
UNIVERZA V LJUBLJANI 
EKONOMSKA FAKULTETA  

 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
SPECIALISTIČNO DELO 

 
 
 
VPLIVI IN POSLEDICE VSTOPA NIZKO CENOVNEGA DISKONTNEGA 

PONUDNIKA HOFER NA POSLOVANJE SPAR SLOVENIJA D.O.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ljubljana, september 2007                 DEJAN PELC



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZJAVA 
 
Študent Dejan Pelc izjavljam, da sem avtor tega specialističnega dela , ki sem ga napisal pod 
mentorstvom prof. Dr. Vokoslava Potočnika in skladno s 1. odstavkom 21. člena Zakona o 
avtorskih in sorodnih pravicah dovolim objavo specialističnega dela na fakultetnih straneh. 
 
V Ljubljani, 17.09.2007 
 
           Dejan Pelc 



KAZALO 

 
 
 
1. UVOD           1 
1.1. Problematika in namen specialističnega dela      1 
1.2. Cilj specialističnega dela         1 
 
2. TRGOVINA NA DROBNO         2 
2.1. Razvojni trendi v trgovini         3 
2.2. Organizacijske oblike trgovin        5 
2.3. Dejavniki poslovanja trgovine       7 
 
3. POMEN IN FUNKCIJE TRGOVINE        9 
3.1. Vloga in pomen trgovine v slovenskem gospodarstvu    9 
3.2. Spremembe števila, velikosti in strukture trgovin      9 
 
4. SPAR SLOVENIJA D.O.O.         11 
 
5. RAZVOJ DISKONTNE PRODAJE V EVROPI      15 
5.1. Opredelitev diskontne prodaje        15 
5.2. Razvoj diskontnih prodajaln        15 
5.3. Največje evropske diskontne verige       16 
5.4. Aldi (Hofer)          17 
5.4.1. Izgled prodajln          19 
5.5. Prednosti in priložnosti diskontnih prodajaln      19 
5.6. Slabosti in nevarnosti diskontnih prodajaln       21 
 
6. ZADOVOLJSTVO STRANK         24 
6.1. Opredelitev nezadovoljstva        28 
6.1.1. Ravnanje z nezadovoljnimi kupci        28 
6.2. Pridobivanje ugleda pri kupcu        29 
6.3. Pričakovanja kupcev         33 
 
7. ZVESTOBA POTROŠNIKOV        35 
7.1. Pomen zadovoljstva porabnikov na poslovanje podjetja     35 
7.2. Zadovoljstvo s prodajalno         37 
7.3. Metode za merjenje zadovoljstva porabnikov      39 
 
8. BLAGOVNA ZNAMKA         41 
 
9. TRŽNA RAZISKAVA POTENCIALNIH KUPCEV IN NJIHOVA ZVESTOBA   44 
 
10. SKLEP           55  
 
11. LITERATURA         58 
 
12. VIRI          60 

 



1. UVOD 
 
 
1.1.  PROBLEMATIKA IN NAMEN SPECIALISTIČNEGA DELA 
 
 
Pričujoče specialistično delo se kritično osredotoča na družbeno ekonomske razmere 
v Sloveniji. V zadnjih letih se je v vseh gospodarskih panogah pojav konkurenčnosti 
zelo povečal. Podjetja ne delujejo več na trgih, na katerih so imela stalne znane 
tekmece, ampak na trgih s hitro spreminjajočo se konkurenco, ki postaja vse bolj 
globalna, z novimi tehnologijami. Kupci so vse manj zvesti, saj lahko izbirajo med 
ogromnim številom istovrstnih izdelkov različnih kakovosti in cen. Ne čudi, da  postaja 
trženje prevladujoča poslovna filozofija in funkcija podjetja, ki je vključena v vse 
druge dejavnosti, še preden začne načrtovati izdelke ali storitve in se nadaljuje tudi 
po tem, ko je izdelek že prodan (Potočnik, 2002, str. 19).  
 
Sodobna trgovina danes ne opravlja samo funkcije distributerja kot je to nekoč, 
ampak v svojo ponudbo vključuje tudi storitve, saj lahko le tako zadovolji naraščajoče 
potrebe današnjega kupca (Potočnik in Hrastelj, 1995, str. 21). Podjetje je lahko v 
konkurenčnem boju uspešno le, če uspe kar v največji meri zadovoljiti potrebe 
kupcev. Zaradi vedno večje domače in tuje konkurence je vedno težje obdržati svoj 
položaj in tržni delež. Pogoj za obstoj in uspeh trgovskega podjetja je sposobnost 
hitrega in neprestanega prilagajanja spremembam na trgu.   
 
V zadnjih desetih letih so se navade slovenskih kupcev povsem spremenile. Iz 
nakupovanja v majhnih trgovinah, v velike hipermarkete oziroma megamarkete. 
Nakup, ki je včasih trajal le nekaj minut, se je spremenil v velik družinski dogodek, ki 
traja tudi več ur. Z vstopom v Evropsko unijo je slovenski ekonomski prostor zasedel 
del ogromnega ekonomskega prostora, kjer bodo preživeli le najbolje pripravljeni 
(Kovač, 2001, str. 43). 
 
V specialistični nalogi se osredotočam na predstavitev podjetja Spar in Hofer. 
Predstavljam sliko načina poslovanja, tržnih pristopov, skrbi za kupce ter drugo. 
Zanima me na katerih področjih lahko pričakujemo, da bo podjetje Spar močnejše in 
konkurenčnejše od podjetja Hofer in obratno. Prepričan sem, da bodo tudi diskontne 
prodajalne v Sloveniji odvzele vodilnim trgovskim podjetjem določen tržni delež. 
 
 
1.2.  CILJ SPECIALISTIČNEGA DELA 
 
Cilj specialističnega dela je prikazati, kakšne so kupne navade kupcev podjetja Spar 
in podjetja Hofer ter njihov dohodek na gospodinjstvo. Na podlagi analize rezultatov 
skušam ugotoviti, ali lahko v podjetju Spar pričakujejo izgubo tržnega deleža. Kaj 
kupci pričakujejo v prihodnosti od trgovcev, ali si je mogoče pomagati tudi z 
izkušnjami iz tujine, kjer so se že pred nami soočili z diskontnimi trgovskimi verigami. 
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2. TRGOVINA NA DROBNO 
 
 
Trgovina je posrednik izdelkov od proizvajalcev do končnih porabnikov. To vlogo 
opravlja skozi vsa zgodovinska obdobja, od prvotnih družbenih delitev dela, ki so 
omogočala presežne dobrine poljedelcev, živinorejcev in takratnih obrtnikov, do 
danes. S svojo posredniško funkcijo je bila tako vedno gibalo menjave, tako znotraj 
samih držav kot na mednarodnih ravneh.  
Posamezne oblike trgovine imajo skozi zgodovinski razvoj, v boju za ugodnejši 
položaj na trgu, različno življenjsko dobo in so na različni stopnji svojega razvoja. 
Nekatere oblike trgovine bodo prenehale obstajati, pojavljale pa se bodo vedno nove 
oblike, ki bodo konkurirale z boljšo kakovostjo izdelkov, z aktualnejšimi storitvami in z 
nižjimi cenami (Potočnik, 2001, str. 19). 
 
Razvoj trgovine v evropskih državah in v ostalem razvitem svetu se odraža v stalnem 
naraščanju ravni koncentracije različnih integriranih oblik poslovanja. Slovenija je ena 
izmed tistih držav, ki jim, sicer z zamudo, vendar učinkovito, sledi. Vse manj je 
neodvisnih trgovcev, ki delujejo na trgu sami. Tako se pojavlja trend povezovanja in 
sodelovanja trgovskih gospodarskih družb, kar je povzročilo nastajanje številnih oblik 
horizontalne in vertikalne kooperacije ter integracije med trgovci (Potočnik, Hrastelj, 
1996, str. 20). 
 
Konec 20. stoletja je bila struktura tipičnega trgovskega podjetja v Ameriki in Zahodni 
Evropi zelo enostavna. Poslovodja je opravljal nabavne, prodajne, marketinške, 
finančne ter logistične dejavnosti. Sklepal je pogodbe z dobavitelji in s kupci odločal o 
sortimentu, zalogah, skrbel za oglaševanje, ter za postavitev izdelkov na prodajne 
police. Prodajalec je sam neposredno komuniciral s kupci, kar mu je omogočalo, da 
je dobro poznal njihove želje in potrebe, na podlagi katerih je oblikoval ponudbo. 
 
Zaradi povečevanja konkurence so se mnogi trgovci začeli medsebojno povezovati in 
oblikovala se je nova oblika trgovskega poslovanja. Naloge, ki so bile prej v 
pristojnosti poslovodij, so se prenesle na višje strateške nivoje trgovskih podjetij. Boj 
med konkurenti je postajal vse hujši, močnejši. Spremenile so se tudi kupne navade 
potrošnikov. V zadnjih desetih letih so se navade slovenskih kupcev povsem 
spremenile, to pomeni iz nakupovanja v majhnih trgovinah, v velike hipermarkete oz. 
megamarkete. Nakup, ki je včasih trajal le nekaj minut, se je spremenil v velik 
družinski dogodek, ki traja več ur. 
 
Danes podjetja enostavno ne morejo preživeti, če svoje delo opravljajo dobro. Delo 
morajo opraviti odlično, če želijo uspeti na vse bolj konkurenčnem svetovnem trgu 
(Kotler, 1998, str. 32). 
 
Trgovsko podjetje lahko bije bitko s konkurenco le, če mu uspe zadovoljiti želje in 
potrebe kupcev, ter doseči čim večji dobiček. To posledično vpliva na podjetja, ki 
želijo ostati v panogi, da se uspešno prilagajajo okolju ter se na ta način razvijajo. 
Podjetje mora gojiti sposobnost neprestanega prilagajanja razmeram na trgu.  
 
V razvitejših državah, predvsem v ZDA, so konkurenčni pritiski v 70. in 80. letih 20. 
stoletja povzročili velik val združevanj in prevzemov trgovskih podjetij. V Evropi se je 
ta trend pojavil sredi 90. let (Vida, 2001, str. 57). 
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Kadunc (2001, str. 2) navaja, da trgovina na drobno pri nas v preteklosti ni imela 
velike vloge, vendar se je njen pomen iz leta v leto vztrajno povečeval. V 50. letih, po 
vojni, je imel zaradi velike razdrobljenosti vso moč proizvajalec, ki je narekoval tempo 
prodaje. V 60. letih se stanje tudi ni veliko spremenilo, zato pa je prišlo do velikega 
preobrata v 70. letih, kjer se je začel proces koncentracije in hitrega povečevanja 
moči trgovcev na drobno. V tem času so začeli trgovci pritiskati na dobavitelje, kar je 
pomenilo ukinjanje možnosti vplivanja proizvajalcev na ceno. Trgovci so začeli tudi z 
agresivnejšim oglaševanjem in z uvajanjem lastnih trgovskih blagovnih znamk. V 80. 
letih je tako prišlo do prenosa moči od proizvajalcev, k trgovcem na drobno. S tem je 
največ moči izgubil trgovec na debelo, saj so tako trgovci na drobno v veliki meri 
prevzeli tudi njihovo vlogo. V 90. letih je trgovina na drobno postala »kraljica«, ker 
obvladuje prodajne poti in je postopoma prevzela tudi nadzor nad instrumenti 
trženjskega spleta. 
 
»Trgovina na drobno vsebuje vse dejavnosti, potrebne za prodajo blaga in storitev 
neposredno končnim porabnikom za njihovo osebno porabo« (Potočnik, 1998, str. 
105). Njena temeljna dejavnost je trgovanje, ki je sestavljena iz nabave, skladiščenja 
in prodaje. Nabava in skladiščenje omogočata podjetju nemoteno prodajo, s katero 
zadovolji potrebe kupcev in dosega ustrezne prihodke in dobičke.  
 
Trgovina na drobno izvaja zadnjo fazo v menjalnem procesu in s tem vzpostavlja 
posredni stik med proizvajalci in končnimi porabniki. Porabniki pa so lahko tudi zelo 
zahtevni, zato mora  zagotoviti ustrezno kakovost dobrin v pravem času in po cenah, 
ki so usklajene z dejansko vrednostjo dobrin (Potočnik, 2000, str. 37). 
 
Potočnik in Hrastelj (1995, str. 21) menita, da sodobna trgovina danes ne opravlja 
samo funkcije distributerja, kot je to nekoč, v prejšnji državi, ampak v svojo ponudbo 
vključuje tudi storitve, saj lahko le tako zadovolji naraščajoče potrebe današnjega 
kupca. Tako bodo razvojne perspektive trgovskih organizacij odvisne samo od 
učinkovitega vključevanja raznovrstnih storitev v njihov prodajni sortiman. 
 
Glavno vodilo slovenskih trgovskih podjetij je postalo geslo »kupec je kralj«. Cilj vseh 
trgovskih podjetij, ne samo pri nas, ampak tudi v tujini je ponuditi kupcu največ in 
najboljše, po najbolj primerni ceni, z veliko dodanimi ugodnostmi.  
 
 
2.1. RAZVOJNI TRENDI V TRGOVINI 
 
Tradicionalni odnosi med proizvodnjo, trgovino na debelo in trgovino na drobno, so 
se skozi čas spreminjali. Hitra rast moči in velikost trgovskih podjetij je v zadnjih dveh 
desetletjih močno spremenila te odnose, kakor tudi celotno konkurenčno podobo 
sektorja. Gre za premik moči od proizvajalcev k trgovcem in v današnjih časih še h 
končnim porabnikom (Vida, 2001, str. 60). 
 
Vloga trgovine se je z vidika obsega in pomena skozi čas spreminjala. Kljub velikemu 
obsegu in pomembni vlogi, ki jo ima v današnjem gospodarstvu, v preteklosti ni bila 
vedno v ospredju. Po drugi svetovni vojni so v gospodarskih strukturah razvitih držav 
nastajale velike spremembe. Za 60. leta je bila značilna razdrobljenost trgovine in s 
tem veliko število manjših organizacij. V 70. letih je razviti svet prešel v fazo 
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postindustrijskega razvoja, ki je omogočal visoko raven proizvodnje ter porabe 
izdelkov in storitev. Glavno finančno in odločevalsko moč so tedaj imeli proizvajalci, 
katerih glavni cilj je bil maksimiranje dobička. Le–ti so čez čas začeli investirati v 
trgovska podjetja, ali pa so se vključevali v franšizne sisteme, tako da se je trgovina 
sčasoma začela koncentrirati in težišče gospodarskih dejavnosti se je premikalo s 
proizvodnih na številne storitvene dejavnosti. Veliki trgovci so povečevali svoj vpliv s 
pritiski na dobavitelje, razvijali so lastne trgovske blagovne znamke, vendar dalje od 
prodajne usmeritve v tistih časih, še niso prišli (Potočnik, 2002, str. 13). 
 
Takratna trgovska podjetja na drobno so bila lokalno usmerjena in so se v primerjavi 
s proizvodnimi podjetji le počasi širila na mednarodne trge. V 80. in 90. letih je veliko 
trgovcev počasi začelo, z lastnimi naložbami ali s povezovanjem v franšizne sisteme, 
odpirati podružnice in prodajalne v tujini (Potočnik, 2002, str. 365).  
 
Velike mednarodne trgovske korporacije so takrat že zavestno sprejele trženjsko 
usmeritev kot vodilo poslovanja. Do izenačitve moči in uravnoteženja delitve 
dobičkov pa pride v sredini in proti koncu 80. let 20. stoletja, ko so trgovska podjetja 
na drobno povečevala svojo moč s prevzemanjem vloge grosistov in opravljanjem 
fizične distribucije izdelkov. Prevoz in skladiščenje so prepuščala podjetjem, ki so se 
ukvarjala s takimi trgovskimi storitvami. Sredi 90. let so vodilno vlogo že prevzeli 
kapitalsko in managersko močni trgovci, ki so pridobivali nadzor nad distribucijo 
blaga in hkrati obvladovali informacijske tokove o porabi in vedenju porabnikov. 
 
Danes na razvitih trgovinskih trgih govorimo še o nadaljnjem premiku moči od 
trgovcev h končnim porabnikom. Zaradi boljše osveščenosti in informiranosti, tudi na 
račun nižje cene informacij na svetovnem spletu, postajajo le-ti vedno bolj občutljivi 
na odnos kakovost-cena. Porabniki danes tako od tržnih posrednikov zahtevajo jasno 
opredeljeno vrednost ponujenih izdelkov.  
 
Trgovina v Sloveniji je zelo pomembna gospodarska dejavnost, saj ima velik vpliv na 
gospodarsko rast in družbena dogajanja. Gospodarski trendi v svetu se stalno 
spreminjajo in narekujejo tempo ter način življenja. Trgovina je bila prva, ki se je na 
povezovanje in koncentracijo kapitala odzvala in tako prepoznala prednosti 
ekonomije obsega, kar pa ni nič drugega kot pravočasna priprava na prihod 
konkurence in vstop v Evropsko unijo. Z vstopom v Evropsko unijo je slovenski 
ekonomski prostor zasedel del ogromnega ekonomskega prostora, kjer bodo 
preživeli le najbolje pripravljeni (Kovač, 2001, str. 43). 
                                                                                                                                                         
Trgovska dejavnost v Sloveniji je zelo pomembna, saj ustvarjajo dobro tretjino 
prihodkov vseh družb v gospodarstvu Republike Slovenije. Tudi v deležu zaposlenih 
je na vodilnih mestih, saj je v trgovinski dejavnosti zaposlenih približno 17 odstotkov 
vseh zaposlenih v gospodarstvu Republike Slovenije. Največja porast trgovskih družb 
je bila v letih od 1990 - 1993, ko so nastajale majhne in srednje velike trgovine kot  
»gobe po dežju«. Razlog za nastanek večjega števila trgovin je posledica 
spremembe družbene ureditve. Danes je slika nekoliko drugačna, saj gre že čutiti za 
rahlo upadanje števila majhnih in srednje velikih trgovin (Kovač, 2001, str. 44). 
 
Trgovina na drobno je najprej zaživela v 70-ih in 80-ih letih, ko so se s konkurenčnimi 
pritiski začeli prevzemi in združevanja trgovskih podjetij. Trgovci so imeli tako večjo 
moč in so lahko vršili pritisk na dobavitelje, zniževali nabavne cene, oblikovali lastne 

4 



blagovne znamke. Razviti del Evrope je temu sledil v 90-ih letih, v centralni Evropi pa 
so se ti procesi komajda začeli (Vida, 2001, str. 57). 
 
V obdobju pred letom 1991, to je v obdobju socializma, je bilo značilno, da je cene, in 
s tem tudi zaslužke trgovcev, na takšen ali drugačen način, nadzirala država. 
Trgovska dejavnost je bila ena izmed panog, ki ni bila privilegirana, lahko bi rekli, da 
je bila celo destimulirana, saj je imela le funkcijo distributerja. Trgovina je bila tako 
nosilec osnovne preskrbe, kar je tudi pomenilo, da so morali trgovci postaviti svoje 
prodajalne tudi na takšna področja, ki niso bila rentabilna. Razvoj trgovine je bil tako 
načrtno zaviran, saj so bile naložbe v to dejavnost obdavčene, trgovske marže pa 
vrsto let zamrznjene (Germ–Metlika, 2001, str. 22). 
 
Trgovina pri nas je v zadnjih 10. letih pokazala velik napredek, ne samo v tehnični 
opremljenosti poslovanja in posodobitvi prodajaln, temveč tudi v samem konceptu 
poslovanja posameznih prodajaln. V trgovino so začeli uvajati evropske standarde, ki 
so tam prisotni že nekaj časa, naša trgovina pa jim ni mogla prej slediti zaradi 
zaviralnih ukrepov v nekdanji Jugoslaviji.  
 
