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UVOD 

Poslovanje na mednarodnih trgih se z globalizacijo vedno bolj spreminja. Dejavniki, ki so 
bili včasih pomembni, ostajajo v ozadju, vedno bolj pomembna postaja kultura oziroma 
razlike med kulturami, ki se odražajo tako v zasebnem kot tudi poslovnem življenju. 
Ravno zaradi tega uspešno poslovanje brez poznavanja kulture poslovnih partnerjev 
oziroma porabnikov ni več mogoče. Pri tem se mi poraja vprašanje, kakšne so razlike med 
državami in skupinami držav, ki se načeloma štejejo v iste skupine. Primer takih držav so 
Turčija in države arabskega sveta, ki so si z vidika kulture navidezno zelo podobne, na 
drugi strani pa politično precej različne. 
 
To je tudi razlog, da je veliko tujih poslovnežev skeptičnih glede poslovanja v arabskih 
državah, kljub temu, da postaja arabski trg vedno pomembnejši zaradi njegove veličine in 
števila porabnikov. Še en razlog za negotovost pri odločanju za vstop tako na arabski kot 
tudi turški trg predstavlja njihova kultura, katera zaradi specifične karakteristike zahteva 
prilagajanje proizvodov in storitev njenim zahtevam, ki so v veliki večini verskega izvora. 
Zato je namen dela predstaviti, v kolikšni meri vpliva kultura na trženje v arabskih državah 
in Turčiji ter kateri deli trženjskega spleta so posledično standardizirani za celotni islamski 
trg in kateri so adaptirani za posamezne arabske države in Turčijo. S tem skušam 
predstaviti, na kakšne probleme in omejitve se mora podjetnik pripraviti pred vstopom na 
te trge.  
 
Zaradi navedene problematike je cilj diplomske naloge predstaviti vpliv kulture na 
marketinški splet v arabskih državah in Turčiji ter razlike med njimi. Pri tem se bom 
poglobila v oglaševanje, ki je v mednarodnem trženju zelo pomemben element, in 
predstavila kakšen vpliv ima religija na oglaševanje v arabskih državah in Turčiji. 
Oglaševanje je v mednarodnem trženju zelo pomembno, saj predstavimo svoj izdelek 
potencialnemu kupcu. Pri tem pa moramo upoštevati njegove vrednote in norme, religijo, 
življenjske razmere in druge pomembne družbene dejavnike, ki so značilni za njegovo 
kulturo.  
 
Arabski trg zavzema velik prostor, zato se pojavljajo razlike v družbenih dejavnikih 
(demografske in kulturne značilnosti) tudi znotraj tega področja, kar je tudi razlog, da se 
bom osredotočila predvsem na tri države, ki najbolj prikazujejo to raznolikost, in sicer so 
to:  
• Savdska Arabija, ki velja za državo z največ verskimi omejitvami na svetu na obeh 

področjih, tako poslovnem kot tudi zasebnem; 
• Združeni Arabski Emirati, ki so med najbogatejšimi državami v arabskem svetu, njihov 

BDP na prebivalca je med najvišjimi na svetu; 
• Egipt, ki je ena izmed najrevnejših arabskih držav. 
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Diplomska naloga je poleg uvoda in sklepa razdeljena na pet poglavij. Začenjam s 
predstavitvijo glavnih teoretičnih pojmov, torej kulture in vseh njenih sestavin, glavnih 
teoretikov na tem področju in njihovih ugotovitev ter kako kultura vpliva na pogajanja. Pri 
tem bom bolj podrobno predstavila oba pogajalska sloga. Nadaljujem z osnovnimi 
značilnostmi proučevanih regij, in sicer geografskim položajem, politično ureditvijo držav, 
demografsko sestavo, religijo in zgodovino ter jezikom. Predstavila bom tudi ekonomske 
indikatorje treh arabskih držav (Savdske Arabije, ZAE in Egipta) in Turčije. S tem želim 
prikazati, kako se te države med seboj razlikujejo na tem področju ter kako to vpliva na 
razlike v oglaševanju.  
 
Opredelitvi glavnih teoretičnih pojmov in značilnosti proučevanih držav sledijo sestavine 
trženjskega spleta, najprej osnovne štiri (izdelek, prodajne poti, cene in komunikacije), 
nato pa še sestavine, ki so značilne za storitve – ljudje, postopki in zunanja podoba. Pri 
vseh sedmih P-jih se osredotočam na to, kako preučevane kulture vplivajo na njih ter kateri 
deli trženjskega spleta so pogosteje standardizirani in kateri adaptirani. Bolj podrobno se v 
nadaljevanju poglabljam v to, kakšen vpliv ima kultura na oglaševanje v arabskih državah 
in Turčiji, znotraj arabskih držav pa bolj natančno opisujem vpliv kulture na oglaševanje v 
zalivskih državah. Glede na to, da imajo te države zaradi naravnih virov zelo velik BDP, 
imajo posledično velik vpliv na oglaševanje v vseh arabskih državah. Ali so podatki iz 
sekundarnih virov realni, skušam ugotoviti z lastno raziskavo, v kateri predstavljam, kako 
poslovneži, ki sodelujejo z arabskimi državami in Turčijo, doživljajo njihovo kulturo. 
Torej, ali ima res tolikšen vpliv, kot ji ga pripisujejo v sekundarnih virih in tudi, ali so 
posamezni deli trženjskega spleta standardizirani za celotni islamski svet ali adaptirani 
glede na posamezne države. S tem skušam potrditi oziroma zavrniti svoje ugotovitve iz 
prejšnjih delov diplomske naloge. 

1 KULTURA IN TEORIJE, POVEZANE Z NJO 

Kultura je v mednarodnem trženju zelo pomemben element. Ravno zaradi tega v prvem 
poglavju opisujem opredelitev kulture in njenih sestavin, ter kako se le-te odražajo v 
proučevanih državah, nato pa še najpomembnejše avtorje s tega področja. Kljub temu, da 
je vpliv kulture na mednarodno poslovanje proučevalo veliko število avtorjev (Kluckhohn 
& Strodbeck, Trompenaars & Hampden-Turner, Lewis, Adler itd.), sem se odločila, da 
bom podrobneje predstavila samo Hofstede-ja in Hall-a. Vendar to ne pomeni, da druge 
raziskave niso zanimive in pomembne za mednarodno poslovanje. Menim zgolj, da sta ta 
dva avtorja primernejša, saj sta proučevala ravno tiste dele kulture, ki so bistveni za 
analiziranje proučevanih držav. Gre za pet dimenzij Geerta Hofstede in kontekstnost Hall-
a.  

1.1 Opredelitev kulture 
 
Kultura je lahko definirana na različnih ravneh – individualni, družbeni, organizacijski, 
nacionalni in globalni (Leung et al., 2005). Zato se Vanderstraeten in Matthyssens (2008) 
v svojem članku sprašujeta, ali je za razlikovanje med kulturami primerno uporabljati 
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nacionalne meje. Razlike znotraj države so ravno tako velike kot med državami, kljub 
temu, da se v literaturi ne pojavljajo veliko. Ravno to je tudi razlog, da je potrebno poznati 
vse nivoje kulture.  
 
