sistematičen in celosten pristop pri odnosu s kupci. Na podlagi
kvalitativne raziskave lahko potrdim tudi drugo hipotezo, da se v Trimu zavedamo pomena
sistematičnega menedžmenta omrežja odnosov s kupci.
Priporočila na podlagi raziskave
Na podlagi analize odgovorov sem prišla do novih priložnosti ali podobnih izzivov, kot jih
je že v svojem članku izpostavil Rich (glej poglavje 2.8). Že na začetku poglavja sem
omenila, da so podjetja v gradbeništvu večinoma projektno organizirana. Na podlagi
raziskave sem ugotovila, da je podjetje Trimo še vedno precej produktno organizirano.
Glede na to, da ima Trimo inovativne produkte, kompetentne inženirje in je fleksibilen pri
iskanju tehničnih rešitev, predlagam, da se Trimo preusmeri iz produktne v projektno
orientiranost. Kupci v omenjenem prepoznajo konkurenčno prednost podjetja. Za
projektno usmerjenost mora Trimo specializirati aktivnosti v smeri prilagoditve aktivnosti
kupcem. Trimo naj išče ustrezne akterje in posebne projekte. Predvsem razvoj in inovacije
zahtevajo nove kombinacije virov ter akterjev. Ključne aktivnosti, ki bi jih moral Trimo
prilagoditi in jih ponovno definirati glede na zahteve trga, so trženje, proizvodnja,
projektno vodenje ter izvedba. Ugotovljeno je, da je za to treba poiskati ustrezne vire
(človeški in finančni viri ter tehnologija). Priložnosti vidim v povezovanju z akterji v
poslovnem omrežju. Trimo se mora še bolj povezovati (mreženje) prek obstoječih kupcev
in njihovih kupcev. Najpomembnejše posledice mreženja so informacije, priporočila in
lojalnost. Za ustrezen prenos aktivnosti in manjkajoče vire je treba poiskati nove akterje.
To lahko poveča poslovno omrežje. Brez interakcije podjetje izgubi identiteto v omrežju.
Pogoj je, da Trimo zgradi dolgoročne odnose z vsemi akterji v poslovnem omrežju. Kupci
so postali zahtevni in njihova pričakovanja so čedalje večja. Posamezna podjetja po novem
nič več ne konkurirajo med seboj, ampak konkurirajo celotna poslovna omrežja. Zaradi
omenjenega predlagam, da Trimo glede na projektno usmerjenost postavi novo
organizacijsko strukturo poslovnega omrežja in tako lažje konkurira na globalnem trgu
(povzetek na sliki 12).
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Slika 12: Obstoječe stanje in priporočila na podlagi raziskave