Danes slovenska trgovina še ni dosegla razvitosti evropske trgovine, kar je 
razumljivo, saj v desetih letih ne more nadoknaditi tega, kar je evropska trgovina 
razvijala pol stoletja. Predvsem pa je nadaljnji razvoj odvisen od finančnih pogojev, 
saj imajo primerljiva evropska trgovska podjetja veliko višje kapitalske zmožnosti kot 
slovenska. 
 
Ravno zaradi zaviralnih ukrepov takratne oblasti, je po osamosvojitvi Slovenije prišlo 
do velikega porasta trgovskih družb. V nobeni panogi se niso vrata tako na široko 
odprla kot prav v trgovski dejavnosti. Prvi in največji porast se je pojavil v obdobju 
1991–1993, kar je bila predvsem posledica družbene ureditve, ki je povzročila 
nastanek številnih majhnih in srednje velikih trgovskih podjetij. Drugi večji porast 
števila trgovskih družb je nastopil leta 1996, kar je bila predvsem posledica 
spremembe obdelave podatkov Statističnega urada RS, ki danes temelji na uporabi 
standardne klasifikacije dejavnosti (SKD). Posledica prehoda iz EKD (Enotne 
klasifikacije dejavnosti) na SKD je bila, da se je število družb v trgovini leta 1996 
skoraj podvojilo glede na leto 1995. V letu 1999 pa smo v Sloveniji zabeležili 
ponoven upad števila trgovskih družb, saj je ravno ta dejavnost tista, ki je prva začela 
slediti svetovnim trendom globalizacije mednarodnega delovanja in globalnega 
gospodarstva (Germ–Metlika, 2001, str. 22). 
 
 
2.2. ORGANIZACIJSKE OBLIKE TRGOVIN 
 
 
Potočnik (2002, str. 61) izpostavlja naslednje organizacijske oblike trgovin: 
 

 Prodajalne z mešanim blagom: to so manjše do srednje velike prodajalne od 
100 do 400 kvadratnih metrov prodajne površine, s širokim, vendar plitvim 
sortimentom. Te prodajalne zagotavljajo preskrbo prebivalstva z izdelki 
vsakodnevne rabe, predvsem na podeželju. Poleg živil pa ponujajo še 
kovinsko galanterijo (posodo, jedilni pribor), tekstilne izdelke (perilo, itd.), 
kozmetične izdelke (milo, pralne praške, parfume), igrače in podobno. V vsaki 
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blagovni skupini je izbor sorazmerno zelo skromen. Pomen prodajalne z 
mešanim blagom je zaradi izboljšanja javnih prometnih povezav in povečano 
motorizacijo vse manjša. 

 
 Butiki: ponujajo izdelke priznanih proizvajalcev in kreatorjev, zato so cene 

temu primerno višje. 
 

 Specializirane blagovnice: njihova ponudba je sestavljena iz ozkega 
asortimenta s srednjo ali večjo globino na velikih prodajnih površinah, do 5000 
kvadratnih metrov (blagovnica pohištva, s tekstilom,…). 

 
 Splošne blagovnice: ponujajo širok asortiment s srednjo globino na velikih 

prodajnih površinah, več kot 5000 kvadratnih metrih. 
 

 Supermarketi: so samopostrežne prodajalne, ki prodajajo pretežno živila 
delno pa tudi neživila. Prodajna površina supermarketov je nekje med 400 in 
2500 kvadratnih metrov. Nahajajo se na osrednjih trgovskih lokacijah. Vodijo 
politiko nižjih cen od običajnih. 

 
 Hipermarketi in megamarketi: poleg živilskih izdelkov prodajajo tudi 

neživilske izdelke. Tudi v hipermaretih in megamarketih je način prodaje 
pretežno samopostrežni. Velikost hipermarketov se razteza od 2500 do 5000 
kvadratnih metrov. Velikost megamarketov znaša tudi nad 5000 kvadratnih 
metrov. Tudi tu je politika cen podobna supermarketom. Ponudbo razširjajo z 
različnimi storitvami (bančne, specializiranimi prodajalnami tekstila, obutve, 
itd). 

 
 Diskontne prodajalne: pri njih so cene občutno nižje od običajnih, saj gre za 

doseganje dobička z večjim obsegom poslovanja in nižjimi stroški. V začetku 
razvoja diskontne prodaje, so ta trgovska podjetja ponujala srednje širok 
asortiment, ki je bil v globino skromen. Od ostalih trgovskih podjetij se je 
razlikoval predvsem po cenovni politiki. Diskonter se je odločil za prodajo po 
nižjih cenah, saj je želel prodajalec z nižjimi cenami povečati prodajo na koncu 
pa dosegati tudi večje dobičke. Danes »diskont« ne pomeni več, da je 
prodajna cena nižja od cen v običajnih prodajalnah. Predvsem diskonterji 
živilskih izdelkov uporabljajo pri kalkulaciji cen praviloma povprečno maržo. 
Zato pa prodajajo nekatere izdelke z blagovno znamko, ki so znane, po nižjih 
diskontnih cenah (diskontne cene za pivo, sladkor, olje, sok, itd.). 

 
 Specializirane prodajalne na drobno: to so manjše do srednje velike 

prodajalne, ki razpolagajo s 100 do 400 kvadratnih metrih prodajne površine in 
ponujajo ozek, toda globok asortiment. Ponudbo ozko specializiranih prodajaln 
sestavlja le del asortimenta branžne trgovine na drobno, vendar pa je le ta 
zelo globok (drogerija). Te trgovine uvajajo v svoj asortiment tudi dopolnilne 
artikle, pri čemer pa so bolj plitvi (razvijanje filmov). 
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2.3. DEJAVNIKI POSLOVANJA TRGOVINE 
 
 
Trgovinska dejavnost tako v svetu kot tudi pri nas predstavlja pomembno panogo, ki 
vseskozi pridobiva na pomenu. V vsakem ekonomskem prostoru ima trgovina na 
drobno drugačne možnosti za razvoj, kar je odvisno od več dejavnikov, ki so značilni 
za posamezno ekonomsko območje. Vendar lahko razvoju trgovine na posameznem 
ekonomskem področju pripišemo nekaj temeljnih dejavnikov razvoja notranje 
trgovine, ki jih navaja Potočnik  (2001, str. 33 - 34): 
 

 Demografske spremembe: pomemben dejavnik demografskih kazalcev so 
zlasti število prebivalcev, starostna struktura in mobilnost prebivalstva, kar 
opredeljuje dejansko in potencialno povpraševanje na trgu. Kar lahko opazimo 
na celotnem področju Evrope v današnjem času je upadanje rojstev in 
staranje prebivalstva. Upadanje rojstev večina evropskih držav lahko nadzira 
predvsem s sproščanjem priseljevanja ljudi iz manj razvitih držav. Starejša 
populacija je načeloma bolj premožna kot mlajša, kar pomeni, da lahko večji 
del svojega dohodka namenijo porabi in ne toliko varčevanju. 

 
 Družbeni in kulturni dejavniki: družbeni dejavniki se vseskozi spreminjajo, 

kar se  odraža v spremembi obnašanja porabnikov, njihove izobrazbe, 
običajev in življenjskega stila. Obnašanje potrošnikov se močno razlikujejo 
med posameznimi socialnimi sloji, razlogi za to pa niso le materialni, ampak 
sta razloga tudi kulturna in izobrazbena raven prebivalstva. Tako v svetu kot 
pri nas je opazen trend povečevanja bogastva peščice bogatih in povečevanje 
števila prebivalstva, ki živi na robu preživetja. S tem se spreminjajo tudi 
družbene norme in standardi. 

 
 Tokovi urbanizacije: razvoj trgovine se mora tesno povezovati z načrti 

razvoja mesta in širših aglomeracij prebivalstva. Ravno trgovina je tista 
dejavnost, ki danes zmanjšuje razlike med urbanim in ruralnim okoljem, saj v 
manjših mestih in vaseh zagotavlja skoraj enako ponudbo kot v velikih mestih. 
V Sloveniji so se ti kazalci v zadnjih nekaj letih dvignili na višjo raven in se 
nekoliko približali ravni v bolj razvitih državah. Trgovinske družbe so svoje 
zanimanje usmerile bolj na obmestna področja in na pokritost širšega 
območja, tako da zagotavljajo večjemu področju enake pogoje pri nakupih. 

 
 Ekonomski dejavniki: ti dejavniki so ekonomska podlaga razvoja trga in z 

njim razvoja trgovine. Ekonomski dejavniki vplivajo predvsem na kupno moč 
končnih porabnikov. Naraščajoča kupna moč se odraža v večjem nakupu 
dobrin višjega cenovnega razreda in trajnih dobrin, ki so značilne za višji 
življenjski standard. S povečevanjem kupne moči se del dohodka preusmeri 
tudi v varčevanje, ki pa je bistveni generator bodočega povpraševanja. Pri nas 
se še vedno poznajo razlike med centralnim, bolj razvitim delom Slovenije, in 
pa obrobnimi pokrajinami, ki imajo nižjo kupno moč in s tem nižji standard. 

 
 Spremembe na področju znanstveno tehnološkega in tehničnega 

napredka: za trgovino je značilna visoka stopnja industrializacije, ki danes vse 
bolj uporablja dosežke tehnike in tehnologije. Zelo pomembno v trgovini je 
uvajanje sodobnih načinov, oblik in metod prodaje na vseh ravneh. Pri tem 
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igra pomembno vlogo tehnična opremljenost trgovine. Če primerjamo trgovino 
v preteklosti in danes, lahko vidimo velik napredek. Prodajalne so se iz 
majhnih, tehnično neopremljenih, preobrazile v tehnološko zelo dovršene 
prostore. K temu so največ pripomogle gradnje velikih trgovskih centrov in 
nakupovalnih središč, kjer je že sam koncept trgovine narekoval takšne 
trende.  

 
 Gospodarski sistemi in ukrepi politike: država mora z ukrepi gospodarske 

politike, zlasti njenega dela trgovinske politike, ustvariti stabilne pogoje 
gospodarjenja za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo na trgu v vlogi 
prodajalcev ali kupcev, ter poskrbeti za njihovo pravno varnost. Urediti pa 
mora tudi pogoje delovanja zaposlenih v trgovinskih organizacijah, predvsem 
tistih, ki so zaposleni v prodajalnah, saj ravno na račun teh zaposlenih 
nekatere družbe poskušajo uveljavljati nekakšne prednosti pred konkurenco, 
predvsem glede delovnega časa prodajaln. 
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3. POMEN IN FUNKCIJE TRGOVINE 
 
 
3.1. VLOGA IN POMEN TRGOVINE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU 
 
Trgovina postaja vedno bolj pomembna gospodarska dejavnost tako v Evropi kot tudi 
pri nas. Od osamosvojitve dalje je v tej panogi vseskozi naraščalo število zaposlenih, 
povečuje pa se tudi delež trgovine v bruto domačem proizvodu. Po drugi strani vpliva 
trgovinska dejavnost tudi na stroške in cene proizvodov kot tudi na socialno in 
ekonomsko varnost.  
 
Pomen in vloga trgovine, s procesom gospodarskega razvoja v smeri globalizacije in 
liberalizacije mednarodne menjave, narašča. Trgovina je tako danes izredno 
pomembna gospodarska dejavnost, saj zaposluje nekaj manj kot 10 odstotkov 
svetovne delovne sile (Vida, 2001, str. 55). V razvitem tržnem gospodarstvu, je s 
pomočjo njenega razvoja neposredna povezava med proizvajalci in končnimi 
porabniki razen redkih izjem, izginila.  
 
Trgovina na drobno ima pomemben in zelo občutljiv položaj v gospodarstvu, saj se 
prav v njej pojavijo prvi znaki sprememb v končnem povpraševanju oziroma končni 
porabi. Njen pomen za stabilnost gospodarstva se kaže v usposobljenosti, 
oblikovanja zalog blaga, s katerimi lahko zadovoljujejo potrebe končnih porabnikov. 
Stabilnosti gospodarstva ni mogoče zagotoviti, če trgovina na drobno svojih 
posredniških funkcij ne izvaja uspešno. Med najpomembnejše sodi (Potočnik, 2002, 
str. 55):  
 

 funkcija razpoložljivosti blaga (oblikovanja ponudbe), ki izraža 
preskrbovalno vlogo trgovine na drobno, oskrbovanje končnih porabnikov.  

 funkcija informiranja zagotavlja porabnikom in proizvajalcem potrebna 
obvestila o različnih vidikih ponudbe in povpraševanja na trgu. Ta funkcija 
postaja vse pomembnejša, ker je trg za porabnike, pa tudi za trgovce v trgovini 
na drobno, vse manj pregleden.  

 funkcija zadovoljevanja potreb porabnikov, ki je navsezadnje temeljna 
funkcija in z vsebino trgovanja na drobno neločljiva dejavnost. 

 
 
3.2. SPREMEMBE ŠTEVILA, VELIKOSTI IN STRUKTURE TRGOVIN 
 
V zadnjih 30. letih 20. stoletja se je v razvitih državah zmanjšalo število prodajaln in 
sicer najbolj intenzivno v živilski stroki, zlasti postrežnih prodajaln, medtem ko se je 
število supermarketov in hipermarketov povečalo. Prodajalne, ki so prenehale s 
poslovanjem, so bile praviloma v lasti neodvisnih in neorganiziranih detajlistov 
(Potočnik, 2001, str. 56). 
 
Po osamosvojitvi Slovenije je v prvih letih prišlo do hitrega naraščanja števila 
predvsem manjših trgovskih družb. Že čez nekaj let so le–te začele propadati in sledil 
je trend manjšega števila in hkrati naraščanja velikosti trgovskih družb. Proces 
zmanjševanja števila prodajaln je povezan z naraščanjem njihove povprečne 
velikosti, ki je temeljila na tehnično-tehnološkem razvoju in uvajanju novih prodajnih 
metod. Prav tako se je povečalo povprečno število zaposlenih na prodajalno. 
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Samopostrežni način prodaje je postal prevladujoč način prodaje prehrambenih 
izdelkov, pa tudi pri prodaji drugih izdelkov vsakodnevne rabe vse bolj prevzema 
vodilno vlogo. 
 
Na spremembe velikosti objektov trgovine na drobno odločilno vpliva politika 
prodajnega asortimenta, ki temelji na stalnem širjenju asortimenta, ob nenehnem 
povečevanju potreb porabnikov. Pri tem moramo opozoriti na dve tendenci: 

 koncentracijo ponudbe večjega števila izdelkov v enem prodajnem objektu, 
 širjenje specializiranih prodajaln. 

 
 
Slika 1:  Gibanje števila trgovin v Sloveniji v letih  2002 -2005. 
 

 
Vir: Interno gradivo Spar, 2006. 
 
V Sloveniji v zadnjih letih število drogerij in velikih trgovin od 100  m2 do 299 m2 

upada. Še večji upad števila trgovin je zaznati v srednje velikih in majhnih trgovinah 
do 99 m2. Število supermarketov in hipermarketov se je povečalo. Ključen razlog za 
prikaz takšnega gibanja trgovin, se skriva v konkurenci, ki prinaša evropski koncept 
poslovanja z novo tehnologijo. Večja trgovina lahko kupcu nudi več in cenejšo 
ponudbo. 
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4. SPAR SLOVENIJA D.O.O. 
 
 
Podjetje Spar je leta 1932 ustanovil Adrian von Well v Zoetermeerju na 
Nizozemskem. Samostojni veletrgovci in trgovci na drobno so se takrat združili v 
prostovoljno trgovinsko verigo. Cilj te združitve je bila koncentracija, ki naj bi 
kljubovala pritisku vedno močnejše konkurence, hkrati pa naj bi se zagotovila 
gospodarska eksistenca. Kot skupni simbol je bila izbrana jelka (v holandskem jeziku 
DE SPAR).  
 
Ime DE SPAR sestavljajo tudi začetne črke vodilne misli: »Door Eendrachtig 
Samenwerken Profitieren Allen Regelmatig« kar v slovenščini pomeni »s složnostjo 
skupnega delovanja imajo vsi korist«. Dokončno obliko logotipa, kot jo poznamo 
danes, je leta 1968 osnoval znameniti oblikovalec Raymond Loewy. Kot osnovne 
barve so bile izbrane rdeča, zelena in bela, ker dajejo vtis čistoče in svežine. 
 
Slika 2: Razvoj logotipa. 
 

  
 
Vir: Interno gradivo Spar, 2006. 
 
Svetovna veriga Spar je v začetku 90. let začela prodirati na trge vzhodnoevropskih 
držav. Prva trgovina v Sloveniji z logotipom Spar (jelka) nad vrati je bila odprta leta 
1991 na Ulici bratov Babnik v Ljubljani, v letu dni pa sta se ji pridružila še dva 
supermarketa, prav tako v Ljubljani. Prvi megamarket Interspar v centru Interspar v 
ljubljanskem BTC - ju je odprl vrata 16. avgusta 1993. 
 
Za podjetje Spar je bilo leto 2005 najuspešnejše do sedaj in sicer tako po poslovnih 
rezultatih kot tudi po širitvi mreže trgovin. Podjetje ima danes več kot 80.000 m2  

prodajnih površin, ter skoraj 3000 zaposlenih, kar ga uvršča med največja podjetja v 
Sloveniji. Ob koncu leta 2005 je imelo podjetje Spar 21 supermarketov, 27 
hipermarketov Spar, ter 7 megamarketov Interspar po celi Sloveniji. 
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Slika 3:   Število trgovin Spar doma in v tujini v letu 2005. 
 
 

 
 
Vir: Interno gradivo Spar, 2006. 
 
Slika nam prikazuje, da je največje število Sparovih prodajaln v Avstriji, saj je med 
omenjenimi že najdalj prisoten, Slovenija je s 55 trgovinami na četrtem mestu. Tržni 
delež, ki ga dosega v svoji državi je Spar v Sloveniji na drugem mestu in dosega 21,7 
odstotni tržni delež. 
 
Interno gradivo podjetja Spar nam govori, da je njihov promet v letu 2005 znašal 118 
milijard tolarjev, cilj za leto 2006 pa je povečati to številko na 137 milijard tolarjev, 
vrednost naložb pa je v letu 2005 znašala 9,5 milijard tolarjev. Leta 2005 v primerjavi 
z letom 2004 se je promet povečal za 14 odstotkov, prodajne površine pa za 17 
odstotkov, s čemer so dosegli skoraj 22 odstotni tržni delež in to jih med konkurenti 
na slovenskem trgu uvršča na drugo mesto. Načrti za letošnje leto, leto 2006 je 
odpreti še deset novih trgovin Spar in dva megamarketa Interspar, za kar podjetje 
namenja dobrih 10 milijard tolarjev. 
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Slika 4: Prihodki od prodaje (v mrd SIT) 
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Vir: Interno gradivo Spar, 2006.                   2006* je napoved podjetja Spar 
 
Zelo pomembno je tudi omeniti, da so 70 odstotkov celotnega prometa ustvarili s 
prodajo slovenskega blaga. V Sloveniji je bil Spar prvi s ponudbo izdelkov lastne 
trgovinske znamke. V začetku so bili vsi uvoženi, v letu 1999 pa so ponudbo razširili 
tudi na domače priznane proizvajalce. Danes imajo v ponudbi že preko 960 izdelkov 
trgovinske znamke Spar s sloganom »Original, a cenejši«. Sem spadajo ekskluzivne 
znamke Sparky, Natur Pur, Sun Kiss, Beauty Kiss, Gourmet, Molly, Sccoty in Free. 
Preko 500 izdelkov z diskontno ceno je označenih s Prvo ceno. Poleg tega pa je v 
Sparovi ponudbi še 750 izdelkov iz skupine »Vsak dan nizka cena«, katerim so še 
dodatno znižali cene in s tem kupcem omogočili trajen prihranek. Polovico od skupno 
960 izdelkov Spar proizvedejo slovenska podjetja, njihov delež v skupni prodaji 
izdelkov pa je višji in sicer 80-odstotni.  
 