Začela bom s splošno (makro) opredelitvijo kulture Kluckhohna in Strodbecka, ki navajata, 
da »obstaja omejeno število problemov, za katere morajo vsi ljudje ob vseh časih najti 
rešitve« (Usunier & Lee, 2009). Hrastelj (2001) nadaljuje to definicijo s tem, ko trdi, da se 
pripadniki posamezne družbe reševanja teh problemov »lotevajo tradicionalno«.  
 
Reševanje problemov je v veliki meri povezano z »vrednotami, prepričanji, normami in 
vzorci obnašanja nacionalne skupine« (Leung et al., 2005). Norme in vrednote v definicijo 
kulture vključuje tudi House et al. (v Yaprak, 2008) s tem, ko trdi, da kulturo sestavljajo 
»vtisnjene vrednote (kako bi moralo biti) in navade (kako je) v neki družbi«. Vrednote so 
najgloblja sestavina kulture, zato so ovrednotene kot jedro vsake kulture, ki določajo 
merila, kaj je v neki skupnosti, družbi in naciji zaželjeno. Večja kot je skupnost, bolj se 
vrednote med posameznimi skupinami razlikujejo. Nacionalna raven kulture vključuje 
večje število posameznih skupin, ki so si v vrednotah precej različne. Zato je pomembno, 
da pri proučevanju kulture upoštevamo vse ravni kulture. 
 
Na drugi strani Hofstede (v Yaprak, 2008) predstavlja pogled na kulturo iz individualne 
(mikro) ravni kot »kolektivno programiranje razmišljanja, ki razlikuje eno skupino ljudi od 
druge«. To kaže na to, da imajo posamezniki znotraj družbene skupine enak oziroma 
podoben način razmišljanja, to jih loči od drugih družbenih skupin. 
 
Nakata in Huang (v Yaprak, 2008) sta avtorja še ene pomembne opredelitve kulture kot 
»kompleksne celote, ki vsebuje znanja, prepričanja, umetnost, etiko, zakone, običaje in vse 
druge sposobnosti in navade, ki jih pridobi človek kot član družbe«. Po mnenju Yapraka 
(2008) je ta opredelitev kulture za mednarodno trženje verjetno najprimernejša, saj zajema 
bistvo kulture na individualni, organizacijski in družbeni ravni. S to definicijo se strinjajo 
tudi Makovec Brenčič in Hrastelj (2003), Linton, Terpstra in David ter Johnson in Turner 
(2003), ki prav tako opozarjajo, da je kultura »priučena in ne prirojena« (v Usunier & Lee, 
2009; Johnson & Turner, 2003). Johnson in Turner (2003) dodajata še eno pomembno 
lastnost kulture, in sicer da »se prenaša skozi generacije s skupnimi izkušnjami«.  
 
Navedene definicije lahko združimo v štiri glavne ugotovitve o kulturi. 
1. Poznamo različne ravni kulture – individualno, družbeno, organizacijsko, nacionalno in 

globalno. 
2. Posamezne družbe rešujejo probleme tradicionalno glede na njihove trenutne 

»vrednote, prepričanja, norme in vzorce obnašanja« (Leung et al., 2005). 
3. Kultura je skupna širši skupini ljudi, vendar se lahko znotraj nje pojavljajo tudi številne 

subkulture (kar je posledica številnih ravni kulture). 
4. Kultura je priučena in ne prirojena, prenaša se skozi generacije z pridobljenimi 

izkušnjami. 
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1.2 Sestavine kulture 
 

Glavne ugotovitve, kaj je kultura, lahko podkrepimo še z njenimi sestavinami, med 
katerimi so po mnenju Hrastelja (1995) najpomembnejše družbene organizacije in 
ustanove, vrednote in norme, religija, jezik, vzgojni in izobraževalni sistemi, umetnost in 
estetika ter materialna kultura in življenjske razmere. Usunier in Lee (2009), se ne strinjata 
popolnoma z njim, saj so po njunem mnenju glavne sestavine kulture jezik in institucije, 
poleg tega pa tudi fizični proizvodi in simbolne povezave s fizičnimi proizvodi. Na drugi 
strani so še tri pomembni avtorji, in sicer Mühlbacher, Leihs in Dahringer (2006), ki se v 
večini strinjajo s Hrasteljem. Vrednote in norme, izobrazba, jezik, estetika in družbene 
organizacije so po njihovem mnenju najpomembnejše sestavine kulture. Večina avtorjev 
(Leung et al., 2005; Hrastelj, 1995, itn) navaja vrednote kot osrednji in s tem bistveni del 
kulture, zato je zanimivo, da Usunier in Lee (2009) tako vrednot kot norm sploh ne 
vključujeta v ta sklop. Po mojem mnenju so ravno te najpomembnejši del vsake družbe in s 
tem kulture, saj določajo vedenjske vzorce in vplivajo na razmišljanje članov družbene 
skupine in tako na njihovo nakupno obnašanje. 
 
Vrednote, norme in preostale sestavine kulture prav tako pomembno vplivajo na nakupno 
obnašanje v arabskih državah in Turčiji. Še posebej velik pomen imajo vrednote, ki 
tradicionalno vplivajo na vse sfere življenja tamkajšnjih prebivalcev. Kljub temu, da so 
vrednote zelo pomembne, bom podrobneje predstavila vse elemente kulture po Hrastelju 
(1995) tako za arabske države kot Turčijo, saj bomo s tem dobili pregled nad celotno 
kulturo proučevanjih držav na nacionalni in transnacionalni ravni. 

1.2.1 Družbene organizacije in ustanove 
 
Prva sestavina kulture so referenčne skupine, pod katere spadajo skupine, ki določajo 
vedenjske smernice, torej »predstavljajo kulturne okvirje« (Hrastelj, 1995, str. 364). Tako 
v arabskih državah kot tudi v Turčiji je glavna referenčna skupina družina, vendar ni 
mišljena v tako ozkem pogledu kot pri nas. Tam družina vključuje tudi širše sorodstvo, kot 
so stari starši, strici in tete ter bratranci in sestrične. Značilno za tamkajšnje družine je, da 
imajo ženske manjšo vlogo kot moški. Seveda se to razlikuje glede na to, kako 
tradicionalno obarvano je okolje, v katerem prebivajo. V manj tradicionalnem okolju imajo 
ženske večjo vlogo. Poleg družine so pomembna referenčna skupina tudi prijatelji, ki imajo 
velik vpliv na življenje arabskega porabnika. Življenje, mnenja, odločitve in preference 
potrošnika v Turčiji oblikujejo njegova družina, prijatelji in druge družbene skupine, 
katerih član je le-ta. Lojalnost družini ima glavno mesto v turški družbi, zato ima družina 
velik vpliv na turško poslovno prakso (Gorrill, 2007).  