UGOTOVITVE NA PODLAGI
OBSTOJEČEGA STANJA

PRIPOROČILA

Produktna usmerjenost

Projektna usmerjenost

Standardizirane aktivnosti

Specializacija aktivnosti:
- trženje
- proizvodnja
- projektno vodenje

Ozko poslovno omrežje

Več povezovanja z akterji in širitev
poslovnega omrežja

Pomanjkanje finančnih in
človeških virov, tehnologije

Prek povezovanja dostop do
finančnih in človeških virov

Stara organizacijska struktura
poslovnega omrežja

Nova organizacijska struktura
poslovnega omrežja

SKLEP
Glavni namen magistrskega dela je bilo preučiti, primerjati in združiti spoznanja v
znanstveni ter strokovni literaturi s področja trženja na podlagi odnosov in teorije omrežij.
Osredotočila sem se na odnos med prodajalci in kupci. Te odnose sem preučevala na
primeru podjetja Trimo na podlagi diadnega in mrežnega vidika. Značilnosti, kot so
zaupanje, predanost, sposobnost sodelovanja in dobra komunikacija, so ključnega pomena
za poslovne odnose ter za poslovno omrežje. Z mrežnim modelom ARA pa sem izvedla
analizo povezav med aktivnostmi, viri in akterji.
Na podlagi teoretičnih spoznanj in dejstev v magistrskem delu so bili poslovni odnosi ter
poslovna omrežja preučevani s perspektive nordijskih strokovnjakov. Nordijski pristop
temelji na interakciji in ekonomiki odnosov s kupci. Trženje mora vzpostaviti, vzdrževati
in pospeševati povezave med akterji na dobičkonosen način. Doseže se prek izpolnjevanja
obljub in medsebojne interakcije. Osrednji točki poslovnega odnosa sta zaupanje in
predanost, ki se nadaljujeta tudi v praktičnem delu. Ključni procesi trženja na podlagi
odnosov so interakcija, komunikacija in vrednost. Nordijski strokovnjaki navajajo, da
morajo podjetja investirati v odnose, saj dolgoročno podjetje pridobi vrednost. Trženje na
podlagi odnosov in povezovanje v poslovnem omrežju spreminjata odnos do kupcev in
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zahtevata prilagoditev organizacijske strukture podjetja. Globalna kriza in spremembe na
trgu so povzročile, da so se podjetja začela povezovati. Tako omrežje povezav zagotovi
podjetju dostop do ključnih virov, trgov in tehnologij. V omrežju obstaja stalen proces
sprememb. Bližina in oddaljenost akterjev se nenehno menjata. Poslovni odnosi se
spreminjajo na različne načine kot posledica interakcije, medtem pa poslovno omrežje
ostaja stabilno. Pri mrežnem pristopu je značilna izredna prepletenost poslovnih odnosov.
Trimo sodeluje s številnimi akterji na različnih področjih. Poslovni odnosi temeljijo na
zaupanju, predanosti in medsebojni komunikaciji. Analiza raziskave je pokazala, da se
odličen poslovni odnos odraža v rezultatih. Akterji, viri in aktivnosti so skozi razne
interakcije pridobili ekonomske značilnosti ter vrednosti. V praktičnem delu je bilo
potrjeno, da odnosi in omrežja s kupci predstavljajo pomembno konkurenčno prednost
Trima ter vir ustvarjanja novih poslovnih dosežkov. Znano je, da ima današnji kupec
izredno visoke zahteve. V Trimu se tega zavedamo in iščemo načine, da zadovoljimo
kupčeve zahteve. Stalen razvoj produktov in tehničnih rešitev, iskanje novih znanj,
prilagajanje aktivnosti ter virov vodijo v izpolnjevanje kupčevih želja. Skozi različna
interna orodja se vodi sistematičen proces upravljanja odnosov s kupci. Skozi raziskavo je
ugotovljeno, da se v Trimu zavedamo pomena sistematičnega menedžmenta omrežja
odnosov s kupci.
Čeprav magistrsko delo na neki način predstavlja zaokroženo celoto teorije trženja na
podlagi odnosov in teorije omrežij na osnovi nordijskega pristopa, po drugi strani daje
nove možnosti za nadaljnje raziskave. Menim, da bi Trimo moral več aktivnosti usmeriti v
razna povezovanja z akterji na globalnem trgu. Za boljšo pozicijo na trgu se mora Trimo
preoblikovati v projektno orientirano podjetje, saj ima na tem področju izredne
kompetence. Nadaljnji razmislek bi bil potreben tudi o prenosu določenih aktivnosti na
druge akterje. Prav tako bi bilo treba poiskati načine za pridobitev ključnih virov za
podjetje. Z veliko interakcije bo podjetje okrepilo svojo identiteto v poslovnem omrežju.
Če Trimo želi še naprej konkurirati na globalnem trgu, mora razmisliti o postavitvi nove
organizacijske strukture poslovnega omrežja.
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Priloga 1: Vprašalnik za globinski intervju za kupca
TRIMO Customer Questionnaire - CUSTOMER
June 2014
BASIC QUESTIONS: - general
1. Customer profile (revenue, number of employees, number of customers,
competences..)
2. How long is your relationship with Trimo?
3. What is Trimo competitive advantage from your perspective?
i. Which are the main elements of Trimo’s competitive advantage?
ii. Efficiency and revenue?
iii. Flexibility, reliability and commitment?
iv. R&D, design and technology?
v. Learning and knowledge?
vi. Culture and value?
ORGANIZATION: - customer
4. To what degree are activities and resources centralized / decentralized in your
company?
5. What type of people work in these areas?
i. Educational background (competences)?
ii. Gender?
iii. Age?
iv. Nationality?
6. How do you select your customers?
7. How you are evaluating your customers (how you track the efficiency)?
TRIMO-CUSTOMER RELATIONSHIP: - customer perspective
8. How well do you know, who the buyers of your buyers are?
9. Does Trimo specifically encourage cooperation between its buyers?
10. How does Trimo communicate with its buyers?
11. Which knowledge and know-how do you develop internally and which externally?
12. Will you recommend Trimo further to your customers?
ARA MODEL: ACTIVITIES
13. How does Trimo build strong relationship with its buyers from your perspective?
What role does specialization play in this?
14. How does Trimo achieve commitment with you?
15. Which activities are typically standardized, which are customer oriented and which
complementary?
16. Have any and which activities been moved between Trimo and you?
1