Potrebno je omeniti posebnost trgovine Spar v Ljubljani v BTC-ju (convinience store), 
v kateri je okrepčevalnica, »Tutto bene«, kjer kupci lahko na hitro kaj prigriznejo ali se 
odžejajo. V trgovinah Spar največjo pozornost namenjajo svežemu programu. Vedno 
sveža in pestra je ponudba sadja in zelenjave, velik izbor ponujajo delikatesni 
oddelek, oddelek mesa, sirov pa tudi kruha in peciva. Podjetje ima glede na velikost 
in širino ponudbe naslednje tipe trgovin: 
 
Supermarkete Spar (od 600 do 1000 m2  prodajnih površin)  
Hipermarkete Spar (nad 1000 do 3000 m2 prodajnih površin) 
Megamarkete Spar (nad 3000 m2 prodajnih površin)  
 
Cilji vseh treh vrst trgovin so isti: 

 Širok in kakovosten izbor izdelkov  
 Stalna akcijska ponudba  
 Stalna ponudba velikega števila izdelkov s programa »Prva cena« in izdelkov 

s trajno nizkimi cenami, ki so označeni z oznako »Vsak dan nizka cena« 
 Širok in kakovosten izbor izdelkov lastne trgovinske znamke Spar 
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Spar je poleg Mercatorja ena največjih trgovinskih družb v Sloveniji, ki svojim 
uporabnikom oz. kupcem zagotavlja zanesljivo  in kakovostno oskrbo z različnimi 
izdelki. Ponašajo se z bogato tradicijo in v prihodnost usmerjeno sedanjostjo, 
zaznamujejo jih zanesljivost, strokovnost in prijaznost. Predvsem v zadnjem času 
njihovo poslovanje označuje tudi velikost in iz nje izhajajoča moč ter trden položaj na 
slovenskem trgu. 
 
Glede na to, da je podjetje Spar razdeljeno na trgovine Spar in megacentre Interspar, 
poteka planiranje na vsakem področju posebej. 
 
V svojih trgovinah se trudijo, da bi svojim kupcem ponudili izdelke po čim nižjih cenah 
ter, da bi bili izdelki čim boljše kakovosti. Trudijo se, da bi čim več izdelkov zamenjali 
z izdelki svoje lastne blagovne znamke Spar. 
 
Njihovo temeljno vodilo je in ostaja preseganje pričakovanj kupcev in gradnja 
dolgoročnega partnerstva. V celotni skupini podjetij se usmerjajo v izpolnjevanje 
poslanstva in doseganje dolgoročnih ciljev, ki zagotavljajo doseganje dobička, 
krepitev tržne pozicije ter ustvarjanje varnega in stimulativnega delavnega okolja za 
zaposlene. 
 
Naravnanost organizacije h kupcu, kakovost poslovanja, ter zaupanje okolja v 
poslovanje in ugled podjetja, močan tržni položaj podjetja na domačem trgu, širina in 
kompleksnost prodajnega programa ter zavezanost in odgovornost zaposlenih za 
razvoj in uspešnost poslovanja sodijo med glavne vrednote in konkurenčne prednosti 
podjetja. 
 
Zaveza družbe ostaja izpolnjevanje njenih prodajnih načrtov, načrtov doseganja 
dobička in minimiziranja stroškov poslovanja. Prav tako želi družba še povečati svoj 
ugled med poslovnimi in ostalimi javnostmi ter dvigniti zadovoljstvo, zaupanje in 
prepričanost v uspeh med vsemi zaposlenimi, tako družbi, kakor tudi v celotni skupini 
podjetja Spar. 
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5. RAZVOJ DISKONTNE PRODAJE V EVROPI 
 
 
5.1. OPREDELITEV DISKONTNE PRODAJE 
 
»Trženjski splet v trgovini opredelimo kot celoto izdelkov in storitev, ki jih trgovina 
nudi prebivalstvu. Je rezultat prizadevanj trgovskega podjetja, da svoje poslovanje 
prilagodi tržnemu okolju« (Potočnik, 2002, str. 15). Cena je pomemben element 
trženjskega spleta, kljub temu pa jo ponudniki v diskontnih prodajalnah postavljajo 
odločilno na najpomembnejše mesto trženjskega spleta in ji dajejo prednost pred 
prodajnim asortimentom, izborom blagovnih znamk, ureditvijo prodajnega mesta in 
prodajno-pospeševalnimi aktivnostmi. V literaturi zasledimo razlikovanje diskontnih 
prodajaln na dva tipa: 
 

 »HARD DISKONT« (prodajalna z omejeno ponudbo) 
Značilno za ponudbo je število izdelkov, ki ne presega števila 1200, prodajalne pa 
niso večje od 1000 m2. Ponudba zajema prehrambene izdelke in izjemoma vključuje 
ozek prodajni asortiment svežih, zamrznjenih in hlajenih izdelkov. Večina izdelkov je 
proizvedena pod ekskluzivno trgovsko znamko proizvajalca in je namenjena izključno 
prodaji v diskontih. Domače trgovske znamke ne igrajo pomembne vloge v 
prodajnem asortimentu, saj je odločilna cena izdelka, ki mora biti med 10 odstotkov in 
20 odstotkov nižja od primerljivih izdelkov, ki jih ponujajo ostali maloprodajni 
trgovinski formati (sosedska prodajalna, supermarket, hipermarket). Ponudba 
neživilskih izdelkov je omejena na »posebne ponudbe« izdelkov vsakdanje porabe, ki 
jih ponavadi tedensko spreminjajo. Ponudba dosega približno 70 odstotkov ponudbe 
ostalih prodajaln oziroma povpraševanja povprečnega potrošnika. Oprema trgovine 
je preprosta, funkcionalna in poceni. Da bi zagotovili optimalne stroške poslovanja, je 
v prodajalnah zaposleno minimalno število prodajnega osebja, minimizirati je treba 
tudi stroške uporabljene tehnologije, kot tudi prodajno-pospeševalnih aktivnosti. 
Tipična predstavnika sta: Aldi in Lidl. 
 

 »SOFT DISKONT« (prodajalna z razširjeno ponudbo) 
Ponudba izdelkov se giblje med 1200 in 3000 in vključuje tudi vodilne blagovne 
znamke v  posameznih segmentih ponudbe. Ostali izdelki so ponavadi proizvedeni 
kot trgovska blagovna znamka posamezne diskontne verige, cena še vedno igra 
najpomembnejšo vlogo in mora biti od 5 odstotkov do 10 odstotkov nižja od 
primerljivih izdelkov, ki jih ponujajo ostali maloprodajni trgovinski formati. Ponudba 
obsega tudi sveže, zamrznjene in hlajene izdelke. Velikost prodajalne se giblje okoli 
1500 m2. Ponudba dosega približno 90 odstotkov ponudbe ostalih prodajaln oziroma 
povpraševanja povprečnega potrošnika. Število izdelkov zahteva polično postavitev v 
prodajalni za razliko od hard diskontov, kjer je večina proizvodov razstavljena na 
paletah. Tipični predstavniki so: Penny Market, Dia, Plus, Leader Price. 
 
 
5.2. RAZVOJ DISKONTNIH PRODAJALN 
 
Diskontna prodaja v Evropi ima svoje korenine v Nemčiji, kjer so 1948. leta odprli 
prvo prodajalno »ALbrecht DIscount«. Povojno obdobje je zaznamovalo veliko 
povpraševanje po cenenih prehrambenih izdelkih in tudi naraščanje kupne moči 
prebivalstva v poznih 50. letih prejšnjega stoletja ni spremenilo miselnosti varčnega 
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Nemca, da je varčen nakup pameten nakup. To je omogočalo hiter in stalen razvoj 
diskontne trgovine. 
 
Vzroki za nagel razvoj diskontnih prodajaln so naslednji: 
 

 povečanje števila prodajaln 
Evropske diskontne verige so uresničevale zgornji cilj tako z gradnjo novih objektov, 
kot s prevzemi obstoječih trgovskih verig. Poudariti je treba prednost diskontnih 
prodajaln, ki so po svoji površini manjše, kar je prispevalo k lažjemu pridobivanju 
potrebne gradbene dokumentacije; zakonodaja v večini evropskih držav omejuje 
gradnjo velikih trgovskih objektov. 
 

 prilagoditev prodajnega asortimenta in izboljšava prodajnih storitev 
Vpeljava nove tehnologije skeniranja izdelkov je omogočila diskontnim verigam, da 
so uspešno odgovorile na povpraševanje svojih potrošnikov, ki so želeli širši prodajni 
asortiment. Nova tehnologija je omogočila vključitev izdelkov z najboljšimi prodajnimi 
rezultati, kar je pomenilo zadovoljitev potreb potrošnikov ob relativno enakih stroških 
poslovanja. Poleg razširitve prodajnega asortimenta (vključitev svežih mesnih 
izdelkov, pripravljenih izdelkov, izdelkov zdrave prehrane ipd.) so posamezne 
diskontne verige pričele s prodajno pospeševalnimi aktivnostmi (medijsko 
oglaševanje akcij neživilskih izdelkov dvakrat tedensko), omogočile so plačevanje z 
debetnimi karticami, prilagodile so odpiralne čase (predvsem v Veliki Britaniji in 
Nemčiji) ter preuredile in polepšale notranji izgled prodajaln. Viden je tudi napredek 
pri embalaži izdelkov, ki poudarja kakovost lastne in ekskluzivne blagovne znamke. 
 

 spreminjanje nakupnega obnašanja porabnikov 
Starajoča populacija v več evropskih državah nakazuje nevarnost, da bo vse več 
gospodinjstev omejeno pri določanju izdatkov za vsakdanjo porabo, kamor 
vključujemo tudi izdatke za prehrano. Na splošno v zadnjih letih sledimo trendu 
zmanjševanja velikosti posameznega gospodinjstva in naraščanja števila zaposlenih 
žensk, kar povečuje potrebe po t.i. »convenience store«. To so sorazmerno majhne 
prodajalne, locirane v bližini stanovanjskih naselij, ki ponujajo omejen asortiment 
izdelkov za vsakdanjo rabo, imajo obratovalni čas pozno v noč in so običajno odprte 
sedem dni v tednu (Potočnik, 2002, str. 76). 
 
 
5.3. NAJVEČJE EVROPSKE DISKONTNE VERIGE 
 
Velikost in pomembnost posamezne diskontne verige lahko ugotavljamo na podlagi 
naslednjih kriterijev: 

 prodaja, 
 število diskontnih prodajaln, 
 število držav, v katerih nastopa posamezna diskontna veriga. 

 
Vodilne diskontne verige glede na navedene kriterije so Aldi, Lidl, Plus 
(Tengelmann), Penny (Rewe) in Dia (Carrefour). Opazimo očitno prevlado nemških 
trgovcev. Na največ trgih je prisoten Lidl, vendar ostaja prisoten samo na evropskih 
tleh. Med vsemi diskontnimi trgovci so se samo trije razširili preko evropskih meja. To 
so Aldi Süd, Dia in Leader Price. 
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Na štirih trgih je po obsegu prodaje med prvimi petimi glavnimi igralci na trgu prav 
Aldi (Nemčija, Nizozemska, Belgija in Avstrija). Prisoten je tudi v Franciji, Veliki 
Britaniji, Danski, Luksemburgu in Irski. Ostale nemške diskontne verige (Lidl & 
Schwarz, Tengelmann, Rewe, Edeka in Norma) so prav tako prisotne na več trgih 
evropskih držav. Tudi francoske diskontne verige so razširile svoje poslovanje preko 
meja Francije. Carrefour je svojo prisotnost zagotovil s prevzemom družbe 
Promodes, ki je že v preteklosti prevzela verigo Dia (Španija, Grčija, Turčija). 
Skandinavske diskontne verige so svoje poslovanje razvijale predvsem na področju 
severne Evrope. Izjema je veriga Dansk Supermerked, ki je vstopila tudi na trg Velike 
Britanije in Nemčije. Največje število prodajnih mest in s tem tudi prevladujoči tržni 
delež imata obe največji nemški diskontni verigi Aldi, s 6.135 prodajalnami in 
prometom 30,93 milijard evrov v letu 2003 in Lidl, s 5.531 prodajalnami in prometom 
18,9 milijard evrov v letu 2003 (European Discount Retailing, 2004, str. 56). 
 
 
5.4. ALDI (HOFER) 
 
Nemčija je država diskontov. Nikjer na svetu ni toliko diskontnih trgovin, kot tu, saj 
proda Nemčija okrog 40 odstotkov življenjskih potrebščin v diskontih. Delež diskontov 
se vsako leto nekoliko poveča. Aldi je podjetje, ki ima največ diskontnih trgovin v 
Nemčiji. Takoj za njim je Lidl, sledijo pa jima še Plus, Penny Kaufland in drugi.  
 
Aldi je podjetje z živili na drobno, ki se je dosledno posvetilo diskontni prodaji. Leta 
1946 sta brata Karl in Theo Albrecht odprla v Essen-Schonnebecku v Nemčiji prvo 
trgovino z imenom »ALbrecht DIscount«, ki je bila velika 100 kvadratnih metrov. Do 
leta 1950 je bila odprta že majhna veriga 13 trgovin. ALDI kakršnega poznamo danes 
je bil prvič odprt leta 1962 v Dortmundu v Nemčiji. 
 
Leta 1961 sta si brata razdelila svoje območje delovanja. Theo je prevzel severni del 
Aldi-ja, medtem ko je Karl prevzel poslovanje južnega Aldi-ja. Južni del Aldi-ja se je 
razširil v tuje države: Avstrijo, ZDA, Anglijo, Irsko, Avstralijo, severni del pa na 
Nizozemsko, Belgijo, Dansko, Francijo in v Španijo (Brandes, 2003, str. 18). V letu 
2005 se je z enajstimi trgovinami pod imenom Hofer, kot podružnica avstrijskega 
trga, pojavil tudi v Sloveniji. 
 
Ustanovitelja podjetja Aldi sta med drugim izjavila tudi tole: »Leta 1948 in 1949 sva 
bila zelo v dvomih, ko sva odprla prvo majhno trgovino z živili. Že takrat sva 
nameravala odpreti več trgovin, zato sva morala poslovati zelo varčno. Bila sva 
mnenja, da bova v prihodnosti program prodaje razširila. Najine trgovine sva želela 
spremeniti v navadne, s široko paleto izbire izdelkov. Kasneje teh načrtov nisva 
uresničila, saj sva spoznala, da lahko tudi z majhno paleto ponudbe izdelkov 
narediva dobro trgovino in s tem doseževa nižje stroške najinega poslovanja, kakor v 
drugih trgovinah. Od leta 1950 sva si poleg majhne ponudbe prizadevala tudi za 
nizke cene izdelkov. Tudi k znižanju cen sva bila prisiljena. Če sva imela majhno 
ponudbo izdelkov, sva morala kupcem ponuditi druge prednosti. Od takrat prodajava 
blago precej ceneje.« (Brandes, 2003, str. 18). 
 
Za reklamna sporočila podjetje porabi zelo malo denarja, manj kot 0,3 odstotka. 
Učinkovita reklama je že cena izdelkov, ki je takšna, da so kupci pripravljeni čakati v 
dolgih vrstah. V začetnem obdobju poslovanja podjetja nekaterih izdelkov sploh niso 
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prodajali. Razlog za takšno odločitev sta hitrost prometa in hitrost prodaje. Zaradi 
hitrosti prometa v prodajo niso uvrstili pločevink s sadjem in zelenjavo, majoneze, 
ribje solate in podobno. V prodajalnah sprva sploh ni bilo svežega sadja in zelenjave, 
slanikov idr. Vendar tovrstne izdelke danes podjetje že prodaja, saj je konkurenca 
postala zelo huda.  
 
Ponudbo podjetja Hofer predstavlja 600 izdelkov in menjajoča se ponudba akcijskih 
izdelkov. Posebno pozornost namenja razvoju lastnih izdelkov, kot npr. pralnemu 
prašku Tandil, marmeladam in sladoledom Grandessa (Brandes, 2003, str. 13). 
Večina izdelkov je brez priznane znamke, prodajajo pa take, ki gredo najbolje v 
promet. Tako imajo na primer samo eno vrsto čistila za čevlje, samo eno zobno pasto 
»Blendex«, tudi olje in maslo sta samo ene vrste.  
 
Trgovanje v podjetju Hofer temelji na načelu: »Bolje malo kot preveč«. Pri tem so 
mišljeni tako ozka paleta izbire izdelkov, kot kapital, osebje in prostori. »Ko 
oblikujemo prodajno ceno izdelka, nas zanima izključno to, kako poceni ga lahko 
prodamo,« so ključne besede bratov Albrecht iz leta 1953, ki kažejo na 
najpomembnejše dejstvo njihove poslovne strategije. Ta je nespremenjena od vsega 
začetka delovanja in zahteva zagotovitev optimalno kakovostnih izdelkov po najnižji 
možni ceni. Hofer to dosega z uporabo le najosnovnejših sredstev za delo, omejenim 
prodajnim sortimentom, preprosto opremo trgovin, omejenim številom promocijskih in 
prodajnopospeševalnih aktivnosti, osnovnim »merchandisingom« in omejenim 
številom zaposlenih (Brandes, 2003, str. 20). 
 
Da bi zagotovili produktivnost in ekonomičnost poslovanja, ima Hofer izdelan sistem 
kazalnikov, ki jih mesečno izračunavajo, primerjajo med prodajalnami in normativi. 
Med kazalniki so (Brandes, 2003, str. 29): 

 povprečna prodaja na prodajalno, 
 povprečna prodaja na zaposlenega v posamezni prodajalni, 
 stroški dela v prodajalni glede na prodajo. 

 
Vsakršna storitev ali dejavnost, ki bi povečala stroške poslovanja ali podaljšala čas, 
ki je določen za osnovno dejavnost, je prepovedana. Zato ne uporabljajo kreditnih 
kartic ali čekov. Da bi omejili število nepotrebnih telefonskih klicev, ne objavljajo 
telefonskih številk v telefonskem imeniku. 
 
Hofer trži izdelke z ekskluzivnimi blagovnimi znamkami, kar pomeni, da izdelki iz 
prodajnega asortimenta ne nosijo logotipa Hofer. Zanimivo je, da tako Aldi Süd kot 
Aldi Nord izkoriščata skupne nabavne vire, vendar tržita istovrstne izdelke z 
različnimi ekskluzivnimi blagovnimi znamkami. Očitno je, da želita obe podjetji 
obdržati različnost v ponudbi. 
 
Danes skupina Hofer ustvari 98 odstotkov celotne prodaje z ekskluzivnimi blagovnimi 
znamkami. Svojo konkurenčnost v zadnjem času povečuje z vključevanjem novih 
blagovnih skupin izdelkov v svoj asortiment (sveži in hlajeni izdelki), ki jih trži pod 
enotno ekskluzivno blagovno znamko, ki jo potrošniki že povezujejo s podjetjem 
Hofer, pa čeprav nikjer ni izpisan logotip (European Discount Retailing, 2004, str. 
108). 
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5.4.1. Izgled prodajaln 
 
Izgled prodajaln diskontne verige Aldi se je v zadnjih letih zelo malo spremenil in 
ustreza naslednjim standardom: 

 število izdelkov od 600 do 800 
 prodajna površina od 500 do 1300 m2 
 enotna cenovna politika 
 prevladuje ekskluzivna blagovna znamka 
 asortiment izdelkov je plitek 
 število neživilskih izdelkov je omejeno in ustvarijo od 15 do 20 odstotkov 

celotne prodaje 
 število zaposlenih od 5 do 10 
 število parkirnih mest od 80 do 100 
 omejeno pospeševanje prodaje prehrambenih izdelkov 
 paletna postavitev izdelkov 
 v bližnji okolici prebiva najmanj 10.000 prebivalcev 
 prodajalne locirajo na obrobja mest ob glavne vpadnice 

 
 
Aldi je dosegel prevladujoč tržni delež le na nemškem trgu in v Avstriji, povsod  
drugod, kjer je razvil svojo diskontno verigo, pa ne igra vodilne vloge. Vztrajanje pri 
strategiji strogo omejenega asortimenta izdelkov je Aldiju v Franciji prineslo neuspeh 
in vedno večje zaostajanje za verigama, kot sta Lidl in Leader Price. Širitev prodajne 
mreže na svetovne trge upočasnjuje razvoj Aldija v Evropi, kamor Lidl vstopa z 
velikimi koraki in želi odkrito zasesti prvo mesto med diskontnimi ponudniki. 
 