1.2.2 Norme in vrednote 
 
Naslednja pomembna sestavina kulture so norme in vrednote, ki so globoko zakoreninjene 
v podzavesti porabnika in zato pomembno vplivajo na njegovo obnašanje. Norme so vsa 



 5

sprejeta pravila, standardi in modeli obnašanja, vrednote pa globoko zakoreninjene ideje, 
ki so podlaga norm. Norme in vrednote skupaj »usmerjajo družbeno življenje« porabnikov 
posamezne kulture (Hrastelj, 1995). Vendar pa so pri poslovanju postale pomembne šele v 
novejšem času, ko poslujemo izven meja svoje države in se med državami razlikujejo. V to 
pa so vključeni tako porabniki kot tudi prodajalci. Hrastelj (2001) navaja, da naj bi se 
tradicionalno trženjski splet ponudnikov srečeval z vrednotami kupcev. Ravno zaradi tega 
je potrebno le-te pred vstopom na tuji trg proučiti in si odgovoriti na vprašanji, ali je trg 
pripravljen na spremembe in kakšen je odnos do izdelkov (Makovec Brenčič & Hrastelj, 
2003). Ti vprašanji sta zelo pomembni tudi za proučevana trga. Pri tem pa moramo 
upoštevati njihove vrednote, ki so v večini povezane z glavno celico njihove družbe, kot 
sem že omenila, družino. Po Elashmawiju in Harrisu je najpomembnejša kulturološka 
vrednota v arabskih državah družinska varnost, temu pa sledijo še družinska harmonija, 
usmerjanje staršev, starost, avtoriteta, kompromis, privrženost, potrpežljivost, posrednost 
in gostoljubnost (Hrastelj, 2001). Družina ima veliko vlogo tudi v obnašanju potrošnika v 
Turčiji, kjer je glavna vrednota lojalnost družini. Lojalnost družini je v veliki meri 
povezana z prevladujočo vero v omenjenih državah – islamsko vero. 

1.2.3 Religije 
 
Religija je naslednja zelo pomembna sestavina kulture, saj le-ta definira ideale za življenje 
vernikov, s tem ko določa vrednote družbe in obnašanje družbe kot celote in posameznikov 
znotraj nje. Te vrednote se odsevajo tudi v mednarodnem trženju, ko kažejo odnos do 
podjetništva in porabništva. Značilno za religije je, da povezujejo posamezne kulture, kar 
privede do transkulturnih podobnosti v prepričanjih in obnašanju. Primer takšne religije je 
islam, ki povezuje Turčijo in arabske države poleg teh pa tudi Filipine, Tanzanijo, 
centralno Azijo, zahodno Kitajsko, Indijo in Malezijo (Czinkota & Ronkainen, 2001). 

Islamska vera je ena glavnih svetovnih religij, ocenjuje se, da ima od 750 milijonov do 1,2 
milijarde pripadnikov, od tega jih je 90 odstotkov sunitov. Beseda “islam” v arabščini 
pomeni pokornost, iz tega pa izhaja, kako naj bi se obnašali verniki. Poznamo pet stebrov 
islama, ki določajo dolžnosti, ki jih morajo izpolnjevati vsi muslimani, razen otrok, 
bolnikov in starejših. Prvi je vera v enega boga Alaha in preroka Mohameda, drugi je 
molitev petkrat dnevno, sledijo dajanje miloščine, post v času ramazana in romanje v 
Meko vsaj enkrat v življenju (Religije.com, 2010). Stebri Islama določajo, kaj verniki 
smejo in česa ne smejo početi tako v zasebnem kot poslovnem življenju. V zvezi s tem 
poznajo tri izraze, in sicer “halal”, ki pomeni, kaj je dovoljeno in “haram”, ki pomeni, kaj 
je nedovoljeno. Sem spadajo alkoholne pijače, kockanje, uživanje svinjine, nespodobno 
oblačenje itn. Poznajo pa še izraz “mushbooh”, ki pomeni sumljivo. Če je nek proizvod 
sumljiv, je prepovedan. Te tri izraze se uporablja tako pri trženju proizvoda in dostavi kot 
tudi pri porabi. Recimo pri izvozu perutnine in govedine v islamske države moramo 
upoštevati, da mora biti žival zaklana po postopku halal in mora imeti primeren certifikat, 
ki to dokazuje. Še en tak primer je postenje v času ramazana, kar pa negativno vpliva na 
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porabo (predvsem čez dan, saj lahko jedo po sončnem zahodu) in na storilnost (Hrastelj, 
1995). 

Halal, haram in mushbooh so značilni tudi za Turčijo, kljub temu da je sekularna država. 
Filozofija in ideologija islama je namreč še vedno glavni del turške kulture. Religija ima 
manjši vpliv v zahodnem delu države, saj so prevzeli nekatere navade in mišljenja zahoda, 
vendar še prepaja vse ravni skupnosti in določa smernice, vrednote in pravila za zasebno 
življenje, obnašanje v javnosti in poslovno obnašanje (Gorrill, 2007). V arabskih državah, 
v katerih vpliv zahodnega sveta ni tako močan, ima islamska vera še večji vpliv na 
življenje potrošnikov in tudi na celoten poslovni proces. Še pomembnejše je dejstvo, da 
vera ni ločena od države in so zato verski voditelji zelo pomembni, saj v veliki meri 
vplivajo na nakupovalne navade porabnikov.  

1.2.4 Umetnost in estetika 
 
Poleg nakupovalnih navad vera (in tudi kultura kot celota) oblikuje tudi dojemanje, kaj je 
privlačno oziroma neprivlačno. V mednarodnem trženju je to povezano predvsem z barvo 
in obliko embalažnega materiala. Barva se uporablja za diferenciacijo izdelka od 
konkurenčnih, ima pa predvsem simbolni pomen (Czinkota & Ronkainen, 2001). Kadar 
smo v dvomih, katera barva je najprimernejša, je najpogostejša in najpreprostejša rešitev, 
da se ravnamo po barvah državne zastave (Makovec Brenčič & Hrastelj, 2003). Seveda 
obstajajo tudi nekatere blagovne znamke, ki se tega ne držijo. Primer je Beneton, ki v 
azijskih državah uporablja zeleno barvo, kljub temu da jo povezujejo z boleznijo (Hrastelj, 
1995). V islamskih državah je natančno določeno, kaj je privlačno in kaj ni (kar je 
predvsem verskega izvora), zato so med drugim prepovedani tudi kipi, še posebej takšni, ki 
upodabljajo žensko telo, enako velja za otroške igrače v obliki svinje in psa. Poleg tega 
moški ne smejo nositi nakita, saj naj bi to prav tako veljalo za neokusno, ženske pa morajo 
biti zakrite. Navedena določila, kaj je dovoljeno, se razlikujejo od države do države, 
vendar so osnovne verske zahteve v vseh islamskih državah prisotne vsaj v nekakšni 
obliki.  

1.2.5 Jezik 
 
Še en pomembne element kulture je jezik, ki nam ne omogoča samo zbiranje informacij in 
dostop do lokalnega prebivalstva (Czinkota & Ronkainen, 2001), ampak velja za eno 
najpomembnejših sestavin kulture, saj je »ogledalo kulture« (Makovec Brenčič & Hrastelj, 
2003). Pri uporabi jezika v mednarodnem poslovanju se pojavljajo tudi omejitve. Jezika 
porabnikov ni vedno mogoče uporabljati, kljub temu da je v številnih kulturah to 
priporočljivo. Obstaja namreč veliko dialektov in tudi ena beseda ima lahko več različnih 
pomenov. Ravno zaradi tega se v mednarodnem trženju uporablja le kakih sto jezikov, 
najpogosteje pa se uporabljajo nevtralni jeziki, kot sta angleščina in, v nekaterih arabskih 
državah, tudi francoščina (Makovec Brenčič & Hrastelj, 2003). Seveda pri komuniciranju 
ni pomemben samo verbalni del komunikacije, ampak moramo upoštevati tudi 
neverbalnega, ki je še posebej prisoten v visokokontekstnih kulturah. Z gibi in pozicijo 
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telesa, tonom glasu in očesnim kontaktom se lahko sporočilo popolnoma spremeni 
(Czinkota & Ronkainen, 2001).  
 