ARA MODEL: RESOURCES
17. Which are the most critical resources for Trimo from your point of view?
18. How it is organize sales organization in Trimo from your perspective?
19. How do you exchange information related to (a) activities and how for (b) resources?
Is there any difference?
ARA MODEL: ACTORS
20. How did you change, since becoming a Trimo buyer?
21. Which are the key competences of Trimo sales people?
22. How do you manage commitment / trust with your customer / network / units?
23. How would you describe the level of trust and reliability in your sales relations?
24. How frequent are conflicts and how are the resolved in your relationship with Trimo?
25. What characterizes central actors in your sales network:
i. Size (are they all big)
ii. Competences
iii. Location
iv. Financial strength
CONCLUDING QUESTIONS:
26. Which are the main weaknesses in the current sales network structure from your
perspective?
27. What is the identity position of TRIMO in this sales network?
28. What issues are you currently tackling in your sales network?
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Priloga 2: Vprašalnik za globinski intervju za prodajalca
TRIMO Customer Questionnaire - SELLER
June 2014
BASIC QUESTIONS: - general
29. How do you select the customers?
30. How you are evaluating the customers (how you track the efficiency)?
TRIMO-CUSTOMER RELATIONSHIP:
31. What is Trimo competitive advantage from your perspective?
i. Which are the main elements of Trimo’s competitive advantage?
ii. Efficiency and revenue?
iii. Flexibility and commitment?
iv. R&D, design and technology?
v. Learning and knowledge?
vi. Culture & values?
32. Do you proactively develop your buyer?
i. Education and training?
ii. Technology?
iii. Equipment?
iv. People?
v. Capital?
33. How well do you know, who the buyers of your buyers are?
34. Does Trimo specifically encourage cooperation between its buyers?
35. How does Trimo communicate with its buyers?
36. Do suppliers and buyers sit together? How quickly are suppliers and buyers broughtin in the development process?
37. Please estimate the share of communication types with your buyers:
i. Communication for coordination
ii. Communication for influencing
iii. Communication for learning
iv. Communication for problem solving
38. Which knowledge and know-how do you develop internally and which externally?
39. How will you segmented Trimo customers?
ARA MODEL: ACTIVITIES
40. How does Trimo build strong relationship with its buyers? What role does
specialization play in this?
41. How does Trimo achieve commitment with its buyers?
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42. Which activities are typically standardized, which are customer tailor-made and which
are complementary?
43. Have any and which activities been moved between customers?
44. How does Trimo measure customer satisfaction?
45. How do you use experience in forming new relationships with new buyers? Which
past experience are today most important in starting new relationships with buyers?
ARA MODEL: RESOURCES
46. Which are the most critical resources for Trimo from your point of view?
47. How are the resources distributed internally and externally?
48. Do you evaluate / think of how a particular buyer is compatible with other buyer?
49. How are Trimo sales people train for team spirit and “seeing bigger picture”?
50. How it is organize sales organization in Trimo?
51. How do you exchange information related to (a) activities and how for (b) resources?
Is there any difference?
52. Do what degree is there cooperation on (a) activities and (b) resources among strategic
buyers?
ARA MODEL: ACTORS
53. How does your customer change, since becoming a Trimo buyer?
54. What is the degree of interaction between particular Trimo and customer functions?
55. Which are the key competences of Trimo sales people?
56. How do you manage commitment / trust with your customer / network / units?
57. How would you describe the level of trust and reliability in your sales relations?
58. How frequent are conflicts and how are the resolved in your sales relationships?
59. What characterizes central actors in your sales network:
i. Size (are they all big)
ii. Competences
iii. Location
iv. Financial strength
CONCLUDING QUESTIONS:
60. Which are the main weaknesses in the current sales network structure from your
perspective?
61. What is the identity position of TRIMO in this sales network?
62. What issues are you currently tackling in your sales network?
63. How do you facilitate world-wide learning in your sales contexts:
i. Buyer and R&D interaction
ii. Buyer and Seller interaction
64. Which are the main sources of learning in Trimo and what role relationships play in
this, if any?
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