Evropski trgi, kjer so diskonti prisotni že vrsto let in so dosegli visok tržni delež, so 
Norveška, Nemčija, Belgija, Avstrija in Danska. Na teh trgih je možnost nadaljevanja 
rasti zelo omejena, obstaja pa potencialna možnost spremembe tipa diskontne 
trgovine pri vodilnih diskontnih verigah. 
 
Trgi, kjer so diskonti prisotni že vrsto let, vendar niso dosegli visokega tržnega 
deleža, so Portugalska, Finska, Švedska, Španija in Italija. Tu je možnost širjenja 
diskontne prodaje precejšnja. 
 
Prevladujoč tip diskontne prodajalne se spreminja glede na državo. Soft diskonti so 
prevladujoči v nordijskih državah in na Iberskem polotoku, v vseh ostalih evropskih 
državah pa prevladujejo hard diskonti. Hitro naraščanje števila hard diskontov (Aldi in 
Lidl) in umiki soft diskontov z nekaterih trgov (Velika Britanija) napovedujejo, da bo v 
Evropi prevladal tip prodajalne hard diskont.  
 
 
5.5. PREDNOSTI IN PRILOŽNOSTI DISKONTNIH PRODAJALN 
 
Trgovci, ki upravljajo diskontne prodajalne, so si na trgu uspeli ustvariti in utrditi 
status trgovcev, ki svojim kupcem nudijo izdelke po zelo ugodnih cenah. Takšen 
status so si pridobili na podlagi običajno skromnejše opreme svojih prodajaln in 
poslovanja z nizkimi maržami, kar jim zagotavlja nizke cene izdelkov, ki so bistvo 
strategije diskontnih prodajaln. 
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Z utrjevanjem ugleda diskontnih trgovcev se povečuje pripadnost in zaupanje kupcev 
določeni diskontni verigi, posledično se povečuje krog kupcev v določeni diskontni 
verigi in s tem njen obseg prodaje. 
 
Ko določena veriga diskontov doseže pozicijo najcenejšega prodajalca (»price 
leader«) na trgu, lahko usmeri svoje napore in sredstva v zagotavljanje večje 
kakovosti izdelkov in storitev. Diskontna veriga lahko izkoristi priložnost za 
preureditev prodajalne, razširitev prodajnega asortimenta, poveča sredstva za 
prodajne in promocijske aktivnosti in podobno (primer: Aldi in Lidl skušata na trgu 
Velike Britanije s preurejanjem prodajaln in širjenjem prodajnega sortimenta približati 
ponudbo potrošnikom in posledično povečati obseg prodaje). 
 
Prodajni asortiment predstavljajo v pretežni meri proizvodi, ki jih diskontne verige 
prodajajo pod lastno ali ekskluzivno blagovno znamko. Diskontne verige nabavljajo 
blago v Evropi in tudi izven nje, odvisno od cene izdelkov in stroškov, ki so povezani 
z nabavo. Diskontne verige težijo k čim boljši kakovosti izdelkov lastne/ekskluzivne 
blagovne znamke in jo primerjajo s kakovostjo izdelkov znanih blagovnih znamk. 
Prodajni asortiment je ozek in zajema izdelke, ki zadovoljujejo osnovne življenjske 
potrebe. Ozek asortiment je namreč pogoj, da diskontne verige zagotavljajo nizko 
prodajno ceno proizvodov. Hkrati pa je ravno ozek prodajni asortiment izziv in 
priložnost za nadaljnji razvoj diskontnih prodajaln, saj omogoča prilagajanje potrebam 
in željam potrošnikov. Vključitev razširjene ponudbe svežih in zamrznjenih izdelkov, 
vnaprej pripravljene hrane, proizvodov zdrave prehrane in proizvodov uveljavljenih 
blagovnih znamk je diskontni verigi Lidl pripomogla k hitrejši rasti prodaje. 
 
Ker stroški poslovanja v veliki meri vplivajo na oblikovanje prodajne cene, jim 
diskontne verige posvečajo veliko pozornost in skrbijo, da so v predpisanih okvirih. 
Prodajalne so skromno opremljene, v njih je zaposleno minimalno število prodajnega 
osebja, za prodajno pospeševalne aktivnosti so namenjena minimalna sredstva. 
Marža, ki jo iz poslovanja dosegata Aldi in Lidl, se giblje okoli 12 odstotkov, kar 
predstavlja skoraj polovico marže, ki jo v svojem poslovanju ustvarijo trgovci, ki 
upravljajo hipermarkete in supermarkete. Vendar pa nizki stroški dela in logistike 
vplivajo na dejstvo, da je stopnja dobička od prodaje pred plačilom obresti in davka 
med njimi primerljiva (European Discount Retailing, 2004, str. 123). 
 
Največji verigi diskontnih prodajaln Aldi in Lidl se po vrednosti prodaje uvrščata med 
največje živilske trgovske verige na svetu. Obe podjetji sta tudi med desetimi 
največjimi prodajalci na drobno v zasebni lasti. Njuna finančna moč in neodvisnost 
jima dolgoročno omogočata ohranjanje položaja na trgu, tudi če nekaj let ne 
poslujeta z dobičkom. Večina diskontnih verig je v zasebni lasti, ki omogoča 
neodvisnost od delničarjev ali drugih lastnikov, ki konec leta pričakujejo delitev 
dobička. Prednost zasebne lastnine je tudi v dejstvu, da podjetjem ni treba objavljati 
finančnih rezultatov (European Discount Retailing Future Focus, 2003, str. 249).  
 
Večina diskontnih verig običajno ne sodeluje v tržnih analizah. Oboje preprečuje, da 
bi konkurenca na trgu pridobila podatke o uspešnosti diskontnih verig. Organizacija 
večine verig diskontnih prodajaln na nacionalni ravni je decentralizirana. Lokalni 
vodje so odgovorni za stroške, ki so povezani s poslovanjem prodajaln, medtem ko je 
regionalni vodja odgovoren za razvoj prodajaln in rezultat poslovanja na svojem 
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regijskem področju. Regijski vodje si med seboj redno izmenjujejo podatke, 
informacije in predloge za izboljšave poslovanja ter na ta način širijo uveljavljanje 
inovacij na vse regije. 
 
Diskontni tip prodajalne je izredno primeren za hitro širitev na obstoječem trgu, kot 
tudi za vstope na nove trge. Prodajalne so v primerjavi z nakupovalnimi centri in 
hipermarketi majhne in preprosto opremljene. Večina diskontnih prodajaln je manjša 
od 1.000 m2, zato je zanje lažje najti primerno zemljišče in pridobiti gradbena 
dovoljenja ter so tako tudi stroški pridobivanja dovoljenj in stroški izgradnje ter 
obratovanja manjši. Posledično je manjše tudi tveganje vstopa na tuji trg. Pomembno 
je tudi dejstvo, da mnoge države s svojo zakonodajo in predpisi glede gradnje in 
širitve velikih trgovskih središč omejujejo gradnjo novih trgovskih centrov in velikih 
hipermarketov. Takšna politika omogoča širitev diskontnih prodajaln in povečevanje 
njihovega tržnega deleža na račun nakupovalnih centrov, hipermarketov in velikih 
supermarketov. Najbolj izraziti primeri take politike so Francija, Nemčija in Italija 
(European Discount Retailing Future Focus, 2003, str. 249). 
 
Priložnost za hiter razvoj diskontnih prodajaln na trgih srednje Evrope je v dejstvu, da 
trgovinska formata (supermarket, hipermarket) prehajata v zrelo fazo razvoja, zato v 
nadaljevanju ne pričakujemo njune rasti. BDP na prebivalca sicer počasi narašča, 
vendar pa narašča tudi število prebivalcev z najnižjimi dohodki, ki so ciljna skupina 
diskontnih prodajaln. Priložnost za hiter razvoj diskontnih prodajaln je tudi na trgih, 
kjer zvestoba kupcev določeni trgovski verigi ni zelo velika ali je celo v upadanju. 
Diskontni trgovci imajo v tem primeru zaradi svojih nizkih cen veliko priložnost za 
razvoj in rast.      
 
Večinoma obratujejo v času, ko je prodaja največja in so zaprti ob nedeljah. Zato so 
stroški dela lahko nižji, kot so v hipermarketih (manj nadur, ni nedeljskega in nočnega 
dela). Ker pa večina konkurentov teži k podaljševanju delovnega časa, je to lahko 
priložnost, da se diskontne prodajalne prilagodijo željam potrošnikov in zahtevam 
trga. 
 
 
5.6. SLABOSTI IN NEVARNOSTI DISKONTNIH PRODAJALN 
 
Bistvo strategije diskontnih prodajaln je zagotoviti čim nižjo ceno izdelkov, zato 
lastniki in upravljavci diskontnih verig namenjajo zelo malo sredstev za oglaševanje, 
aranžiranje prodajaln, publiciteto in pospeševanje prodaje. S tem ne izkoriščajo ciljev 
tržnega komuniciranja, ki so obveščanje porabnikov o dejavnosti trgovskega podjetja, 
njegovem asortimentu izdelkov in storitvah, prepričevanje porabnikov, da nakup 
oglaševalnega izdelka daje več koristi, kot nakup drugega podobnega izdelka in 
miselno povezovanje porabnikov z določenimi izdelki in storitvami trgovskega 
podjetja (Potočnik, 2001, str. 266).  
 
Lastniki in upravljavci diskontnih verig se v največji meri posvečajo doseganju nizkih 
cen, ne poudarjajo kakovosti lastne/ekskluzivne blagovne znamke, ne prilagajajo 
dovolj hitro prodajnega asortimenta zahtevam in željam porabnikom, ne nudijo 
storitev. Nevarnost takšnega razmišljanja in delovanja se pojavlja predvsem na trgih, 
kjer življenjski standard raste. Na teh trgih del porabnikov, ki jim cene izdelkov niso 
pomembne, hitro narašča. Ti porabniki želijo širok in globok asortiment izdelkov, 
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kakovostne izdelke uveljavljenih blagovnih znamk, želijo več prodajnih storitev. V 
primeru, da diskontne verige ne bodo prilagodile svoje ponudbe porabnikom, bo 
cenovno neobčutljivi del populacije zanje izgubljen. Ozek prodajni asortiment 
izdelkov v diskontnih prodajalnah sili porabnike, da morajo določene izdelke, ki jih 
potrebujejo v vsakdanjem življenju, kupovati v drugih, konkurenčnih prodajalnah. 
Zaradi hitrega tempa življenja obisk dveh prodajaln danes pomeni že preveliko 
izgubo časa, zato ozek asortiment izdelkov predstavlja slabost.  
 
Ni nujno, da bi se diskontni trgovci prilagodili željam in potrebam porabnikov, lahko 
razširijo svoj prodajni asortiment, kar pa takoj predstavlja nevarnost višjih stroškov 
poslovanja, ki bi posledično vplivali na porast cen. Ena izmed značilnosti diskontnih 
prodajaln je prodaja dveh enot istovrstnega izdelka, prodaja večjih pakiranj ali celo 
tovarniškega pakiranja (npr. omot sladkorja, zaboj piva). Takšni izdelki so namenjeni 
gospodinjstvom z večjim številom članov. Ker pa v zadnjem času število članov v 
posameznem gospodinjstvu upada in je vse več enočlanskih gospodinjstev, se 
poraja nevarnost, da izbrani asortiment v diskontnih prodajalnah ni več primeren 
(European Discount Retailing Future Focus, 2003, str. 254). 
 
Diskontni trgovci pri svojem poslovanju ne upoštevajo prednosti in priložnosti, ki jih 
nudi sistem upravljanja z blagovnimi skupinami. To je proces, kjer blagovne skupine 
nastopajo kot strateške poslovne enote in kjer se izvaja njihovo trženje s ciljem 
zadovoljiti želje potrošnika bolje, hitreje in z manj stroški. Konkurenčni trgovci ga 
razvijajo sami ali v sodelovanju z največjimi proizvajalci. Rezultati se kažejo v 
povečani prodaji in večjih zaslužkih. Pogodbe za nabavo izdelkov pod lastno 
blagovno znamko ali ekskluzivno blagovno znamko sklepajo diskontni trgovci s 
proizvajalci. Pogodbe so sklenjene za daljše obdobje in natančno opredeljujejo 
količine, kakovost, dinamiko nabave. Velik del ostalih izdelkov pa diskontni trgovci 
nabavljajo na trgu, kjer je cena najnižja in še ustreza kakovosti. Takšen način nabave 
povzroča hitro menjavo izdelkov, kar lahko pri potrošnikih izzove nejevoljo in 
razočaranje.  
 
Na trgu se za svoj tržni delež borijo tudi ostali trgovci. V želji, da bi povečali 
konkurenčnost svojega prodajnega asortimenta, tudi sami razvijajo blagovne 
znamke, ki so cenovno in kakovostno primerljive s tistimi v diskontnih prodajalnah. 
Izenačevanje cen ob boljši ponudbi, širših storitvah, lepših prodajalnah, kjer se 
porabnik prijetno počuti, pomeni nevarnost za diskontne prodajalne, saj lahko 
izgubijo veliko svojih porabnikov. Nevarnost za diskontne trgovce predstavlja tudi 
usmeritev največjih proizvajalcev, da ohranjajo proizvodnjo najmočnejših blagovnih 
znamk. V njihovo prodajo in promocijo vlagajo velika sredstva, zato svoje blagovne 
znamke ščitijo in preprečujejo izdelavo podobnih izdelkov. Prav ti izdelki so magnet 
za porabnike v diskontnih prodajalnah (European Discount Retailing Future Focus, 
2003, str. 254). 
 
Zaradi strogega nadzora nad stroški poslovanja diskontni trgovci zaposlujejo 
minimalno število ljudi. To pomeni, da v prodajalni v večini primerov ni zaposlenih več 
kot deset trgovcev v dveh izmenah. Posledica so vrste na blagajnah, skromna 
postrežba porabnikov v prodajalni, neurejen izgled prodajalne, ipd. Obratovalni čas 
diskontnih prodajaln je krajši od konkurenčnih trgovinskih formatov (supermarket, 
hipermarket, sosedska prodajalna). Ker porabniki občutijo nakup kot zadovoljstvo, 
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hkrati pa je čas, porabljen za nakupovanje, vedno pomembnejša kategorija, postaja 
omenjena slabost nevarnost za nadaljnje poslovanje diskontnih trgovin. 
 
Jezik in oznake na embalaži in deklaracijah niso vedno v skladu s predpisi, ki veljajo 
na trgu, kjer se proizvodi prodajajo, to pa seveda povzroča težave tako za prodajalce 
kot za kupce. Še bolj so občutljivi prehrambeni izdelki, ki morajo ustrezati vsem 
varnostnim predpisom. Porabniki vedno bolj zahtevajo varne in zdravju neškodljive 
izdelke, državna zakonodaja na tem področju je vse ostrejša, kar posledično omejuje 
diskontne trgovce pri nabavi najcenejšega blaga, ki ne ustreza strogim predpisom. 
 
Lastniki in upravljavci diskontnih verig ne posvečajo velike pozornosti odnosom s 
kupci. Ne izdajajo kartic zvestobe, ne vlagajo velikih sredstev v pospeševanje 
prodaje, prav tako ne izvajajo pogostih izobraževanj za prodajno osebje. V nasprotju 
z njimi, pa konkurenčni trgovinski formati v naštete dejavnosti vlagajo velika sredstva. 
Na trgih, kjer je lojalnost kupcev konkurenčnim trgovinskim formatom velika, bodo 
diskontne verige težko uspele. 
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6. ZADOVOLJSTVO STRANK 
 
 
Beseda zadovoljstvo (ang. satisfaction) izhaja iz dveh latinskih besed satis, ki pomeni 
dovolj in besede facere, ki pomeni delati, narediti, proizvajati (Oliver, 1996, str. 11). 
Zadovoljstvo torej pomeni neko izpolnitev ali zadoščenje. 
 
Sodobna podjetja se vse bolj zavedajo pomena zadovoljstva, zvestobe kupca ter 
njegovega vpliva na uspešno poslovanje. Kotler (1996, str. 21) poudarja, da je 
zadovoljstvo stopnja človekovega počutja, ki je posledica primerjave med zaznanim 
delovanjem izdelka in osebnim pričakovanjem. Zadovoljstvo ali nezadovoljstvo je 
rezultat posameznikove nakupne odločitve; le-ta postane del njegovih izkušenj, ki jih 
lahko uporabi pri naslednjem nakupu.  
 
Proces zadovoljevanja potreb se nikoli ne konča in večina posameznikov je v 
nenehnem stanju neravnotežja. Večina ljudi je v določenem trenutku s čim 
nezadovoljna in si želi to stanje spremeniti v stanje zadovoljstva (Lipičnik, Možina, 
1993, str. 113). 
 
Vendar je zadovoljstvo le eden od dejavnikov, ki pripomore k večji zvestobi kupca. 
Zvestoba in zadovoljstvo se prepletata in sta neločljiva. Lahko rečemo, da je 
zadovoljstvo eno od orodij, s katerim si pridobimo zvestega kupca. 
 
Kot navajajo mnogi avtorji je zadovoljstvo kupca psihološko stanje posameznika, ki 
teži k temu, da bi bil kar najbolj zadovoljen. Zadovoljstvo kupca je močno povezano s 
pričakovanji, ki jih ima kupec pred nakupom izdelka. Kupčevo zadovoljstvo ali 
nezadovoljstvo je torej posledica predhodnih pričakovanj: če so kupčeva 
pričakovanja zadovoljena, potem lahko rečemo, da je kupec zadovoljen. V kolikor 
kupčeva pričakovanja po nakupu niso zadovoljena, je kupec nezadovoljen in verjetno 
ne bo več kupoval v tej prodajalni.  
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Spodnja slika prikazuje elemente zadovoljstva kupcev v trgovini.  
 
 
Slika 5: Prikaz elementov zadovoljstva pri kupcu.  
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Vir: Interno gradivo Spar, 2006.  
 
Dokaj pozno, šele v 70. letih so začeli posvečati pozornost zadovoljstvu kupcev 
(Kern, 1998, str. 2).  Podjetja so spoznala pomen zadovoljstva kupcev za njihovo 
poslovanje, kar je bil tudi razlog za številne raziskave, ki poskušajo zadovoljstvo 
jasneje opredeliti. Uveljavljene so naslednje teorije: (Brookes, 1995, str. 9-10): 
 

 Teorija medsebojnega vpliva dejavnikov ugotavlja, da na zadovoljstvo 
kupca vplivajo tako notranji, kot zunanji dejavniki, ki vplivajo na rezultat 
menjalnega procesa. Med zunanje dejavnike uvrščamo prodajno osebje in 
naloge kupca, ki jih ima v nakupnem procesu. Med notranje dejavnike 
uvrščamo sodelovanje kupca v nakupnem procesu, vložen napor in vpletenost 
kupca. V kolikor je rezultat definiran kot uspeh, je kupec zadovoljen, drugače 
je nezadovoljen. 

 
 Teorija enakovrednosti ugotavlja, da se zadovoljstvo pojavi, ko so končni 

rezultati menjalnega procesa večji oziroma sorazmerni z vložki, ki jih kupec 
vloži v menjalni proces. Za zadovoljstvo kupca je torej pomembno razmerje 
med vložki in rezultati in sicer morajo biti rezultati enakovredni ali vsaj 
primerljivi. 