Izbira jezika in s tem tudi neverbalne komunikacije se razlikuje glede na to, na koga smo 
usmerjeni. Recimo v Turčiji se pri pogajanjih in komunikaciji s poslovnimi partnerji 
uporablja angleščina. Pri oglaševanju je uporaba jezika malo drugačna, saj se usmerjamo 
na potrošnike in zato mora biti jezik v oglasih obvezno njihov materni jezik. V našem 
primeru v arabskih državah uporabljamo arabščino, v Turčiji pa turščino.   

1.2.6 Vzgojni in izobraževalni sistemi 
 
Z jezikom, njegovim poznavanjem in pismenostjo je povezana naslednja sestavina kulture 
– izobrazba, ki je po nekaterih sestavinah priučena in pridobljena. Ravno zaradi tega je 
zelo pomembna kakovost vzgojno-izobraževalnih sistemov (Hrastelj, 1995). Kljub temu, 
da stopnja izobrazbe v svetu narašča, so še vedno države, kjer je stopnja izobrazbe zelo 
nizka, še posebej med starejšimi ženskami. Podatki o izobrazbi žensk so zelo pomembni za 
poslovanje predvsem zato, ker imajo ženske z višjo izobrazbo manj otrok kot neizobražene 
ženske, posledično pa so njihovi otroci bolj zdravi in izobraženi. To pa neposredno vpliva 
na nakupno obnašanje porabnikov (Kostolansky, 1998). 
 
Kakovost vzgojno-izobraževalnih sistemov in stopnja izbrazbe nista vedno povezana, še 
posebej v revnejših državah. Zato se za te države stopnja izobrazbe meri s stopnjo 
pismenosti. V Egiptu se le-ta naglo povečuje od zgodnjih devetdesetih let. V letu 2010  
znaša 72 % (Economist, 2010, 17. julij), v Združenih arabskih emiratih pa je med leti 2003 
in 2008 znašala samo 77,9 % (Datamonitor, 2009). Pismenost v Savdski Arabiji je 
primerljiva z ZAE, v letu 2003 je znašala 78,8%, od tega med ženskami samo 70,8 %, med 
moškimi pa 84,7 % (Datamonitor, 2008). Turčija ima srednje visok indeks človeškega 
razvoja, pismenost pa znaša 86,5 %. Od tega je kar 94,3 % moških in 78,7 % žensk 
(Chapin Metz, 1995). V vseh islamskih državah je pismenost večja med moškimi. Razlog 
za to je kot sem že omenila predvsem v nizki stopnji pismenosti starejših žensk. 

1.2.7 Materialna kultura in življenjske razmere 
 
Zadnja sestavina kulture je materialna kultura družbe, ki določa stopnjo gospodarskega 
razvoja države in  kvaliteto življenja prebivalcev (prehrana, oblačila, prebivališče, 
zdravstvene storitve in drugo) znotraj te države (Makovec Brenčič & Hrastelj, 2003), ki je 
v veliki meri povezana z izobrazbo prebivalstva. Življenjski slog se med arabskimi 
državami precej razlikuje. Če primerjamo Egipt, ki je med najrevnejšimi arabskimi 
državami in ZAE, ki so najbogatejši, vidimo veliko razlik. V Egiptu bodo večinoma 
zadovoljevali samo utilitaristične potrebe, torej tiste, ki so nujne za preživetje, medtem ko 
bodo v ZAE zadovoljevali tudi hedonistične potrebe. Tudi v Turčiji se pojavljajo razlike v 
življenjskih razmerah. Zahod države je namreč veliko bolj razvit od vzhoda. Na vzhodu 

http://en.wikipedia.org/
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prevladujejo majhna mesta in vasi in posledica tega je nižji gospodarski razvoj ter slabše 
življenjske razmere. 
 
Življenjske razmere v posamezni državi nam lepo prikazuje indeks človekovega razvoja 
(HDI), ki kaže življenjsko dobo, stopnjo pismenosti, stopnjo izobrazbe in življenjsko 
raven. Med proučevanimi arabskimi državami imajo samo Združeni arabski emirati visok 
indeks človekovega razvoja. Tako Savdska Arabija kot tudi Egipt imata srednje visok 
indeks človekovega razvoja, sem pa spada tudi Turčija. Vsem tem trem državam HDI 
zadnja leta konstantno narašča, kar kaže na izboljšanje življenjskih razmer, pri ZAE pa 
nekoliko pada (Human Development Reports, 2009). 
 
Johnson in Turner (2003) navajata, da je bistvo vsake kulture občutek pripadnosti. To nam 
omogočajo vse sestavine kulture, kljub temu, da nekatere pridejo bolj do izraza. 
Najpomembnejša sestavina s tega vidika je jezik, saj se ponavadi loči med posameznimi 
družbenimi skupinami z nacionalno mejo. Vendar v našem primeru to ne drži. Arabske 
države so si medsebojno jezikovno zelo podobne, saj govorijo isti jezik, pa tudi turki zaradi 
verskih razlogov poznajo vsaj osnove arabskega jezika. Religija na drugi strani pa močno 
povezuje proučevane države in jim daje občutek pripadnosti islamski skupnosti, kar je tudi 
razlog, da je ta sestavina kulture zelo pomembna pri analizi obnašanja potrošnikov. 

1.3 Hofstedejeva kulturološka tipologija 
 
Geert Hofstede, ki velja za pionirja na področju raziskovanja kulture, je v svojo raziskavo 
vključil tudi islamske države. Oblikoval je model štirih dimenzij, s pomočjo katerih lahko 
mednarodni tržnik analizira obnašanje potrošnikov, pri tem pa mislim predvsem na 
prepoznavanje in interpretiranje sveta okoli sebe. Kasneje je dodal še peto dimenzijo. 
 