 
 Teorija nepotrditve pričakovanj se najpogosteje uporablja za nazorno 

opredelitev zadovoljstva kupcev. Teorija se opira na dejstvo, da se kupcu pred 
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nakupom oblikuje pričakovanje, ki se nanaša na lastnosti, ki naj bi jih imel 
izdelek. Po nakupu kupec primerja med lastnosti, ki jih izdelek ima in 
lastnostmi, ki jih je od izdelka pričakoval. Bolj ko so pričakovane lastnosti 
podobne z lastnostmi kupljenega izdelka, bolj je kupec zadovoljen. Poznamo 
tri stopnje zadovoljstva: zelo zadovoljen – ko lastnosti izdelka presežejo 
pričakovanja, zadovoljen – ko so lastnosti izdelkov enaki pričakovanju in 
nezadovoljen – ko lastnosti izdelkov ne izpolnijo pričakovanja kupca (De 
Sarbo, Oliver, 1998, str. 495). 

 
 Teorija zmožnosti delovanja predvideva, da zadovoljstvo kupca povezano 

tudi z delovanjem izdelka ali storitve. 
 
Mnogi avtorji, med njimi tudi Kotler (1996, str. 20-21) deli kupce v dve skupini, in sicer 
na nove in stare kupce. Veliko težje je pridobiti nove kupce, kot pa obdržati stare. 
Obdržimo lahko le tiste kupce, ki so zadovoljni. Značilnosti tovrstnih, zadovoljnih 
kupcev so: 

 hvalijo izdelke in podjetje samo, 
 kupujejo več in ostajajo zvesti dalj časa, 
 kupujejo tudi izdelke, ki jih podjetje na novo uvaja in izboljšuje,  
 ne opazijo drugih blagovnih znamk niti oglaševanja tekmecev in se manj 

ozirajo na ceno,  
 podjetju posredujejo svoja opažanja in zamisli o izdelku, 
 poslovanje z njimi je cenejše. 

 
 
 
Slika 6 : Krivulja zadovoljstva potrošnikov. 
 
 

 
 
Vir: Cottrell, 1995, str. 22 
 
Na abscisni osi je razvidna stopnja zadovoljstva potrošnikov medtem, ko je na 
ordinatni osi razviden delež populacije potrošnikov. Povprečna populacija 
potrošnikov z vidika njihovega zadovoljstva z določenim izdelkom se deli na tri dele 
oz. skupine, in sicer: 

 skupina A – nezadovoljne kupce, 
 skupina B – zadovoljne kupce, 
 skupina C – zelo zadovoljne kupce. 
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Iz slike je razvidno, da se potrošniki razvrščajo v obliki normalne porazdelitve. Tako 
so v največji skupini potrošnikov tisti potrošniki, ki so z izdelkom bolj ali manj 
zadovoljni (polje B). Med tem, ko je delež nezadovoljnih (polje A) in delež zelo 
zadovoljnih (polje C) enakovredno manjši od zadovoljnih (polje B).  
 
Če pričakovanja kupca o določenem izdelku niso izpopolnjena, je stranka bolj ali 
manj nezadovoljna. Nezadovoljstvo je za kupce neprijetno in kaže na njihove težave 
z določenimi izdelki (Kotler, 1998, str. 248). 
 
 
Slika 7: Odziv nezadovoljnih kupcev. 
 

 
 

Pojavi se 
nezadovoljstv

NE 
ukrepati 

Ukrepati 

Ukrepati 
na javni 

Ukrepati na 
zasebni 

Sprožiti pravni 
postopek za 

Zahtevati nadomestilo 
neposredno od 

Pritožiti se poslovnim, 
zasebnim ali vladnim 
ustanovam 

Posvariti prijatelje 
pred izdelkom in 
proizvajalcem 

Nehati kupovati 
izdelek, bojkotirati 

 
Vir: Kotler, 1998, str. 200 
 
 
Slika prikazuje možne odzive nezadovoljnega kupca. Nezadovoljni kupec lahko 
ukrepa in se pritoži ali pa sploh ne ukrepa. V kolikor se odloči, da bo ukrepal, lahko to 
stori javno ali zasebno. Med javnimi ukrepi so neposredna pritožba proizvajalcu, 
posvet z odvetnikom, ali pritožba organizacijam za zaščito potrošnikov. Zasebni 
ukrepi so pogosto odločitev o prenehanju kupovanja izdelka, ali svarilo prijateljem, 
znancem o izdelku in njegovih slabih lastnostih. 
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6.1. OPREDELITEV NEZADOVOLJSTVA 
 
Nezadovoljstvo je pomemben dejavnik, ki kaže na to, da interesi med prodajalcem in 
kupcem niso usklajeni. Kadar pričakovanja kupca o določenem izdelku niso 
izpolnjena, je stranka več ali manj nezadovoljna. Njeno nezadovoljstvo prinaša 
povsem drugačne odzive in postavlja interese podjetja v nasprotje z interesi kupca. 
Nezadovoljstvo je za kupce neprijetno in kaže na težave z izdelkom, trgovino ali 
ponujeno storitvijo (Ule, Kline, 1996, str. 248).  
 
Kotler (1996, str. 199) pravi, da se nezadovoljen kupec odziva drugače, ker najprej 
poskuša zmanjšati nelagodje, saj človeško bitje teži k temu, da bi vzpostavilo 
notranjo celovitost oziroma skladnost med svojimi mnenji, znanjem in vrednotami. 
Nezadovoljen kupec se bo odločil za enega od dveh možnih ukrepov. Nelagodje 
lahko zmanjša tako, da zavrže ali vrne kupljeni izdelek, ali pa tako, da poskuša 
poiskati podatke, ki bi mu morda potrdili vrednost izdelka. 
 
 
6.1.1. RAVNANJE Z NEZADOVOLJNIMI KUPCI 
 
Zadovoljen kupec je pomemben kapital podjetja, nezadovoljen kupec pa predstavlja 
potencialno nevarnost, ki lahko negativno vpliva na podjetje in njegovo uspešnost. 
Rezultati raziskav namreč kažejo, da nezadovoljen kupec s svojimi negativnimi 
izkušnjami seznani 9 do 10 ljudi (Glanz, 1994, str. 6). Takšno negativno širjenje 
informacij od ust do ust lahko povzroči resne probleme pri gradnji zvestobe kupcev, 
zato je še posebej pomembno, da podjetja ugotavljajo, kateri kupci so nezadovoljni, 
odkrivajo vzroke za nezadovoljstvo ter imajo jasno zastavljeno politiko ravnanja z 
nezadovoljnimi kupci. 
 
Številna podjetja uporabljajo pritožbe porabnikov kot merilo zadovoljstva porabnikov, 
vendar je to zelo vprašljivo početje. Omeniti je namreč potrebno, da samo pritožbe 
porabnikov niso primerne ne za merjenje zadovoljstva, ne za merjenje 
nezadovoljstva. Procesi, ki vodijo v nezadovoljstvo in pritožbe so zapleteni in ne 
moremo z gotovostjo trditi, da bo nezadovoljstvo jasno izraženo. Če upoštevamo 
raziskave, se samo 4 odstotkov nezadovoljnih kupcev pritoži, ostali pa enostavno 
prenehajo kupovati in tiho odidejo h konkurentom (Glanz, 1994, str. 6). 
 
Nekatere tuje ocene kažejo, da povprečno podjetje na leto izgubi 20 odstotkov svojih 
porabnikov, glavni razlog za to pa je prav nezadovoljstvo (Kostanjšek, Batagelj, 
2004).  
 
Na porabnikovo odločitev, ali se bo pritožil ali ne, vpliva več dejavnikov (Ule, Kline, 
1996, str. 250): 
 

 Stopnja nezadovoljstva 
Pri manjšem nezadovoljstvu porabnik po navadi niti ne čuti potrebe, da bi se 
pritožil. Bolj kot se nezadovoljstvo veča, večja je možnost, da se bo porabnik 
pritožil. 
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 Pomembnost  
Če je nezadovoljstvo povezano z izdelki, ki so za porabnika pomembni ali zelo 
pomembni, obstaja večja verjetnost, da se bo pritožil.  

 
 Stroški in koristi pritožbe 

Če bo porabnik zaznal visoke pričakovane koristi in nizke pričakovane stroške v 
zvezi s pritožbo, je verjetnost, da se bo pritožil, večja. 

 
 Osebnostne lastnosti 

Iz raziskav je razvidno, da pri nekaterih ljudeh obstaja večja verjetnost, da se 
bodo pritožili kot pri drugih. Porabniki, ki so nagnjeni k pritožbam, so navadno bolj 
izobraženi, imajo na voljo več časa ter specifične osebnostne lastnosti (npr. 
prepirljivost, nasilnost). 

 
 Pripisovanje krivde 

Manj verjetno je, da se bo kupec pritožil, če meni, da je deloma ali v celoti sam 
kriv za svoje nezadovoljstvo. Če pa za svoje težave krivi proizvajalca ali 
prodajalca, pa je bolj verjetno, da se bo pritožil. 

 
Glanz navaja tudi najpogostejše razloge, zakaj se porabniki ne odločijo za pritožbo: 

 menijo, da je zaposlenim vseeno, 
 ni vredno ne truda ne časa, 
 ni jim znan uporaben kanal ali oseba, kateri se lahko pritožijo, 
 strah pred maščevanjem. 

 
Podjetja morajo kupcem omogočiti, da se brez težav pritožijo, in jih pri tem 
spodbujati. Pritožbe namreč predstavljajo podjetju hitro in poceni informacijo za 
ugotavljanje potencialnih vzrokov nezadovoljstva, še preden ti pričnejo resneje 
ogrožati tržno nastopanje. V tem pogledu so pritožbe »zgodnji opozorilni znaki« in v 
interesu podjetij je, da olajšajo ali celo spodbujajo pritožbe porabnikov. 
 
S tem, ko podjetje prisluhne kupcem, dobi veliko predlogov za izboljšave izdelkov in 
storitev, vendar pa samo to ni dovolj. V podjetju morajo na pritožbo tudi pozitivno 
odgovoriti, saj podatki kažejo, da bo kar 54 odstotkov do 70 odstotkov vseh kupcev 
še naprej poslovalo z organizacijo, če bodo njihove pritožbe ugodno rešene. Ta 
številka pa se povzpne tudi na 95 odstotkov, če ima kupec vtis, da je bila reklamacija 
hitro rešena (Kotler, 1998, str. 21). 
 
 
6.2. PRIDOBIVANJE UGLEDA PRI KUPCU 
 
Kupec izbira trgovine, v katerih rad in pogosto kupuje, glede na različne 
predpostavke.  
 

 Bogata ponudba  
V današnjem času je ponudba na področju živilskih in neživilskih izdelkov zelo velika, 
tako, da si trgovec v maloprodaji lahko ustvari široko in bogato ponudbo. Vendar je 
ponudba tako imenovanega suhega asortimenta, ki ga ponujamo na prodajnih 
policah dosegljiva vsem trgovcem in ne predstavlja konkurenčne prednosti. Kupci so 
vedno bolj pozorni in občutljivi na ponudbo in kakovost svežih izdelkov. To velja 
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predvsem za sadje in zelenjavo, meso in mesne izdelke, mesnine, sire, kruh in 
pekovsko pecivo ter mlečne izdelke. Tisti trgovec, ki uspe kupca prepričati, da je v tej 
ponudbi najboljši, ima velike možnosti za uspeh.  
 

 Kakovost blaga 
Kakšna naj bi bila zveza med pričakovanjem potrošnika in dejanskimi kvalitetami 
izdelka? Odgovor je čimbolj tesna zveza. Pričakovanje potrošnika naj bi bilo 
izpolnjeno s kvaliteto kupljenega, kar naj bi potrošnik tudi občutil. Med, na prvi pogled 
enakim blagom, ki ga trgovci ponujajo na policah so lahko velike razlike v kakovosti. 
Praviloma naj bi nam nekaj o kakovosti povedala že cena, vendar to ne velja vedno 
za vse izdelke, saj lahko z dogovori med ponudniki v prodajni verigi pride na police 
zelo kakovostno blago po zelo ugodni ceni. Kakovost se lahko prikrije tudi z na oko 
lepo embalažo, vabljivo ponudbo, močno reklamo. Nezadovoljstvo nastane, če je 
pričakovanje večje od doseženega. Običajno izdelke slabe kvalitete potrošniki hitro 
prepoznajo in jih trajneje ne kupujejo. V veliko primerih za tak izdelek povejo tudi 
ostalim potrošnikom. Resni proizvajalci, ki proizvajajo visoko kakovostne izdelke 
imajo ustanovljene oddelke, ki se ukvarjajo z različnimi vprašanji kakovosti ali pa 
posebne skupine za izboljšanje kakovosti. Blagovne znamke predstavljajo končnim 
potrošnikom določeno garancijo za kupljen izdelek, zato jih proizvajalci skrbno 
negujejo. 
 

 Novosti 
Potrošniki, ki redno obiskujejo določeno prodajno mesto, se na tega navadijo in 
sčasoma ponudba ne pritegne njihove pozornosti. Zato moramo stalno skrbeti, da v 
prodajni program uvajamo novosti, ki osvežijo našo ponudbo in ponovno zbudijo 
pozornost potrošnika. Veliko proizvajalcev redno skrbi za osveževanje svojih izdelkov 
in blagovnih znamk ( product relaunch ), kar mora trgovec v maloprodaji tudi slediti, 
saj je običajno podprto z veliko marketinškimi aktivnostmi. 
 

 Zmerne in konkurenčne cene 
Nižja ko je kupna moč kupca in večja ko je konkurenca, bolj kupci pregledujejo 
kakovost blaga in primerjajo cene, zato gledamo, da so naše cene zmerne in da smo 
čim bolj konkurenčni. Običajno imajo trgovci poleg rednih cen še vrsto različnih 
cenovnih aktivnosti. Taki primeri so Vsak dan nizka cena, Trajno nizka cena, Prva 
cena, Mega cena, Akcijska cena, Prva cena, Ponudba dobavitelja…Kupci ob taki 
ponudbi kupujejo tudi izdelke, ki jih nimajo na nakupovalnem seznamu. 
 

 Urejenost trgovine 
Zunanjost 
Trgovina privabi kupca že s svojo zunanjo urejenostjo. Vendar ni dovolj le privlačna 
fasada in dobra dostopnost do parkirnega prostora. Paziti je potrebno na dnevno 
čistočo le tega, urejenost in vzdrževanje zelenih površin, čistočo stekel, smetnjakov, 
klopi in ostalih površin, ki jih uporablja prodajalna. Tukaj se pogosto pozablja na 
prostor za odpadni papir in ostale odpadke, dostavno rampo, ki prav tako zahteva 
dnevno vzdrževanje. Eden od dejavnikov zadovoljstva kupca so tudi nakupovalni 
vozički, ki morajo biti lahko dostopni, čisti, suhi in tehnično brezhibni 
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Čistoča in svežina prodajalne 
Brezhibna čistoča je osnovni pogoj za urejen videz, še posebej prodajalne z živili. Ta 
dejavnik je eden ključnih pri odločanju kupca za obisk in nakup v določeni trgovini. 
Posebej je pomembna na oddelkih s svežimi izdelki, kjer morajo biti prodajni pulti, 
stekla vitrin, tehtnice in pribor tudi tekom dneva sproti čiščeni. V ostali prodajalni pa 
moramo biti pozorni na redno čiščenje stekel, prahu, pajčevin in tal, tudi po vogalih in 
kotih, ter pod prodajnimi policami. Pomembna je tudi stalna čistoča v ostalih 
prostorih, kjer potrošnik nima dostopa, kot so skladišče, priprava mesa, mesnin, 
hladilne komore saj tudi ti prostori namenjeni manipulaciji z živili. 
 
Svežino prostora lahko dosežemo z dobrim načrtovanjem prostora, če ga opremimo 
s svetlimi barvami in dobro razsvetljavo. Dober občutek nam da tudi veliko naravne 
svetlobe. Dodatno lahko dosežemo svežino tudi s postavitvijo sadja in zelenjave in 
cvetja ob vhodu v trgovino. Vendar pa z neurejenostjo, slabo založenostjo in 
umazanim oddelkom sadja in zelenjave dosežemo ravno nasprotni učinek pri kupcih, 
ki po prečkanju oddelka v tem stanju dojemajo celotno prodajalno kot neurejeno. 
Pozorni moramo biti na zračnost prostora in vonjave v trgovini, saj svež in odišavljen 
zrak privablja, medtem ko zatohel, neprezračen prostor potrošnike odbija, ter na 
primerno temperaturo, predvsem ob ekstremih poleti in pozimi. 
 
Založenost 
Da potrošnik dobi občutek dobre založenosti prodajalne je pomembna stalna 
prisotnost vseh izdelkov na prodajnih policah. To je še zlasti pomembno v živilski 
trgovini, kjer tako dobi potrošnik res občutek dobre izbire. Na drugi strani pa to ne 
pomeni, da prodajni prostor tako založimo, da ima potrošnik občutek neprehodnosti 
in oviranja pri nakupu.       
 

 Opremljenost prodajnega prostora   
Oblikovanje prodajalne 
Sodobno oblikovanje prodajaln pomeni nov pristop k načrtnemu razstavljanju 
izdelkov saj bistveno vpliva na kupčevo nakupovalno vedenje. Prodajalna mora biti 
oblikovana tako, da potrošnika opogumi, da vstopi, zmanjša njegov psihološki odpor 
in se potrošnik začne zanimati za razstavljene izdelke. Prodajno okolje mora kupca 
tudi sprostiti in nanj narediti pozitivni vtis. Potrošniki se bolje počutijo v trgovinah, ki 
so večje, prostornejše, dajejo videz zračnosti, svetlosti in čistosti. Prehodi med 
policami in ostalimi prodajnimi mesti (koši, mize) morajo biti dovolj široki, da se lahko 
kupci neovirano gibljejo. Kot minimum se upošteva širina dveh nakupovalnih 
vozičkov, vendar morajo biti taka mesta prej izjema kot pravilo.  
 
Razporeditev opreme 
Pri razporeditvi opreme znotraj prodajnega prostora imajo trgovska podjetja 
neomejene možnosti. Nekatera so zelo inovativna, druga pač posnemajo dobre 
prijeme konkurentov. Vendar pa večina trgovskih podjetij ureja svoje prodajne 
prostore po tako imenovanih konceptih. Koncept trgovine v osnovi pomeni, da imajo 
na primer vse trgovine istega trgovskega podjetja enako notranjo opremo postavljeno 
na enakih oziroma podobnih mestih, imajo enake barve opreme in prostora, enako 
postavitev in predstavitev izdelkov. 
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 Razporeditev izdelkov 
Problem vsake prodajalne je, kako je blago predstavljeno in koliko prostora 
namenimo posameznim izdelkom in blagovnim skupinam. Običajno trgovci 
namenjajo velikost oziroma število regalnih metrov za posamezno blagovno ali 
plasirno skupino glede na pretekle prodajne izkušnje in splošna vedenja. Nato je 
potrebna odločitev v okviru dodeljenega prostora v posamezni skupini. Posameznim 
izdelkom je potrebno nameniti dovolj prostora glede na prodajni delež, kar prinese 
ustrezno prodajo, hkrati pa omogoča normalno delo v prodajalni saj je izdelke 
potrebno redno dopolnjevati. V primeru, da ima izdelek premalo prostora na polici se 
pojavi stalno pomanjkanje (luknja) in obratno v primeru, da ga ima preveč, izdelek 
ostaja, kar povzroči lahko nekurantnost blaga (pretečeni roki trajanja) in neefektivnost 
prodaje izdelka. V ta namen se uporablja računalniško podprto načrtovano 
pozicioniranje izdelkov v prodajne police imenovano »space managament«. 
Trgovsko podjetje Spar je kot prvo trgovsko podjetje v Sloveniji začelo uporabljati to 
orodje za optimiranje zalog in boljše obračanje blaga. 
 