Prva izmed Hofstedejevih dimenzij je odmik moči (power distance), ki kaže stopnjo 
neenakosti v moči in avtoriteti med posamezniki oziroma skupinami v neki družbi (Soares 
et al., 2007). Visoko stopnjo odmika moči dosegajo države, kjer je moč skoncentrirana na 
majhni skupini ljudi, ki odloča. Sem spadajo tudi arabske države in Turčija, vendar je v 
Turčiji odmik moči nekoliko manjši, saj imajo v nasprotju z arabskimi državami verski 
voditelji nekoliko manjšo vlogo (Turčija je sekularna država). Glede na to, da sta obe 
kulturi patriarhalni, imata velik vpliv na celotno družino tudi mož in oče. Torej je nujno za 
mednarodne tržnike, da upoštevajo to skupino ljudi, v našem primeru verske voditelje in 
očeta, zato je potrebno razločevanje potrošnikov in dobavljanje točno določenih izdelkov 
in storitev za jasno določen segment kupcev (Nakata & Sivakumar, 2001). Ta dimenzija je 
vidna tudi pri otrocih, saj so v primeru, da je odmik moči visok, vzgojeni tako, da so 
lojalni, spoštljivi in vdani svojim staršem (Ayoun & Moreo, 2008). To pomeni, da otroci 
spoštujejo njihovo mnenje in posledično starši vplivajo na njihove potrošniške preference. 
Naslednja dimenzija je izogib negotovosti (uncertainty avoidance). Ta določa, koliko so 
pripadniki neke družbe pripravljeni sprejemati formalna pravila in tveganja znotraj te 
družbe (Makovec Brenčič & Hrastelj, 2003). Turčija in arabske države so na lestvici 
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relativno visoko, saj si tamkajšnji prebivalci želijo videti svojo prihodnost v načrtovani in 
strukturirani obliki. Države, ki so na tej lestvici visoko iščejo stabilnost in se izogibajo 
tveganju. V strahu pred spremembami se skušajo zavarovati s strogimi zakoni, družbenimi 
normami, religijo, izogibajo pa se tudi novi tehnologiji, saj ta pospešuje spremembe 
(Nakata & Sivakumar, 2001). Izogibu negotovosti sledi individualizem 
(individualism)/kolektivizem (colectivism). Individualizem in kolektivizem kažeta 
odnose, ki jih imajo člani neke družbe med seboj (Soares et al., 2007). Individualistične 
družbe imajo bolj hladne odnose, medtem ko so v kolektivistični družbi odnosi toplejši 
(Nakata & Sivakumar, 2001). V kolektivističnih družbah so ljudje nagnjeni k skupinski 
mentaliteti in medsebojni odvisnosti. Prav to je razlog, da so kolektivistični managerji bolj 
lojalni do podjetij (Makovec Brenčič & Hrastelj, 2003). Med kolektivistične družbe 
spadajo med drugimi tudi Turčija in arabske države. V individualističnih družbah tržniki 
poudarjajo predvsem funkcionalne in izvršilne lastnosti izdelka, v kolektivističnih pa 
marketinške strategije poudarjajo skupinska članstva in članske ugodnosti (Nakata & 
Sivakumar, 2001). Četrta dimenzija je moškost (masculinity)/ženskost (femininity). 
Družbe, kjer prevladuje moškost, cenijo dosežke, izzive, denar ter izvršitev in so bolj 
racionalne, družbe, ki so bolj ženske pa se posvečajo predvsem izboljševanju kvalitete 
življenja, pomoči potrebnim, ohranjanju okolja in solidarnosti. Pri takih družbah je 
marketinški koncept nesebičen in emocionalen, podjetja bolj skrbijo za dobrobit kupcev 
kot za dobiček podjetja (Nakata & Sivakumar, 2001). Moškost je večja v arabskih državah 
kot v Turčiji, kar vidimo v Tabeli 1, razlog za to pa je lahko vrsta kariere in stopnja 
mobilnosti dela (Makovec Brenčič & Hrastelj, 2003). Za konec je tukaj še dimenzija 
časovni horizont (time perspective), katere drugo ime je dolgoročnost in kratkoročnost. 
Turčija in arabske države so dolgoročno delujoče družbe, kar pa temelji na »vrednotenju 
vztrajnosti in izbiri odnosov glede na status v družbi«. V nasprotju pa kratkoročna 
naravnanost temelji na osebni stabilnosti (Makovec Brenčič & Hrastelj, 2003).  
 

Tabela 1: Hofstedejeva kulturološka tipologija za arabske države in Turčijo 
 
 Odmik moči 

(power 
distance) 

Izogib 
negotovosti 
(uncertainty 
avoidance) 

Individualizem 
(individualism) 

Moškost 
(masculinity) 

Arabske države 80 68 38 53 
Turčija 66 85 37 45 
Legenda: Pod arabske države je Hofstede upošteval Savdsko Arabijo, Egipt, Združene Arabske Emirate, 
Irak, Kuvajt, Libanon in Libijo. 

Vir:  Usunier, Values of Hofstede's cultural dimensions,  1993. 
 
Hofstede ima številne privržence kot tudi nasprotnike. Avtorji, ki nadaljujejo delo 
Hofstedeja so med drugimi tudi Soares, Farhangmehr in Shoham (2007), ki so izvedli 
raziskavo, v kateri so ugotavljali, kakšen vpliv ima kultura na mednarodno trženje in 
obnašanje porabnikov. Pri tem so upoštevali Hofstedejeve kulturološke dimenzije. 
Ugotovili so, da kolektivizem vpliva na inovativnost, kvaliteto storitev in privlačnost 
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oglasov. Izogib negotovosti vpliva na izmenjavo potrošniških informacij, inovativnost in 
privlačnost oglasov, odmik moči prav tako vpliva na privlačnost oglasov, izmenjavo 
potrošniških informacij, inovativnost in na kvaliteto storitev. Na koncu sta še moškost, ki 
vpliva na prikazovanje vlog med spoloma in kakovost storitev, ter dolgoročnost, ki vpliva 
na inovativnost. 
 
Kljub temu, da ima Hofstede kar nekaj naslednikov, ki se strinjajo z njegovim raziskavo in 
posledično nadaljujejo njegovo delo, je še vedno precej avtorjev, ki ga kritizirajo. Glavne 
kritike so (Magnusson & Wilson, 2008; Johnson & Turner, 2003; Baskerville, 2003): 
1. povzete so bile po že obstoječi anketi znotraj podjetja (IBM), ki je bila sestavljena s 

slabo teoretično osnovo (posamezniki, ki so bili vključeni v raziskavi, so predstavljali 
večinoma višji in srednji družbeni sloj in so bili socializirani v kulturo podjetja IBM), 
zato tudi ni jasno, kaj je teoretiziral; 

2. nekatere dimenzije se niso statistično pojavljale v vseh državah; veljavnost dimenzije 
izogib negotovosti je bila sporna v nekaterih azijskih državah; 

3. za druge avtorje je bilo sporna tudi zastarelost podatkov, saj so bili zbrani v poznih 
šestdesetih letih; 

4. držav ni mogoče enačiti s kulturami. 
Mnenja glede Hofstedejevega dela so torej deljena. Nekateri trdijo, da nima dobre 
teoretične osnove in da so podatki zastareli, spet drugi avtorji še vedno cenijo njegov 
prispevek in nadaljujejo njegovo delo. Še en avtor, ki je pomembno vplival na 
razumevanje različnosti kultur, je E.T.Hall. 

1.4 Visoko- in nizkokontekstne kulture 
 
E.T.Hall (Makovec Brenčič & Hrastelj, 2003) je eden izmed pomembnejših avtorjev, ki je 
prav tako kot Hofstede proučeval kulture, vendar se je sam osredotočil na način 
razumevanja različnosti kultur. Vpeljal je dva nova koncepta in razdelil kulture na visoko- 
in nizkokontekstne. Pri visokokontekstnih kulturah se uporabljajo višje stopnje 
interpretacije in več elementov razumevanja sporočila, sporočila pa so implicitna 
(Makovec Brenčič & Hrastelj, 2003). Del informacij sporočila se pri visokokontekstnih 
kulturah prenaša tako v verbalni komunikaciji kot tudi v kontekstu, torej v neverbalni 
komunikaciji. Poslovneži v takšnih kulturah najraje poslujejo z ljudmi, ki so uspešni in 
imajo visok status. Pri tem pa želijo pred začetkom pogajanj vzpostaviti dobre osebne 
odnose, zato trajajo pogajanja v takšnih kulturah dalj časa. Pod visokokontekstne kulture 
spadajo tudi arabske države in Turčija, poleg njih pa še države Latinske amerike, Japonska 
in ostale države Bližnjega vzhoda (Usunier & Lee, 2009). Prav japonski, kitajski in arabski 
jezik so tisti, ki najhitreje naraščajo na spletu. Ravno v teh kulturah »da« in »ne« ne 
pomenita točno to, ampak »mogoče«; v primeru, da pa se  pogajalec odloči, je ustna 
pogodba enako ali še bolj zavezujoča kot pisna (Usunier & Lee, 2009). To je značilno tudi 
za arabske države. V Savdski Arabiji za muslimana pisna pogodba pomeni, da se mu ne 
zaupa in to vpliva na njegovo čast, ki pa je v arabskih državah zelo pomembna (Usunier, 
1993). Še en primer, ki ga arabci smatrajo kot nezaupanje je, če pripelješ na pogajanja 
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odvetnika. Na drugi strani v nizkokontekstnih kulturah, kjer so sporočila eksplicitna, 
torej so mišljena dobesedno, to ni nič neobičajnega. Takšne kulture temeljijo na verbalnem 
in pisnem komuniciranju (Makovec Brenčič & Hrastelj, 2003). Sem spadajo Nemčija, 
Švica, Avstrija, Kanada, ZDA in skandinavske države (Usunier & Lee, 2009).  

1.5 Kultura in pogajanja 
 
Visoko- in nizkokontekstnost kultur je zelo pomemben vidik proučevanja kultur tudi z 
vidika pogajanj, kjer je način komunikacije razlog za uspeh oziroma neuspeh. Po 
Mühlbacherju, Leihsu in Dahringerju (2006) kultura vpliva na poslovni uspeh na dva 
načina, in sicer na porabnika in na poslovneža. V tej točki se bom osredotočila na poslovno 
kulturo in na to, kako kulturni faktorji vplivajo na poslovno obnašanje v arabskih državah 
in Turčiji. To se najbolj kaže pri pogajanjih, saj se pogajalski slogi med seboj ločujejo 
glede na razlike v kulturah.  

1.5.1 Arabski pogajalski slog 
 
Pogajanja so v arabskih državah zelo pomemben del vsakega posla, saj si s tem kažejo 
medsebojno spoštovanje. Pri tem ima vedno eden od pogajalcev višjo pozicijo, načeloma je 
to prodajalec, vendar sta oba pogajalca enako odgovorna za rezultat pogajanj. Prav tako je 
pomembna sposobnost baranatanja, pri čemer pa mora biti poslovnež pazljiv, da se izogiba 
direktnim konfliktom. V Savdski Arabiji velja, da poslovnež pogajanj in tekmovalnosti ne 
sme jemati osebno (Katz, 2010). Za Egipt pa Katz trdi, da se potrpežljivost in kreativnost 
pri pogajanjih zelo obrestujeta. V primerih, ko se pogajalca ne moreta dogovoriti, je 
primerna zaposlitev posrednika, s katerim se obe strani dobro razumeta (Katz, 2008 b). 
Posredniki pomagajo pri pogajanjih pa tudi pri lansiranju izdelka na trg (Usunier, 2000). 
To kaže na prisotnost tradicije, ki je zelo pomembna pri poslovanju v arabskih državah. 
Arabski poslovneži so veliko bolj gostoljubni kot zahodni poslovneži. Temeljna družbena 
enota je družina, zato ni nič nenavadnega, če pogajanja zmoti sorodnik ali prijatelj. Tudi 
odnosi med poslovneži so drugačni kot v zahodnih državah. Vzdušje na sestanku je bolj 
sproščeno, saj imajo do časa drugačen odnos. Tako lahko pogajanja dlje trajajo, a tudi na 
začetku le-teh ne smemo takoj začeti s poslom. To je za arabskega poslovneža žaljivo, zato 
je priporočljivo začeti pogovor o družini, prijateljih itd. Ženske imajo v arabskih državah 
nižji položaj od moških, zato se načeloma ne pojavljajo pri poslovanju, če pa se, jih mora 
predstaviti starejši moški, ki omeni njihove dosežke. V arabskih državah pri pogajanjih 
zelo poudarjajo poštenje, osebno čast namreč postavljajo na prvo mesto (Hrastelj, 2001). 

1.5.2 Turški pogajalski slog 
 
Tudi turškim pogajalcem je osebna čast zelo pomembna, poleg tega pa tudi poštenje. Zato 
je za uspešno poslovanje s turškimi poslovneži zelo pomembno grajenje osebnega odnosa. 
Poslovnež mora paziti tudi na svoje obnašanje, saj so turškemu pogajalcu ravno tako kot 
denar pomembni moč, vplivnost in čast (Katz, 2008 a). Prvi sestanek naj bi bil namenjen 
samo spoznavanju. Ko je to urejeno, se lahko začnejo pogajanja. Kljub temu da so 
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pomembni osebni odnosi s pogajalci, morajo priti poslovnež na pogajanja z dobro 
pripravljeno ponudbo in znanjem z določenega področja (Executiveplanet, 2006, 5. 
december). Vedeti mora tudi, da je pomemben del pogajanj barantanje, ki je zelo 
priljubljeno, zato je mogoče ceno zelo znižati (Hrastelj, 2001). Od svojih poslovnih 
partnerjev Turki pričakujejo dolgoročno sodelovanje, zato vedno iščejo win-win rešitve, 
kljub temu da so zelo tekmovalni. Turški pogajalci pa se imajo tudi za zelo zanesljive. Zelo 
so gostoljubni, a tudi galantni in zagrizeni. V Turčiji pri poslovnih pogajanjih prav tako kot 
v arabskih državah prevladujejo moški. Na pogajanja in sestanke pogosto zamujajo, saj 
imajo podoben odnos do časa kot Arabci, vendar pa so pripravljeni poslušati sogovornika 
in se od njega največ naučiti, kar je vpliv zahoda (Hrastelj, 2001). Tako kot v arabskem 
svetu je tudi tukaj močno razširjeno posredništvo, saj je lansiranje izdelka brez agenta, ki 
ima vsa potrebna poznanstva, zelo težko.  
 
Če povzamemo, je med turškimi in arabskimi pogajalci več podobnosti kot razlik. Ena 
razlika je ta, da so turški pogajalci pripravljeni poslušati sogovornika in se od njega učiti, 
kar naj bi bil vpliv zahoda. Razlika je tudi v tem, da so Turki nekoliko bolj usmerjeni v 
win-win situacije, kljub temu da so tako eni kot drugi zelo močni pogajalci. Podobnosti je 
veliko. Najpomembnejša je čast, ki je obema stranema zelo pomembna, vedno prisotni pa 
so tudi lokalni posredniki. Še ena podobnost je ta, da je zelo pomembno razmerje moči 
med pogajalcema, pri tem pa ima prodajalec višjo pozicijo. Kot v številnih drugih manj 
razvitih državah je tudi v teh vedno prisotno barantanje, ženske pa načeloma niso prisotne 
na pogajanjih. 