 Prijazno in profesionalno osebje 
Zaposleni v trgovini marajo slediti naslednjim izpostavam. 
Urejena zunanjost 
Zbuja pri potrošniku simpatije in zaupanje. Prodajalec mora biti vsakodnevno 
pozoren na svojo osnovno higieno, pričesko, roke, nohte, zobe, lase, britje, ličenje, 
oblačila, obutev in delovna oblačila. Najboljši način samoocene je, da se 
vsakodnevno vpraša: »Ali bi jaz kot potrošnik kupoval pri takšnem prodajalcu?«   
 
Prijetne osebnostne lastnosti 
Prijetne osebnostne lastnosti so uglajeno vedenje, kultiviran govor in poznavanje vsaj 
osnovnega bontona. Prodajalec mora znati poslušati, ustvariti pristen stik s 
potrošnikom ter mu vliti občutek spoštovanja.  Osnovne lastnosti, ki jih mora imeti 
prodajalec so še: prijaznost, ustrežljivost, taktnost, odločnost, nepristranskost, 
umirjenost, natančnost, poštenost, točnost, zanesljivost… 
 
Razvite sposobnosti 
Dobri prodajalci imajo tudi dobro razvite sposobnosti kot so: hitro in spretno 
vzpostavljanje stikov, spretno rokovanje z blagom, hitro in dobro  dojemanje in 
razumevanje situacij, estetski čut za urejanje trgovine, preciznost, doslednost, 
sposobnosti empatije… 
 
Profesionalnost, znanje in strokovnost 
So lastnosti, ki jih potrošniki še posebej opazijo. Lahko je prodajalec prijazen, 
uslužen, z mnogimi dobrimi osebnimi lastnostmi če nima smisla za opis in razlago 
blaga, če blaga, ki ga prodaja ne pozna in ga tudi ne zanima, če ne zna svetovati, če 
potrošniku razlaga svoje osebne probleme, če s kupcem razpravlja, mu vsiljuje svoje 
mnenje.  
 
Motiviranost 
Prodajalec, ki ima vse zgoraj našteto, lahko sčasoma če ni pravilno motiviran in nima 
jasnih ciljev otopi in izgubi začetni entuziazem ter postane povprečen.  
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 Ugodni plačilni pogoji 
Ugodni plačilni pogoji so pomembni predvsem za kupce z nižjo kupno močjo. V 
trgovini z živili je obseg tovrstne ponudbe manjši, predvsem se ta nanaša na 
ponudbo neživilskih izdelkov v večjih prodajalnah z živili in ostalih vrstah prodajaln. 
Najpogostejša načina sta obročno in odloženo plačilo. Bolj pomembne postajajo 
plačilne, kreditne, ter bonitetne kartice, ki so lahko motivacija za redne nakupe 
potrošnika, ker mu prinašajo dodatne ugodnosti. 
 

 Vzdušje v prodajalni 
Na potrošnika v prodajalni vpliva tudi nekaj dejavnikov, ki jih ne zazna kot 
neposreden vpliv, so pa lahko močni dražljaji, ki neposredno vplivajo na količino 
nakupa, čas zadrževanja v prodajalni in splošni vtis prodajalne.  
 

 Glasba 
Na razpoloženje vpliva glasba, ki naj ne bo ne preglasna – kupci naj jo slišijo, vendar 
ne poslušajo. Ugotovili so, da je primernejša počasnejša glasba, ki upočasni gibanje 
kupcev in podaljša čas nakupovanja. Občasno in nevsiljivo naj se vrtijo tudi oglasna 
sporočila, ki kupce obveščajo o trenutni ponudbi in ugodnem nakupu. Izbor glasbe 
mora biti čim bolj približan splošnemu okusu in trenutnim trendom.  
 

 Barve  
Barve delujejo na človeške občutke in čustva. Aktivne (svetle in tople) barve 
poživljajo, vzpodbujajo veselje in pozitivna čustva, optično povečajo prostor, medtem 
ko pasivne (temne in hladne) barve ustvarjajo zamorjeno, zadušljivo, umirjeno 
vzdušje, toda lahko delujejo tudi domače. Obstajajo še nevtralne barve, ki po svojih 
učinkih sodijo nekje med aktivne in pasivne. V prostoru moramo z vsemi elementi 
doseči barvno harmonijo, ki pomeni ustrezno kombinacijo različnih barv na način, da 
dosežemo ugoden učinek na kupčevo zaznavo. Dobra osvetlitev naredi prostor 
preglednejši in bolj sproščen, potrošnik vidi naravne barve izdelkov in razne 
podrobnosti. 
 
 
6.3. PRIČAKOVANJA KUPCEV 
 
Lahko rečemo, da se pričakovanja oblikujejo že pred nakupom, nadaljujejo med 
nakupom in tako porabnik po opravljenem nakupu ugotavlja, ali so bila ta 
pričakovanja o izdelku oziroma storitvi zadovoljena ali ne. 
 
Pričakovanja lahko opredelimo kot posameznikova občutja o verjetnosti, da se bo 
nekaj zgodilo. Ta občutja so odvisna od številnih dejavnikov, od katerih so v ospredju 
pretekle izkušnje porabnika. Pričakovanja porabniku služijo kot napovednik o tem, kaj 
naj bi se, oziroma kaj se bo zgodilo v postopku menjave. Tu so pričakovanja 
opredeljena kot kupčeve želje ali zahteve o tem, kaj bi ponudnik storitev moral 
ponuditi in ne, kaj bo ponudil (Lewis, 1995, str. 58). 
 
Izkušnje se oblikujejo na podlagi (Štefančič Pavlovič, 2001, str. 14): 

 preteklih nakupnih procesov, 
 pretekle uporabe (uporaba enakih ali podobnih izdelkov ali storitev podjetja, 

uporaba konkurenčnih izdelkov ali storitev), 
 preteklega stika s podjetjem ali njegovimi konkurenti. 
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Na pričakovanja pa poleg preteklih izkušenj vplivajo tudi drugi dejavniki, in sicer: 

 informacije, ki jih porabnik dobi o podjetju in konkurenci, 
 trženjski splet podjetja in njegovih konkurentov (najpomembnejšo vlogo pri 

oblikovanju pričakovanj porabnika igrata cena in tržno komuniciranje), 
 ugled podjetja v primerjavi s konkurenco, 
 moč blagovne znamke, 
 komunikacija od ust do ust, 
 osebnostne značilnosti porabnika,  
 kultura, 
 ponakupne storitve. 

 
Pričakovanja se glede na trg spreminjajo. Spreminjajo se glede na:  

 vrsto kupca,  
 situacijo nakupa,  
 stopnjo pomembnosti nakupa, poleg tega pa se pričakovanja spreminjajo v 
času. 

 
Želje vsakega podjetja je imeti čim večje število zadovoljnih kupcev.  
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7. ZVESTOBA POTROŠNIKOV 
 
 
Kupec je zvest določeni prodajalni, ko je zavezan ponavljajočim se nakupom v tej 
prodajalni za daljše obdobje, kljub prizadevanju tekmecev, da bi kupci zaradi 
njihovega vpliva spremenili nakupno vedenje. Da lahko govorimo o pravi zvestobi, 
mora kupec čutiti pripadnost prodajalni, ki jo lahko doseže kot rezultat implicitnih in 
eksplicitnih dejavnikov v odločitvenem procesu izbire prodajalne (Bloemer, de Ruyter, 
1997, str. 500). 
 
Tržniki že nekaj časa ugotavljajo, da je smotrneje uspešno poslovati z obstoječimi 
kupci, kot pa se potegovati za nove. To je razlog, da dajejo podjetja vse večji 
poudarek ohranjanju obstoječih kupcev, njihovemu zadovoljstvu in negovanju njihove 
zvestobe, torej vzajemnemu zaupanju med kupci in podjetjem (Starman, 1999, str. 
54). 
 
Obstaja več vidikov koristi, ki jih trgovcu prinaša zvesti kupec (Rojšek, Podobnik, 
1999, str. 164). 
 

 Vrednost zvestega kupca z vidika prihodkov: zvesti kupec zagotavlja stalne 
prihodke in nemoteno poslovanje trgovca. Poleg tega zvesti kupec običajno 
kupuje več in je pripravljen plačati redno ali celo nekoliko višjo ceno, kot jo 
ponuja konkurent  

 Vrednost zvestega kupca z vidika stroškov: stroški za pridobitev novega kupca 
so petkrat večji, kot so stroški zadržanja zvestega kupca. Znižajo se stroški, 
povezani s tržnim komuniciranjem, saj je kupec bolj izobražen in ima več 
izkušenj.  

 Vrednost zvestega kupca z vidika posledic njegovega vedenja: zvesti kupci 
širijo dober glas in o svojih pozitivnih izkušnjah pripovedujejo znancem, 
prijateljem in sorodnikom. Na ta način pripomorejo k boljši podobi podjetja v 
javnosti. V primeru napak ali ob drugih nezaželenih dogodkih so zvesti kupci 
na podlagi dobrih preteklih izkušenj hitreje pripravljeni oprostiti in pozabiti 
neprijetnosti. 

 
 
7.1. POMEN ZADOVOLJSTVA PORABNIKOV NA POSLOVANJE PODJETJA 
 
Zadovoljstvo porabnikov pomembno vpliva, v povezavi z drugimi dejavniki, na končni 
dobiček, ki je cilj vsakega podjetja. Seveda pa podjetja ne zasledujejo le enega cilja, 
ampak splet ciljev, ki jih sestavljajo donosnost, rast tržnega deleža, rast prodaje, 
izboljšanje ugleda podjetja itd. Vendar pa vsa tržno naravnana podjetja zasledujejo 
enak osnovni cilj, zaradi katerega so nastala, to je ustvarjanje dobička (Štefančič 
Pavlovič, 2001, str. 30). 
 
Prvi pogoj za dosego dobička je kakovosten izdelek oz. storitev, pravzaprav je 
predpogoj celovita kakovost v podjetju, kar mora zaznavati tako porabnik kot tudi 
zaposleni v podjetju. Podjetje mora tako neprestano skrbeti za kakovost svojih 
izdelkov in storitev ter za vsesplošno kakovost svojega poslovanja. S tem lahko 
vpliva na to, da so kupci njegovih izdelkov in storitev zadovoljni in se ponovno 
odločajo za nakup. 
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Zadovoljni kupci so s svojimi ponavljajočimi se nakupi ter zvestobo podjetju eden od 
pomembnih dejavnikov, ki predstavljajo osnovo, na kateri podjetje gradi svojo 
poslovno uspešnost in zasleduje osnovni cilj svojega poslovanja, t.j. dobiček. Ključne 
parametre, ki v povezavi z zadovoljstvom vplivajo na dobičkonosnost podjetja, sta v 
svojih raziskavah opredelila Anderson in Fornell. 
 
Raziskave so pokazale, da večje zadovoljstvo vpliva na (Anderson, Fornell, 
Lehmann, 1994, str. 55; Štefančič Pavlovič, 2001, str. 40-42): 
 

 Večjo zvestobo obstoječih kupcev 
Zadovoljstvo porabnikov vpliva na to, da porabniki ostajajo zvesti podjetju in njegovim 
izdelkom. V primeru, da ima podjetje veliko zvestih kupcev, lahko računa, da bodo ti 
s svojimi ponovnimi nakupi skrbeli za prihodke podjetja tudi v prihodnjih letih. Bolj kot 
so kupci zvesti podjetju, večja je verjetnost, da bodo s svojimi nakupi nadaljevali še 
veliko let. Na ta način se veča tudi skupna vrednost, ki jo ima posamezni zvesti 
kupec za podjetje. Večje kot je torej zadovoljstvo kupca, večja je njegova zvestoba in 
daljše je obdobje, v katerem kupuje izdelke ali storitve podjetja. S tem pa se veča tudi 
vrednost kupca z vidika podjetja ter dobičkonosnost podjetja.  
 

 Nižjo cenovno elastičnost 
Zadovoljni porabniki so pripravljeni plačati tudi višjo ceno za koristi, ki jih dobijo z 
nakupom izdelka ali storitve podjetja, in so manj občutljivi na dvig cene. Znižanje 
cenovne elastičnosti tako vpliva na večjo dobičkonosnost, saj lahko podjetje 
zadovoljnim kupcem zaračunava večjo maržo. 
 

 Neodzivnost obstoječih kupcev na napore konkurence 
Kupci, ki so zadovoljni z izdelki ali storitvami podjetja, se veliko slabše ali sploh ne 
odzivajo na napore in akcije konkurence, s katerimi poskuša pridobiti nove kupce. 
Podjetja z zadovoljnimi kupci imajo visok delež stalnih strank, kar vpliva na to, da so 
njihovi stroški pridobivanja novih kupcev nižji, pri konkurentih pa so ti stroški višji. 
Podjetje z zvestimi kupci beleži večji dobiček, ki mu ga prinašajo njegove stalne 
stranke. 
 

 Nižje stroške prihodnjih transakcij 
Zadovoljstvo porabnikov vpliva tudi na znižanje prodajnih stroškov ter na povečanje 
prihodkov od prodaje v prihodnosti. Napori prodajnega osebja so manjši, ko gre za 
stalne kupce, saj ti izdelke ali storitve že poznajo. Nasprotno velja za potencialne 
kupce, ki velikokrat šele primerjajo ponudbe različnih podjetij. Izdelkov ali storitev še 
ne poznajo, zato zahtevajo veliko več časa in naporov vseh zaposlenih v podjetju. 
Vse to se odraža v višjih transakcijskih stroških, ko gre za potencialne kupce, in nižjih 
transakcijskih stroških pri obstoječih kupcih. Poleg tega stalne stranke kupujejo bolj 
pogosto in večjo količino izdelkov. Ker zaupajo podjetju in njegovi ponudbi, so tudi 
bolj dovzetne za nakup novih izdelkov ali storitev podjetja. Z nakupom novih, 
izboljšanih in dopolnilnih izdelkov še dodatno povečujejo prihodke podjetja ter s tem 
vplivajo na večjo dobičkonosnost. 
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 Nižje stroške pritožb in reklamacij 
Obravnava pritožb in reklamacij ter odpravljanje napak zahteva čas in vire podjetja, 
kar povzroča določene stroške. Tista podjetja, ki stalno skrbijo za kakovost svojih 
izdelkov in storitev ter konstantno zagotavljajo zadovoljstvo svojih kupcev, beležijo 
manjše število pritožb in reklamacij. Zato potrebujejo tudi manj zaposlenih in ostalih 
virov, ki so namenjeni sprejemanju in obravnavanju pritožb in reklamacij, poleg tega 
pa imajo tudi nižje stroške s popravili in zamenjavo izdelkov. 
 

 Nižje stroške pridobivanja novih kupcev 
Stroški pridobivanja novih kupcev so precej nižji v podjetjih z zadovoljnimi kupci. 
Porabniki, ki zaupajo podjetju in so zadovoljni z njegovimi izdelki ali storitvami, s 
komunikacijo od ust do ust posredujejo svoje pozitivne izkušnje drugim osebam, ki so 
lahko potencialni kupci podjetja. Tudi mediji veliko raje pišejo spodbudne informacije 
o podjetju, če so te podprte s konkretnimi rezultati o zadovoljstvu obstoječih kupcev. 
Poleg tega pa zadovoljstvo porabnikov vpliva na verodostojnost oglaševanja izdelkov 
ali storitev podjetja. 
 

 Dvig ugleda podjetja 
Zadovoljni kupci, ki so po mnenju tržnikov boljši oglaševalci kot vsi plačani oglasi v 
javnih občilih (Kotler, 1998, str. 21), pomembno prispevajo k ugledu celotnega 
podjetja. Večji ugled podjetja pomaga pri uvajanju novega izdelka na trg, saj pri 
porabnikih dviga zavedanje in prepoznavnost izdelka, poleg tega pa zmanjšuje 
potencialno tveganje. Ugled podjetja pozitivno vpliva na vzpostavljanje in 
vzdrževanje odnosov s ključnimi dobavitelji, distributerji in ostalimi poslovnimi 
partnerji podjetja. 
 
 
7.2. ZADOVOLJSTVO S PRODAJALNO 
 
Zadovoljstvo s prodajalno je tako rekoč opredeljeno kot rezultat lastne ocene 
posameznika, da izbrana prodajalna dosega njegova pričakovanja. Ločimo zavedno 
in nezavedno oz. prikrito zadovoljstvo (Bloemer, de Ruyter, 1997, str. 501). 
 
Nezavedno ali prikrito zadovoljstvo se razvije, kadar kupec nima možnosti (časovna 
ali denarna omejenost) ali motivacije (hitri vsakodnevni nakupi), da bi šel skozi 
proces primerjanja in se niti ne zaveda zadovoljstva. Če se kupec zadovoljstva ne 
zaveda, se mu tudi težje oblikuje stališče do prodajalne in zato ne more občutiti 
pripadnosti, ki je kazalec zvestobe. Če pa je kupec zadovoljen in to zadovoljstvo 
občuti, lahko oblikuje pripadnost in s tem pravo zvestobo. Zavedno zadovoljstvo je 
tako pogoj za oblikovanje zvestobe in ima pozitiven vpliv nanjo, nezavedno 
zadovoljstvo pa nanjo vpliva v manjši meri (Kuhelj, 2002, str. 12). 
 
Kuhelj navaja, da se zadovoljstvo oblikuje na podlagi zaznave določenih elementov v 
prodajalni (2002, str. 13-15): 
 

 Fizični izgled prodajalne 
Med dejavnike fizičnega izgleda prodajalne prištevamo lokacijo prodajalne in 
urejenost prodajnih prostorov, ki pripomorejo k udobnosti nakupa. Primerna lokacija 
in dostopnost prodajalne, zadostno število parkirnih mest ter ustrezen obratovalni čas 
so prvi vtisi, ki jih dobi kupec, ko pride v prodajalno. Sledi faza iskanja izdelkov po 

37 



prodajnih policah. Pri tem je potrebno, da je prodajno okolje urejeno, da je dovolj 
prostora med prodajnimi policami, da so izdelki lepo razporejeni, da so cene na 
vidnih mestih, da so označbe za akcijske ponudbe dobro opazne. Pri vsem tem pa je 
pomembno prijetno vzdušje v prodajalni, katerega oblikuje prodajni prostor s pomočjo 
vizualne komunikacije, osvetlitve, barv, glasbe in vonja, z namenom, da bi spodbudili 
čustvene in zaznavne odzive porabnikov ter vplivali na njihove nakupne odločitve. 
 

 Izdelki 
Kupci sklepajo o kakovosti izdelka na podlagi njegovih notranjih in zunanjih lastnosti. 
Notranje lastnosti so fizične značilnosti izdelka (okus, barva), medtem ko so zunanje 
tiste, ki jih lahko prodajalna nadzoruje. To so cena in blagovna znamka izdelka. Ko 
prodajalna enkrat izbere blagovne znamke, nanje ne more več vplivati. Zato je 
pomembno, da prodajalci razumejo vpliv zunanjih lastnosti izdelka na kupčevo 
zaznavo kakovosti celotne ponudbe prodajalne. Zunanje značilnosti izdelkov so 
pomembnejše takrat, kadar je težko oceniti notranjo kakovost izdelkov (npr. pri 
hrani). Poleg zaznave kakovosti preko blagovnih znamk in cen je potrebno v tem 
okviru upoštevati tudi relativne cene (cene v primerjavi s ponudbo konkurentov), 
opremljenost z informacijami o samem izdelku, razpoložljivost izdelkov v akciji ter 
nasploh pravi asortiment izdelkov po širini in globini. 
 

 Kakovost storitev v prodajalni 
Kakovost storitev predstavlja značilnosti storitve, ki so prilagojene zahtevam in željam 
kupcev. Upoštevati je potrebno storitve, ki so povezane z nakupom (razpoložljivost 
prodajnega osebja, prijaznost, ustrežljivost, strokovnost, hitrost postopka na blagajni, 
število košaric in vozičkov …) in storitve, ki z nakupom nimajo neposredne zveze 
(predstavitev izdelkov, družabne prireditve v prodajalni ali pred njo). Storitvene 
aktivnosti v prodajalni dvigujejo zaznavno vrednost nakupa in s tem izboljšujejo 
konkurenčnost prodajalne. Storitve so torej pomemben dejavnik strategije trgovskega 
podjetja, saj lahko konkurenca hitro posnema ponudbo, veliko težje pa posnema 
storitve, ki so neotipljive (Levy, Weitz, 2001, str. 585-587). Da bi trgovsko podjetje z 
uvajanjem in izvajanjem kakovostnih storitev lahko doseglo čim večjo konkurenčno 
prednost, mora vedeti predvsem, katere storitve si porabniki najbolj želijo (Levy, 
Weitz, 2001, str. 594). 
 

 Pričakovanja 
Podrobno so obravnavana že v točki 6.3.. Opozorim naj le na to, da pričakovanja 
služijo kupcu za primerjavo z zaznano vrednostjo in s kakovostjo storitve. Prodajalna 
lahko preko dejavnikov, na podlagi katerih se oblikujejo pričakovanja, vpliva na 
zadovoljstvo kupcev in s tem tudi na oblikovanje zvestobe. 
 
Vsi ti dejavniki vplivajo na način vedenja oz. obnašanja kupca, torej na njegova 
stališča, priporočila, na zadovoljstvo in željo po ponovnem nakupu (Urbančič, 2002, 
str. 12). Vse to pa se odseva v oblikovanju zvestobe prodajalni. Zelo pomemben 
dejavnik zvestobe je tudi usmerjenost k pravim ciljnim segmentom in poznavanje 
njihovih značilnosti. 
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7.3. METODE ZA MERJENJE ZADOVOLJSTVA PORABNIKOV 
 
Najprej mora podjetje prepoznati kupčeve želje, potrebe in pričakovanja ter na 
podlagi teh ugotovitev oblikovati svojo ponudbo. Za uspešno ugotavljanje stanja na 
trgu oz. zadovoljstva svojih porabnikov mora imeti podjetje učinkovit ter reden sistem 
poročanja rezultatov merjenj (Koren, 1997, str. 19). Najboljši je tak informacijski 
sistem, ki omogoča pridobivanje informacij neposredno pri porabniku (Štefančič 
Pavlovič, 2001, str. 43). 
 
Kotler (1996) opozarja na pozicijo iz katere je potrebno izhajati in sicer, pomembno je 
namreč, kaj si mislijo in želijo porabniki, in ne, kaj si mi mislimo, da si želijo. Podjetje 
lahko pride do teh ugotovitev s pomočjo različnih metod, ki se uporabljajo za 
merjenje zadovoljstva. Podatki, ki izhajajo iz raziskave o zadovoljstvu porabnikov, 
dajo podjetju v večini primerov pravo sliko o tem, kako uspešno je pri zadovoljevanju 
želja in potreb svojih kupcev ter kaj je tisto, kar uporabnik še želi in pričakuje od 
podjetja. 
 
(Kotler, 1998, str. 41-43) izpostavlja naslednje metode za merjenje zadovoljstva 
porabnikov: 
 

 Sistem pritožb in predlogov: 
Organizacija, usmerjena k porabnikom, bo z raznimi idejami poenostavila sistem 
pritožb. Veliko restavracij in bolnišnic ima obrazce, na katere lahko stranke napišejo 
svoje pritožbe. Prav tako so nekatera podjetja vzpostavila brezplačne telefonske 
številke, na katere lahko porabniki sprašujejo, svetujejo ali se pritožijo. Tako 
pridobljene informacije omogočajo podjetju hitrejše reševanje nastalih težav, z njimi 
pa pridobijo tudi mnogo idej. 
 

 Ankete o zadovoljstvu kupcev: 
Razne študije so pokazale, da so kupci nezadovoljni z enim od štirih nakupov, vendar 
se manj kot 5 odstotkov nezadovoljnih kupcev resnično pritoži. Razlog je v tem, da 
mislijo, da s pritožbo ne bodo uspeli ali pa da ni tako zelo pomembna. S tem podjetja 
velikokrat izgubijo stranke, ker te raje kupijo manjše količine ali pa drugje, kot da bi 
se pritožile. Zato je bolje, da podjetja uporabljajo pri svojem raziskovanju še metodo 
anketiranja, v katero vključijo naključno izbrane porabnike, ki izražajo svoje 
zadovoljstvo, nezadovoljstvo in mnenje o delovanju konkurence.  
 

 Namišljeno nakupovanje (ang. mystery shopping): 
Namišljeno nakupovanje opravljajo ljudje, ki jih podjetja najamejo zato, da kupujejo 
njihove izdelke ali storitve, tudi konkurenčne, in poročajo o svojih dobrih in slabih 
izkušnjah ob nakupih. To vlogo bi morali opravljati tudi sami vodilni delavci, da bi 
videli, kakšen je odnos do porabnikov.  
 

 Analiza izgubljenih porabnikov: 
V podjetjih bi se morali potruditi izvedeti, zakaj so določeni porabniki prenehali 
kupovati pri njih ali odšli h konkurenci. Z njimi bi se bilo potrebno pogovoriti o razlogih 
za to in prav tako spremljati njihovo stopnjo osipa.  
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Podjetja pridejo do spoznanja, s čim so porabniki zadovoljni in s čim niso. 
Pomembno je tudi, da se v celoten proces zadovoljevanja porabnikov vključijo 
zaposleni v podjetju, kar imenujemo notranje (interno) trženje (Pečlin, 2001, str. 18).  
 
Bistveno je obveščanje zaposlenih o rezultatih in njihovo vključevanje v nove 
dejavnosti, usmerjene v dodatno izboljšanje zadovoljstva porabnikov. S tem lahko 
pridobimo in izkoristimo dragoceno znanje zaposlenih, ki so v stiku s porabniki, prav 
tako pa je to dodatna motivacija zaposlenih pri ustvarjanju novih razmer in uvajanju 
novih dejavnosti, ki vodijo do zadovoljnega porabnika. Dejavnosti v tej smeri tudi 
spodbudijo zaposlene, da začnejo o svojih porabnikih razmišljati z drugačnega 
zornega kota. Zelo koristna je tudi interna raziskava zadovoljstva zaposlenih, ki z 
uporabo enakega vprašalnika kot za porabnike, sami ocenijo svoje podjetje. Namen 
tega je ugotoviti, ali so zaposlenim pomembne enake lastnosti kot njihovim 
porabnikom in ali so enako zadovoljni. Ugotovimo lahko tudi, ali se zaposleni 
zavedajo prednosti in slabosti svojega podjetja. 
 
Namen proučevanja oz. raziskave o zadovoljstvu porabnikov pa ni samo, da vodstvo 
podjetja ugotovi, kako zadovoljni so porabniki njihovih proizvodov ali storitev, ampak 
tudi, da ugotovi, koliko so bili prejšnji ukrepi uspešni. V ta namen je potrebno 
primerjati rezultate merjenja s prejšnjim merjenjem. Na ta način podjetje odkrije 
prednosti in slabosti svojih izdelkov ali storitev v primerjavi z izdelki ali storitvami 
najboljših konkurenčnih podjetij in usmeri pozornost na izboljšanje kakovosti svojih 
izdelkov in storitev (Potočnik, 2002, str. 187). 
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8. BLAGOVNA ZNAMKA 
 
 
Potočnik (2002, str. 206) navaja, da je blagovna znamka ime, oznaka, oblika, simbol 
ali katerakoli druga značilnost izdelka, ki določa razliko med izdelki različnih 
proizvajalcev. Z blagovno znamko lahko opredelimo posamezni izdelek, skupino 
izdelkov ali vse izdelke nekega proizvajalca.  
 
Blagovne znamke delimo v tri skupine: 
 

 Proizvajalčeva blagovna znamka, ki jo razvijajo proizvajalci in tudi vplivajo 
na njeno promocijo, distribucijo in cenovno politiko. Kupcem omogoča, da brez 
težav ugotovijo proizvajalca na kateremkoli prodajnem mestu. Visoka 
kakovost, promocija, garancije in servisiranje omogočajo proizvajalcu povečati 
proizvajalcu povečati povpraševanje po svojih blagovnih znamkah in si 
ustvariti zveste kupce. 

 
 Trgovske blagovne znamke razvijajo trgovci sami. Ponavadi so proizvajalci 

trgovinskih blagovnih znamk manjša podjetja, ki sami nimajo dovolj kapitala za 
razvoj lastne blagovne znamke. Trgovci uporabljajo lastne blagovne znamke 
predvsem za doseganje višje marže, izboljšanje podobe prodajaln in 
učinkovitejšo promocijo. Tržni delež trgovinskih blagovnih znamk se v zadnjem 
času, zlasti na prehrambenem področju hitro povečuje. 

 
 Generični izdelek je temeljna različica, ki ponavadi ne navaja proizvajalca, 

ampak le splošno ime izdelka (npr. riž, pomarančni sok, itd.). Te izdelke 
prodajajo pretežno v diskontnih prodajalnah in so bistveno cenejši od 
blagovnih znamk proizvajalcev. 

 
Assael (1993, str. 393) navaja, da je blagovna znamka sestavljena iz štirih elementov 
in sicer: ime blagovne znamke, simbol blagovne znamke, embalaža in garancije. Ime 
blagovne znamke je bistvenega pomena, saj daje izdelku konkurenčno prednost. Ime 
blagovne znamke ni nujno, da je enako imenu podjetja. Simbol pogosto ni beseda, 
temveč pogosto vsebuje določeno oznako ali sliko in v prvi vrsti kaže na unikatnost 
blagovne znamke. Velikega pomena je tudi embalaža, saj le ta, če je ustrezno 
oblikovana, omogoča kupcem hitrejše razlikovanje od drugih istovrstnih izdelkov in 
lažjo izbiro. Lahko rečemo, da je embalaža že del promocijskega sredstva.  
 
Vrednost posamezne blagovne znamke je sestavljena iz različnih dejavnikov, ki so 
med seboj povezani in le skupaj tvorijo vrednost blagovne znamke (Aaker, 1998, str. 
710).  Blagovne znamke se razlikujejo po količini moči in vrednosti, ki jo imajo na 
trgu. Za močno blagovno znamko pravijo, da ima visoko vrednost blagovne znamke. 
Vrednost blagovne znamke je tem višja, čim višja je zvestoba blagovni znamki, 
zaznana kakovost, prepoznavnost imena. Visoka vrednost blagovne znamke podjetju 
zagotavlja konkurenčne prednosti. Podjetje ima s prepoznavno blagovno znamko 
nižje stroške trženja, je bolj učinkovito pri pogajanjih z distributerji, ter postavi višjo 
ceno kot konkurenti in jo tudi doseže. 
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Kotler (1996, str. 446) definira vrednost blagovne znamke kot del premoženja 
podjetja, ki jo je treba upravljati tako, da se njena vrednost ne zmanjša, ampak vsaj 
ohrani. 
 
Tudi za prodajalce so blagovne znamke koristne, saj jim tovrstnih izdelkov ni 
potrebno reklamirati. Ko kupci sprejmejo blagovno znamko in ji postanejo zvesti, se 
povpraševanje po teh izdelkih poveča. 
 
Blagovne znamke kupcem pomagajo, da lažje razlikujejo izdelke, ki jih želijo kupiti za 
zadovoljitev svojih potreb. Omogočajo tudi ocenjevanje kakovosti izdelkov. Pickton in 
Broderick (2001, str. 31) pravita, da blagovna znamka omogoča kupcu, da lažje 
identificira proizvod in v krajšem času sprejme nakupno odločitev. Določena 
blagovna znamka kupcu pomeni psihično in fizično prednost pred drugimi znamkami, 
za kar so tudi pripravljeni plačati več. 
 
Šega (1997, str. 102) navaja, da je trgovska blagovna znamka, blagovna znamka 
trgovske hiše oziroma lastna blagovna znamka prodajalca. 
 
S trgovsko blagovno znamko trgovsko podjetje, ki je njen lastnik, označi vse ali pa le 
del izdelkov, ki jih prodaja. Osnovna značilnost takšne blagovne znamke je, da 
proizvajalec praviloma ni znano podjetje. Proizvajalci so manjša podjetja, ki finančno 
niso dovolj močna za uvajanje lastne blagovne znamke, ali nimajo dovolj znanja za 
trženje. 
 
Trgovci poskušajo v sklopu trgovske blagovne znamke doseči tako nizko ceno kot 
tudi stalno kakovost. Trgovska blagovna znamka je blagovna znamka, ki si jo je 
zamislil trgovec. V večini primerov nosi ime trgovskega podjetja. Trgovec naveže 
partnerske odnose s proizvajalci, ki zanj izdelujejo izdelke trgovske blagovne 
znamke. Trgovec s tem prevzame odgovornost prodaje, oglaševanja, odgovornost do 
kupca in nekako razbremeni proizvajalca. Pojavlja se vprašanje proizvajalca ali še 
naprej proizvajati samo izdelke lastne blagovne znamke ali zapolniti proizvodnje 
zmogljivosti, si zagotoviti stalni obseg naročil in zmanjšati tveganje prodaje, kljub 
nižjimi cenami dobave. Večina se jih odloči za proizvodnjo izdelkov trgovinske 
blagovne znamke.  
 
Trgovska blagovna znamka je običajno v lasti ene trgovske mreže in temelji 
predvsem na relativno ugodnih cenah. Trgovska blagovna znamka je torej usmerjena 
na porabnika, ki je zvest določeni trgovski mreži. Ti izdelki navadno posnemajo 
izdelke proizvajalčeve blagovne znamke in so distribuirani v verigi določenega 
trgovca. Trgovec s tem ko oglašuje izdelek, oglašuje tudi svoje podjetje. Trgovec 
dosega pri oglaševanju sinergične učinke, saj z oglaševanjem trgovske blagovne 
znamke prenaša oglaševanje tudi na lastno podjetje.  
 
Potočnik (2002, str. 219) v svojem delu navaja da so motivi za uvedbo trgovske 
blagovne znamke: 
 

 pridobivanje novih porabnikov, 
 večji ugled, 
 večje lojalnosti porabnikov, 
 povečanje dobička, 
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 boljša pogajalska moč, 
 izboljšanje cenovne konkurenčnosti, 
 prenos ugleda proizvajalca trgovske blagovne znamke na trgovca, 
 prenos ugleda trgovca na izdelke s trgovsko blagovno znamko, 
 povečanje tržnega deleža v celotni trgovini na drobno, 
 pridobitev dolgoročnega zaupanja in zvestobe čim večjega števila stalnih 

kupcev, 
 okrepitev odnosa med proizvajalci in kupci, 
 prenos imena trgovskega podjetja v kupčev dom, 
 prednost pred konkurenčnimi trgovci, ki nimajo izdelkov s trgovsko blagovno 

znamko. 
 
V Sloveniji so se začeli pojavljati izdelki s trgovinsko blagovno znamko šele v začetku 
90. let, s pojavom prvih trgovin podjetja Spar. Trgovci so si z razvojem lastnih 
trgovskih blagovnih znamk začeli ustvarjati prepoznavno ime, povečali so prodajo, si 
utrdili pogajalsko moč v odnosu do proizvajalcev, saj trgovska blagovna znamka nosi 
ime trgovskega podjetja, prepoznavni znak, stroške oglaševanja in tveganje, da bodo 
naročene količine zares prodali. Razvoj trgovske blagovne znamke je pogojen tudi s 
številom prodajnih mest, saj izdelke pod lastno blagovno znamko prodaja le v svoji 
prodajni mreži. S tem kupcu ponuja nekaj, česar drugi nimajo.  
 
Prednost za kupce pri kupovanju trgovske blagovne znamke je predvsem pester 
izbor izdelkov zajamčene kakovosti po nizkih cenah v primerjavi s cenami blagovnih 
znamk proizvajalcev. Vključitev izdelkov dobre kakovosti po ugodnih cenah je velik 
faktor, ki omogoča lažjo nakupno odločitev in povečuje zadovoljstvo kupcev. 
Raziskave kažejo na to, da spol in izobrazba nista pomemben dejavnik nakupnega 
odločanja, pač pa socialni status, kot so družine z več otroki in upokojenci. 
 
V Sloveniji je bil Spar prvi s ponudbo izdelkov lastne trgovinske znamke. V začetku 
so bili vsi uvoženi, v letu 1999 pa so ponudbo razširili tudi na domače priznane 
proizvajalce. Danes imajo v ponudbi že preko 960 izdelkov trgovinske znamke Spar. 
Sem spadajo ekskluzivne znamke Sparky, Natur Pur, Sun Kiss, Beauty Kiss, 
Gourmet, Molly, Sccoty in Free. Preko 500 izdelkov z diskontno ceno je označenih s 
»Prvo ceno«. Poleg tega pa je v Sparovi ponudbi še 750 izdelkov iz skupine »Vsak 
dan nizka cena«, katerim so še dodatno znižali cene in s tem kupcem omogočili 
trajen prihranek. Polovico od skupno 960 izdelkov Spar proizvedejo slovenska 
podjetja, njihov delež v skupni prodaji izdelkov pa je višji in sicer 80-odstotni. Težko 
je napovedati kaj se bo v prihodnosti zgodilo, toda trend prodaje prehrambenih 
izdelkov gre v smer večjega povpraševanja po trgovinskih znamkah (Interno gradivo 
Spar, 2006).  
 
 
Večina trgovskih podjetij je do nedavnega menila, da ima največji vpliv na uspešnost 
poslovanja lokacija prodajalne. Vse večja konkurenčnost in izenačena ponudba 
prodajaln na drobno pa opominja podjetja, da je potrošniku potrebno ponuditi nekaj 
več, da se bo vračal v isto prodajalno. Prva večja potreba po oblikovanju prodajaln je 
nastala v 60. letih, ko se masovno začele pojavljati samopostrežne prodajalne. 
Takrat je bila v ospredju predvsem stroškovno učinkovita razporejenost prodajnega 
prostora. Hiter razvoj velikih prodajaln (supermarketov in hipermarketov) je prinesel 
nove poglede na oblikovanje prodajnega prostora.         
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9. TRŽNA RAZISKAVA POTENCIALNIH KUPCEV IN NJIHOVA 
ZVESTOBA 
 
 
V nadaljevanju besedila predstavljam izvlečke raziskave, ki jo je izvedla neodvisna 
zunanja organizacija za podjetje Spar. Raziskava se je nanašala na identifikacijo 
potencialnih kupcev ter njihove zvestobe. Vsako trgovsko podjetje se zaveda 
»temeljnega zakona« »Kupec je kralj«, zato je vsakršna raziskava osredotočena na 
kupca, posreden prikaz ter perspektiva podjetju v smer nadaljnjega razvoja in 
napredka. Prikazani rezultati se sicer navezujejo na karakteristike potencialnih 
kupcev ter njihove zvestobe, vendar pa v posredni vlogi bistveno prikazujejo vpliv in 
posledice poslovanja podjetja Hofer na poslovanje podjetja Spar Slovenija d.o.o.. 
 
 
Raziskava je potekala od 22. 6. 2006 do 14. 7. 2006 na področju celotne Slovenije. V 
raziskavo je bilo vključenih 803 respondentov. Ciljna oseba izpostavljene raziskave je 
bila oseba v gospodinjstvu odgovorna za nakupe izdelkov vsakdanje rabe. 
Raziskovalna metoda so bili osebni intervjuji z respondenti.  
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Tabela 1: Sociodemografske značilnosti kupcev. 
 