2 ZNAČILNOSTI TURČIJE IN ARABSKIH DRŽAV  

Kulturne značilnosti posameznih držav so vedno v tesni povezavi z geografsko, 
demografsko, politično in ekonomsko sestavo. Drugo poglavje bom začela z geografijo 
posameznih regij, saj je ravno ta začela ustvarjati kulturne razlike s tem, kako so se 
prilagajali podnebju in ostalim demografskim dejavnikom. Ko so se družbe enkrat 
osnovale, so se začele hierarhično razločevati glede na pomembnost posameznikov v 
posamezni družbi. To je vplivalo na razvoj politične organizacije. Na koncu poleg politične 
organizacije držav pomembno vpliva na družbeni (kulturni) razvoj ekonomsko stanje 
držav. Zaradi navedenih povezav bom v tem poglavju zaradi medsebojne odvisnosti in 
pomembnosti za nadaljnje točke diplomskega dela predstavila proučevane države z vseh 
navedenih vidikov. 

2.1 Predstavitev Turčije 
 
Turčija geografsko leži na križišču med Evropo in Azijo in je kulturno in etnično zelo 
pestra dežela. Današnjo Republiko Turčijo je ustanovil Mustafa Kemal Atatürk leta 1923 
kot sekularno državo po zahodnem zgledu. Tako je islam dovoljen samo kot vera, ne pa 
tudi kot način življenja. Vendar Kiliçbay in Binark (2002) kljub temu trdita, da ima 
sekularizacija v Turčiji drugačen pomen kot v zahodnih državah. Direktorat za verske 
zadeve naj bi le določal pravila in nadzoroval administracijo verskih ustanov, kar pomeni, 
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da vera in država nista popolnoma ločeni. Islam ima v Turčiji še vedno velik vpliv, saj je 
od 76,8 milijonov prebivalcev skoraj 99 % muslimanov (CIA World Factbook, 2010 a). 
Poleg muslimanov na JV države živi precej velika kurdska skupnost, ki ni priznana kot 
manjšina. Uradno so priznane samo tri etnične manjšine, in sicer sicer Armenci, Grki in 
Judje. Uradni jezik v Turčiji je turščina, pri poslovanju pa se uporablja predvsem 
angleščina. Turčija spada med politično in gospodarsko manj razvite države, je pa tudi ena 
najbolj zadolženih držav na svetu.  
 
Največja trgovinska partnerica Turčije je Evropska unija in glede na to, da je ta v 
gospodarski krizi to močno vpliva tudi na turško gospodarstvo. Zmanjšala sta se jim tako 
izvoz zaradi gospodarske krize v EU kot tudi uvoz zaradi manjšega domačega 
povpraševanja. V letu 2009 je bil presežek uvoza nad izvozom vreden 12,1 mrd EUR, kar 
je manj kot v preteklem letu, ko je ta znašal 36,2 mrd EUR (glej Tabelo 5). Prav tako se 
močno povečuje tudi nezaposlenost. Iz 9,9 % v letu 2007 se je v letošnjem letu povišala na 
16,4 %.  

Tabela 2: Ekonomski podatki Turčije 
 
 2007 2008 2009 2010 
BDP (v mrd EUR po 
tekočih cenah) 

438,2 496,4 433,3 * 433,4 * 

Rast BDP-ja (v %) 4,7 1,1 -6,5 * 3,7 * 
BDP per capita (v 
EUR) 

6.381 7.126 6.155 * 6.087 * 

Stopnja 
nezaposlenosti 

9,9 10,4 15,2 * 16,4 * 

Proračunski 
primanjkljaj/presežek 
(v % BDP) 

-1,6 -1,8 -5,6 * -4,1 * 

Stopnja inflacije 
(letno povprečje, v 
%) 

8,7 10,4 6,3 * 6,8 * 

Izvoz blaga (v mrd 
EUR) 

77,1 95,7 78,7 * 83,4 * 

Uvoz blaga (v mrd 
EUR) 

108,4 131,9 90,8 * 98,9 * 

Legenda: *Podatki so projekcija. 
Vir:  Izvozno okno, Turčija, 2009a. 

 
Glavni izvozni artikli Turčije so oblačila in tekstil, cestna vozila, živila, kovinski izdelki ter 
oprema za transport, izvažajo pa jih predvsem v Nemčijo, VB, ZAE, Italijo, Francijo in 
Rusijo. Uvažajo pa predvsem mineralna goriva in nafto, kemikalije, stroje, polpredelano 
hrano ter opremo za transport, in sicer največ iz Rusije, Nemčije, Kitajske, ZDA, Italije, 
Francije in Irana. Turčija je svetovno zelo pomembna pridelovalka žita, zelenjave in čaja, 
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zelo je razvit turistični sektor, nimajo pa veliko rudninskih bogastev (Izvozno okno, 2009a; 
CIA World Factbook, 2010 a). 

2.2 Predstavitev arabskega sveta 
 
K arabskemu svetu običajno štejemo 18 držav, kjer uporabljajo arabščino kot enega od 
uradnih jezikov, prebivalci pa govorijo vsaj eno različico arabščine. Te države so Alžirija, 
Bahrajn, Egipt, Irak, Jordanija, Kuvajt, Libanon, Libija, Mavretanija, Maroko, Oman, 
Palestinska ozemlja, Katar, Savdska Arabija, Sudan, Sirija, Tunizija, Združeni arabski 
emirati, Zahodna Sahara in Jemen (Danex Marketing Resources, 2009). 
 
Značilnost, ki povezuje vse arabske države je islamska vera, ki je prevladujoča vera v vseh 
arabskih državah, razen v Libanonu, kjer je polovica prebivalstva katoličanov (Kalliny et 
al., 2008). Medtem ko je zahod postopno ločil cerkev od države, je vpliv islama na 
poslovne odločitve v arabskih državah zelo pomemben. Poleg vere ima velik vpliv na 
poslovanje v arabskih državah in na razvoj kulture zgodovina, in sicer predvsem 
kolonialna zgodovina, ki še danes vpliva na jezik poslovanja v posameznih državah. V 
vseh državah je uradni jezik arabščina in v primeru, da najamemo prevajalca, lahko pri 
poslovanju uporabljamo tudi arabski jezik. Poleg arabščine se pri poslovanju v arabskem 
svetu uporabljata predvsem angleščina in francoščina. V Egiptu je prvi tuji jezik 
angleščina, ki je tudi poslovni jezik. Prav tako se uporablja angleščina tudi v Sudanu, 
Kuvajtu, Jemenu, Omanu, Združenih arabskih emiratih in Jordaniji, saj so bile ravno tako 
kot Egipt angleške kolonije. Francoske kolonije so bile Maroko, Mavretanija, Alžirija, 
Tunizija in Džibuti, zato poslujejo predvsem v francoščini. Državi, v katerih se uporabljata 
tako angleščina kot francoščina, sta Sirija in Libanon. V Savdski Arabiji se uporablja 
angleški jezik, saj je bil Bližnji vzhod in pa tudi večji del Arabskega polotoka pod turškim 
cesarstvom. Edina država arabskega sveta, ki je bila italijanska kolonija, je Libija (CIA 
World Factbook, 2010d). Kljub temu pa se italijanščina ni ohranila kot prvi tuji in poslovni 
jezik, ampak se za vse namene strogo uporablja arabščina. 
 