SPOL SPAR HOFER 
moški 39,0% 32,0% 
ženski 61,0% 68,0% 
STAROST SPAR HOFER 
18 do 25 let 29,3% 25,2% 
26 do 35 let 15,2% 18,1% 
36 do 45 let 11,1% 8,3% 
46 do 55 let 19,2% 16,2% 
56 do 65 let 21,2% 18,2% 
66 let in več 4,0% 14,0% 
ZADNJA KONČANA ŠOLA SPAR HOFER 
osnovna šola 17,0% 17,0% 
poklicna šola 15,0% 31,0% 
srednja šola 41,0% 25,0% 
višja šola 15,0% 15,0% 
visoka šola, fakulteta ali več 12,0% 12,0% 
ZAPOSLITVENI STATUS SPAR HOFER 
zaposlen 38,4% 32,4% 
nezaposlen 3,0% 6,0% 
upokojenec 33,3% 39,3% 
dijak, študent 25,3% 22,3% 
STAN SPAR HOFER 
samski 35,0% 32,0% 
poročen 51,0% 57,0% 
ločen, ovdovel 14,0% 11,0% 
MESEČNI DOHODEK GOSPODINJSTVA SPAR HOFER 
do 100.000 sit 11,2% 12,7% 
od 100.001 do 200.000 sit 23,5% 28,5% 
od 200.001 do 300.000 sit 28,6% 22,6% 
od 300.001 do 400.000 sit 8,2% 4,4% 
nad 400.000 sit 11,2% 3,2% 
ne želi povedati 17,3% 28,6% 
ŠTEVILO ČLANOV V GOSPODINJSTVU SPAR HOFER 
1 član 10,0% 8,0% 
2 člana 24,0% 22,0% 
3 člani 27,0% 25,0% 
4 člani 31,0% 28,0% 
5 članov in več 8,0% 17,0% 
0DGOVOREN ZA NAKUPE SPAR HOFER 
večinoma jaz 46,9% 33,9% 
večinoma drug član gospodinjstva 39,8% 42,8% 
oba v enaki meri 13,3% 23,3% 
NAMEN NAKUPA/OBISKA SPAR HOFER 
sprotnega nakupa (npr. kruha, mleka, malica,…) 91,9% 93,9% 
velikega nakupa (npr. za en teden ali več) 8,1% 6,1% 
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V nadaljevanju besedila prikazujem rezultate raziskave, ki so relevantni osnovnemu 
namenu moje naloge – predstaviti vpliv in posledice podjetja Hofer na poslovanje 
podjetja Spar Slovenija d.o.o.. 
 
Pri nakupovanju izdelkov vsakdanje rabe je bilo kupcu najpomembnejše:  

 svežina in kvaliteta izdelkov  
 čistoča trgovine in njene okolice 
 prijaznost in ustrežljivost osebja 
 vidnost cen izdelkov 
 širina ponudbe izdelkov 
 bližina drugih prodajaln 
 razpoložljivost parkirnega prostora 
 možnost brezgotovinskega plačila 
 nagrajevanje zvestobe, posebne ugodnosti 

 
Vse manj pomembno za kupca je:  

 neposredna bližina trgovine 
 predstavitve izdelkov z degustacijami, deljenjem vzorčkov 
 ponudba izdelkov znanih blagovnih znamk 

 
Bodoči trendi nakupnega vedenja so: 

 povpraševanje po priročnih izdelkih 
 staranje prebivalstva 
 pomembnost prostega časa in zabave 
 čas je ena najbolj redkih dobrin  
 povečana usmeritev v diskonte 
 pametno nakupovanje 
 povečana mobilnost 
 več opcijsko vedenje 
 majhna gospodinjstva 
 razlike v razpoložljivem dohodku se širijo 

 
Glavni motivi kupca so: 

 Doživetje – nevidne vrednote kot so čustva, zaupanje postajajo vedno bolj 
pomembne. 

 Cenovno ugodnost in stabilnost – kupci so občutljivi na spreminjanje cen.  
 Hitrost – Kupci ponavadi nimajo veliko časa, zato pogosto želijo nakup 

pospešiti, ga narediti bolj preprostega, bolj priročnega in ob tem upočasniti 
užitek, navdih, doživetje. 

 
Kupci postajajo vse bolj zahtevni, vedno bolj paradoksalni (dober izdelek – poceni 
nakup, včasih »fast food«, drugič »slow food«, vse bolj pogosto upoštevanje nasveta 
strokovnjaka). 
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Slika 8: Oddaljenost trgovin posameznih trgovskih verig - v minutah. 
 

 
Vir: Interno gradivo Spar, 2006. 
 
Prikazani podatki kažejo oddaljenost trgovin v minutah. Večina anketiranih meni, da 
so Mercatorjeve trgovine najbolj dosegljive oziroma kupcu najmanj oddaljene. Sledita 
Spar in Tuš. Vodilni slovenski trgovci (Mercator, Spar in Tuš) imajo daljšo trgovsko 
prakso ter večjo koncentracijo trgovin, zato kupec zaznava večjo dostopnost njihovih 
trgovin. Pri podjetju Hofer je dosegljivost trgovine (naj)bolj razpršena. Razlog 
pripisujem majhnemu številu trgovin.  
 
Povprečna oddaljenost trgovin Spar je 14,3 minute, medtem ko je povprečna 
oddaljenost trgovin Hofer 20,4 minute. Glede na število trgovin, ki jih ima Hofer, v 
primerjavi s podjetjem Spar, je oddaljenost Hoferjevih trgovin majhna.   
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Slika 9: Oddaljenost trgovin posameznih trgovskih verig – način dostopa. 
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Vir: Interno gradivo Spar, 2006. 
 
Prikazan je delež anketiranih, ki ocenjujejo stopnjo oddaljenosti trgovin, ki pridejo v 
korist za nakup, bodisi peš, s kolesom, z avtom ali z javnim prevoznim sredstvom, ne 
glede na to, ali tam dejansko kupujejo ali ne. Rezultati so podobni rezultatom iz slike 
8. Več kot ima določeno trgovsko podjetje trgovin, kupci lažje dostopajo do njih. 
Posledično je tudi dojemanje dostopnosti višja (kot lahko primerjamo s sliko 8). Na 
sliki 9 vidimo, da je po načinu dostopa do trgovine najbolj pester Mercator, nato Tuš 
in na tretjem mestu Spar. Pri podjetju Hofer prevladuje način dostopa z avtom. Večje 
število kupcev lahko do trgovine pristopa z enim načinom (avtom), kar se trenutno 
kaže kot posledica okrnjene številčnosti trgovin. Vendar, glede na to, da je Hofer na 
slovenskem trgu prisoten razmeroma kratek čas, je njegova prepoznavnost 
obetajoča. Razloge je moč iskati v njegovi trgovski politiki, s ciljem, da lokacije izbira 
blizu večjih mestnih cest in urbanega naselja. Velik poudarek Hofer namenja tudi 
označenosti ter vidnosti trgovini navzven.  
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Slika 10: Pogostost nakupovanja v trgovinah posameznih trgovskih verig. 
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Vir: Interno gradivo Spar, 2006. 
 
Rezultati odražajo izsledke zgornjih prikazov. Podjetja, ki imajo večjo številčnost 
trgovin, so kupcem bolj dostopni in v njih opravijo več nakupov, tudi vsakodnevne. 
Spar ima večji delež kupcev, ki kupujejo 2 – 3 krat na teden in 1 krat na teden. Hofer 
pa določajo kupci, ki kupujejo redkeje ali 1 krat mesečno. V eni od predhodnih slik 
smo spoznali, da je način dostopa do trgovin Spar v največji meri z avti, kar pogojuje 
pogostost nakupovanja, ki se giblje v frekvenci od 2 – 3 tedensko oziroma 1 krat na 
teden. Podobno lahko trdimo tudi v primeru podjetja Hofer. Njihova številčnost trgovin 
je manjša, zaznana oddaljenost trgovine je večja, zato kupci v trgovinah Hofer 
kupujejo redkeje in 1 krat na mesec.  
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Slika 11: Trgovine trgovskih verig v očeh kupca. 
 

 
Vir: Interno gradivo Spar, 2006. 
 
Slika 11 prikazuje prepoznavnost trgovin, glede na to, katere trgovine so kupci 
navajali kot prve in v katerih bi najraje kupovali. Če primerjamo podjetje Spar s 
podjetjem Hofer, je več prvih navedb, v kateri trgovini bi kupovali, v korist Spara. Le 
ta je v Sloveniji dlje časa prisoten, ima več trgovin in tudi njegova dostopnost je višja, 
kot pri podjetju Hofer. Visok delež vseh navedb, ne glede po katerem vrstnem redu 
so podjetje Spar navajali, razumem kot dokaz dobre prepoznavnosti podjetja Spar 
med kupci. Podatki prikazujejo, da je podjetje Hofer, kljub njegovi manjštevilčnosti in 
kratkočasovni prisotnosti med kupci, prepoznaven (glej delež vseh navedb). Po drugi 
strani pa podatki prvih navedb nakazujejo, da podjetje Hofer le ni tako sprejet med 
kupci, da bi ga ti navajali kot njihovo prvo željo po nakupovanju v njem.    
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Slika 12: Prepoznavnost trgovin po oglasih. 
 

 
Vir: Interno gradivo Spar, 2006. 
 
Podatki iz slike 12 prikazujejo prepoznavno oglasno moč vodilnih treh trgovskih verig.  
Deleži prvih navedb ter vseh navedb, so si relativno izenačeni, kar pomeni, da je 
konkurenčna igra med trgovskimi podjetji zelo napeta. Opaziti je rahlo prednost 
Mercatorjevega oglaševanja, kar pripisujem razlogom, ki sem jih navedel v 
utemeljitvah podatkov zgornjih slikovnih prikazov (daljša časovna prisotnost na 
slovenskem prostoru, večje število trgovin, boljša dostopnost, itd.). Kot kažejo podatki 
(delež vseh navedb) ima podjetje Hofer močno oglaševalsko strategijo, saj se je že v 
prvem letu obstoja na slovenskem trgu povzpel takoj za vodilno trojko.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 



 
 
 
 
Slika 13: Delež aktivnih in neaktivnih kupcev posameznega trgovca. 
 

 
Vir: Interno gradivo Spar, 2006. 
 
V nadaljevanju predstavljam slike, ki prikazujejo splošno zadovoljstvo kupcev s 
trgovskimi verigami. Osnova so anketiranci, ki so jim posamezne trgovine dosegljive, 
ne glede na to, ali v njih kupujejo ali ne. Anketiranci so odgovarjali s pomočjo lestvice 
od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in 5 »zelo sem zadovoljen«. 
Aktivni kupci predstavljajo tiste, ki nakupujejo v posamezni trgovski verigi 1 krat 
tedensko ali pogosteje. Neaktivni kupci pa kupujejo v posamezni trgovski verigi 
redkeje kot 1 krat tedensko (vključno z nikoli, če jim je trgovska veriga dostopna).  
 
Gornja slika prikazuje podatke, da ima podjetje Spar, v primerjavi s podjetjem Hofer, 
večji delež aktivnih kupcev. Velik ima tudi delež neaktivnih kupcev, torej tistih ki 
kupujejo 1 krat tedensko. Hofer ima visok delež neaktivnih kupcev ter manjši delež 
aktivnih. Izpostavljene podatke si lahko razložimo na osnovi predhodnih razumevanj 
rezultatov.     
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Slika 14: Splošno zadovoljstvo kupcev s trgovskimi verigami med aktivnimi in neaktivnimi kupci. 
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Vir: Interno gradivo Spar, 2006. 
 
Slika 14 kaže, da ima podjetje Spar več aktivnih kupcev. Znotraj skupine aktivnih 
kupcev, je 45 respondentov ocenilo zadovoljstvo s trgovino z oceno 5, le eden v 
skupini pa z oceno 1. Podjetje Hofer je 26 aktivnih kupcev ocenilo z oceno 5., 7 
vprašanih je odgovorilo z oceno 1. V kategoriji neaktivnih kupcev, je podjetje Spar 
ocenilo 23 oseb z oceno 5, in 3 z oceno 1. Podjetje Hofer pa je 8 oseb ocenilo z 
oceno 5, in kar 37 z oceno 1. Ostali respondenti so se gibali med ocenami 2, 3 in 4 
(ki jih slika ne prikazuje). Rezultati kažejo, da je podjetje Spar v prednosti, glede na 
delež neaktivnih kupcev, ki so zadovoljstvo ocenili z oceno 5. To pomeni, da je 
podjetje Spar med neaktivnimi kupci dobro sprejeto. Takšna ocena vodi v manjši 
vložek podjetja na poti k privabljanju v kategorijo aktivnih kupcev. Po drugi strani, pa 
ima podjetje Hofer več dela, saj mora delovati na dveh ravneh. Obdržati mora aktivne 
kupce, ki so ocenili zadovoljstvo z oceno 1, da le ti ne pristanejo v kategoriji 
neaktivnih kupcev. Svoje dejavnosti pa morajo usmeriti tudi na neaktivne kupce, da 
omilijo njihovo nezadovoljstvo ter jih prepričajo v lastno trgovsko kvaliteto.  
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Slika 15: Prihodnje obnašanje kupcev. 
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Vir: Interno gradivo Spar, 2006. 
 
Zgornji prikaz ilustrira, da so kupci najbolje ocenili trgovski verigi Mercator in Spar. 45 
kupcev je trgovino ocenilo z najvišjo oceno 5 in sicer, da bodo svoje nakupe tudi v 
prihodnje opravljali v trgovini Spar medtem, ko je 8 kupcev pokazalo nezadovoljstvo s 
trgovino. Kupci so nekoliko slabše ocenili trgovine Hofer, saj je 11 kupcev pokazalo 
zadovoljstvo s trgovino z oceno 5 in 42 kupcev nezadovoljstvo s trgovino. Kupci so 
podobno odgovarjali tudi na vprašanje, ali bi trgovino priporočili znancem ali 
sorodnikom ter ali bi se odločili za nakupe v trgovini, čeprav bi bila oddaljenost do te 
trgovine večja. Zadovoljstvo kupcev v trgovini Spar gre pripisati večji izbiri izdelkov v 
trgovini, boljši postrežbi ter nenazadnje večji izberi svežih izdelkov (sadja in 
zelenjave, mesa, mesnih izdelkov, kruha in kruhovega peciva). 
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10. SKLEP 
 
 
Za izdelavo specialističnega dela, v katerem sem proučeval vpliv nizko cenovnega 
diskontnega ponudnika Hofer na poslovanje podjetja Spar Slovenija d.o.o. sem se 
odločil zaradi dnevnih napovedi o bistvenem zmanjšanju tržnega deleža vodilnim 
trem trgovcem (Mercator, Spar in Tuš). Ker je dosegljiva literatura zelo skopa sem 
skušal pridobiti kar največ informacij, ki bi mi pomagale prikazati vpliv nizko 
cenovnega ponudnika na poslovanje podjetja Spar Slovenija d.o.o. Veliko podatkov o 
razvoju diskontnih trgovin v Evropi in raziskav, sem pridobil v podjetju, kjer sem 
zaposlen.  
 
Raziskava mi je pokazala, da se kupci trgovine Spar in Hofer med seboj po 
sociodemografskih značilnostih bistveno ne razlikujejo. V glavnini nakupe opravljajo 
ženske. Odstopanja je opaziti pri osebnem dohodku, kjer tretjina kupcev obeh 
trgovcev ni želela razkriti svojega dohodka. Je pa opaziti, da je večje število 
anketirancev z višjimi dohodki, kupec v trgovini Spar.   
 
V zadnjih letih so v Sloveniji uspela trgovska podjetja, ki so uspešno izvajala 
prevzeme (Mercator, Tuš), ter se samostojno organsko širila (Spar) in s tem 
izkoriščala prednosti ekonomije obsega. S tem se je spreminjala tudi klasična podoba 
trgovine. Ključ do uspeha je prepoznavanje in zadovoljevanje potreb kupca s 
ponudbo, ki močno presega konkurenco.  
 
V raziskavi sem ugotovil, da je podjetje Spar Slovenija d.o.o. pri slovenskemu kupcu 
že našlo svoje mesto, dobro prepoznavnost po oglasih, lahko dostopnost, bolj 
pogostno nakupovanje. Medtem, podjetje Hofer, slovenskega kupca še ni prepričalo. 
Podjetje Hofer trenutno bistveno ne vpliva na poslovanje podjetja Spar. Lahko pa 
pričakujemo, da bo podjetje Spar še bolj intenzivno deloval na področju, ki je 
močnejši od diskontnih konkurentov. Podjetje Spar bo potreboval vložiti še več truda 
v kakovost storitve (prijaznost prodajalcev v trgovini), veliki izbiri, svežini in kakovosti 
svežih izdelkov (sadja in zelenjave, mesa in mesnih izdelkov), čistoči in urejenosti 
trgovine.  
 
Trenutno na poslovanje podjetja Spar še vedno v največji meri vplivata podjetje 
Mercator in Tuš. V boju za obstanek se je potrebno prilagoditi. To lastnost podjetje 
Spar nedvomno ima. Za diskontne prodajalne v Evropi je značilno, da se njihova 
strategija poslovanja ni spremenila. Njihovo izhodišče celotnega poslovanja je 
strategija najnižjih cen. Da lahko trgovsko podjetje sledi strategiji najnižjih cen, mora 
poskrbeti za pravi asortiment izdelkov. Izbrati blagovne znamke izdelkov, ki bodo pri 
kupcih vzbujale zaupanje v kakovost in bodo dosegale najnižje cene.  
 
Moje mnenje je, da bo razvoj diskontnih prodajaln v Sloveniji težak. Največ težav bo 
podjetje imelo z iskanjem primernih lokacij, atraktivnega in cenovno najugodnejšega 
asortimenta. Poleg vsega so tudi obstoječi vodilni trgovci v Sloveniji (Mercator, Spar 
in Tuš) napovedali vojno diskontnim ponudnikom, s ponudbami izdelkov, ki so 
primerljivi s cenami izdelkov v diskontnih prodajalnah. Moramo se zavedati, da bodo 
tudi v Sloveniji diskontne trgovine zaživele, vendar ne v tolikšnem sijaju kot ponekod 
po Evropi.  
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Slika 16: Delež diskontnih trgovin v Evropskih državah. 
 
 

 
Vir: Interno gradivo Spar, 2006. 
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Za podjetje Spar je zunanja neodvisna organizacija pripravila prikaz deleža 
diskontnih prodajaln v Evropi. Iz slike je razvidno, da so diskontne prodajalne 
trenutno najbolj razvite v Nemčiji, Avstriji, Švici, državah Beneluxa, Portugalski in 
Norveški, ki imajo preko 20 odstotkov tržnega deleža. V Sloveniji je trenutno tržni 
delež diskontnih prodajaln manjši kot 5 odstotkov. Razlog za tako majhen delež 
diskontnih prodajaln je v miselnosti in navadah slovenskega kupca ter razmeroma 
veliki nerazpoznavnosti diskontnih trgovcev (Hardi, Eurospin). Z vstopom 
diskontnega ponudnika podjetja Hofer in v pričakovanju vstopa še podjetja Lidl, lahko 
pričakujemo porast tržnega deleža diskontnih ponudnikov. 
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Slika 17: Razvoj deleža diskontnih trgovin v letih 2010-2012. 
 
 
 

 
Vir: Interno gradivo Spar, 2006. 
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Raziskava je pokazala, da je tendenca oziroma smer razvoja trga v Evropi in pri nas 
doma v razvoju diskontnih ponudnikov. Iz zgornje slike je razvidno, da bodo v večini 
evropskih držav diskontni ponudniki v letih 2010 – 2012 dosegli več kot 20 odstotkov 
tržnega deleža. V tem istem obdobju bodo v državah vzhodne Evrope in pri nas 
doma dosegli od 10 odstotkov - 20 odstotkov tržnega deleža. Glavnino tržnega 
deleža med diskonti si bosta razdelila podjetje Hofer in Lidl. 
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