Poleg zgodovine na trženjsko strategijo pomembno vpliva tudi demografsko dejstvo, da je 
v arabskem svetu kot celoti kar 40 odstotkov prebivalcev mlajših od 14 let. To pa kaže, da 
so potrošniki mladi in bolj dovzetni za proizvode, ki so novejši, in posledično je temu 
potrebno prilagajati celotne trženjske strategije. Politična ureditev držav se prav tako 
razlikuje. Izmed treh proučevanih arabskih držav je politično najbolj podoben Turčiji 
Egipt, saj sta obe državi republiki. Savdska Arabija je že od leta 1932 absolutna monarhija, 
ZAE pa sestavlja sedem avtonomnih emiratov, v katerih nimajo političnih strank 
(AMEinfo, 2010 (a, b, c)). 
 
Arabski narodi so si med seboj zelo podobni, vendar pa se v določenih pogledih tudi 
razlikujejo. Razlike se kažejo predvsem v stopnji verske pripadnosti, bogastvu (glej tudi 
Prilogo 1) in stopnji izobrazbe (Kalliny et al., 2008), pri čemer so najbolj očitne na 
ekonomskem področju. To je tudi razlog, da bom v nadaljevanju predstavila glavne 

http://www.theodora.com/
http://www.ameinfo.com/
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ekonomske kazalce Savdske Arabije, Egipta in ZAE. Za te tri države sem se odločila, saj 
ZAE predstavljajo najbogatejše države, Egipt najrevnejše arabske države, Savdska Arabija 
pa je, izmed vseh islamskih držav, država z največ verskimi omejitvami tako v zasebnem 
kot tudi poslovnem življenju. S tako delitvijo bo ekonomsko stanje arabskih držav najbolj 
pregledno, poleg tega bo v nadaljevanju razvidno tudi, kako to vpliva na upoštevanje 
verskih naukov in kako na izvajanje le-teh vplivajo bogatejše države. 
 
Savdska Arabija je država s precej visokim BDP-jem na prebivalca, v letu 2009 je znašal 
skoraj 17.000 EUR. Vendar pa se je rast BDP-ja v primerjavi z letom 2008 za nekoliko 
znižala, in sicer za 0,2 %. Savdska Arabija ima presežek izvoza nad uvozom, v lanskem 
letu je razlika znašala 77 milijard EUR. Stopnja nezaposlenosti je nekoliko večja od ostalih 
dveh proučevanih arabskih držav, največja je bila v letu 2007, ko je znašala 13 %. Inflacija 
(letno povprečje) je bila v letu 2008 precej visoka (9,9 %), v naslednjem letu pa se je 
znižala na 5 % (glej Tabelo 2). 
 

Tabela 3: Ekonomski podatki Savdske Arabije 
 
 2007 2008 2009 
BDP (purchasing power 
parity) (v mrd EUR) 

459,2 479,5 480,4 

Rast BDP-ja (v %) 3,3 4,4 -0,2 
BDP per capita (v EUR) 16.646 17.056 16.728 
Stopnja nezaposlenosti  
(v %)* 

13,0 ** 11,8 11,6 

Javni dolg (v % BDP) 24,3 ** 18,9 20,3 
Stopnja inflacije (letno 
povprečje, v %) 

4,1 ** 9,9 5 

Izvoz blaga (v mrd EUR) 185,9 ** 257 148 

Uvoz blaga (v mrd EUR) 67,7 ** 88,8 71 
Legenda: *Podatki veljajo samo za moške v Savdski Arabiji. 
Podatki preračunani iz $ po menjalnem tečaju 1$=0,82€. 

Vir:  CIA World Factbook, Saudi Arabia, 2010 b. 
 ** Nation Mater.com, Saudi Arabia-Economy, 2010. 

 
Glavni izvozni artikel je nafta in izdelki, povezani z njo. V letu 2008 je največ izvažala v 
ZDA, na Japonsko, v Južno Korejo, na Kitajsko, v Indijo in Singapur. Uvoz (2008) 
predstavljajo predvsem stroji, živila, kemikalije, motorna vozila in tekstil, ki jih uvažajo 
največ iz ZDA, nato Kitajske, Japonske, Nemčije, Južne Koreje, Italije, Indije ter Velike 
Britanije (CIA World Factbook, 2010 b).  
 
Egipt je na drugi strani precej revnejša država v primerjavi z Savdsko Arabijo in ZAE, kar 
je razvidno tudi iz njegovega BDP-ja na prebivalca. Ta je znašal v letu 2009 1.675 EUR in 
se je v primerjavi z letom prej povišal za 308 EUR. V letošnjem letu se je BDP per capita 
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povišal na 1.805 EUR. Če to primerjamo s Savdsko Arabijo je razlika občutna, še večja pa 
je v primerjavi z ZAE. V Egiptu imajo precej velik proračunski primankljaj, v letošnjem 
letu se je v primerjavi s prejšnjim letom nekoliko znižal, in sicer za 0,4 %. Tako v 
letošnjem letu znaša 6,7 % (glej Tabelo 3). Poleg tega je za Egipt značilen tudi presežek 
uvoza nad izvozom, kar pa povzroča odtok denarja iz države. Glavni izvozni artikli so 
bombaž, tekstil, izdelki iz kovine in kemikalije (Izvozno okno, 2009b). Delovna sila je 
neenakomerno razdeljena, ženske namreč predstavljajo samo 27 % delovne sile, čeprav 
predstavljajo več kot polovico prebivalstva. To pa ne velja samo za Egipt, temveč tudi za 
druge arabske države, katerih prevladujoča religija je islam (Kalliny et al., 2008). 

 
Tabela 4: Ekonomski podatki Egipta 

 
 2007 2008 2009 2010 
BDP (v mrd EUR po 
tekočih cenah) 

87,2 110,3 137,2 * 148,0 * 

Rast BDP-ja (v %) 7,1 
 

7,2 
 

4,7 4,5 

BDP per capita (v 
EUR) 

1.185 1.367 * 1.675 * 1.805 * 

Stopnja 
nezaposlenosti (v %) 

9,0 8,4 
 

9,0  * 9,8  * 

Proračunski 
primanjkljaj/presežek 
(v % BDP) 

-5,6 -6,9 
 

-7,1 -6,7 * 

Stopnja inflacije 
(letno povprečje, v 
%) 

11,0 18,1 
 

7,6 * 6,6 * 

Izvoz blaga (v mrd 
EUR) 

16,4 20,3 * 
 

19,8 * 21,6 * 

Uvoz blaga (v mrd 
EUR) 

30,4 35,2 * 32,9 * 34,4 * 

Legenda: *Podatki so projekcija. 
Vir:  Izvozno okno, Egipt, 2009b. 

 
Tudi ZAE so država z zelo visokim BDP-jem na prebivalca, ki ga v veliki večini proizvede 
moški del prebivalstva (med njimi je veliko tujcev). Najvišji je bil v letu 2008, ko je znašal 
37.427 EUR (glej Tabelo 4), takrat pa je začel nekoliko padati. Stopnja nezaposlenosti se v 
ZAE vsako leto povečuje, razlog za to pa je tudi povečanje števila prebivalcev, predvsem 
imigrantov. Od leta 2007 se je število prebivalcev povečalo za več kot pol milijona. Tudi v 
ZAE se je izvoz v zadnjih letih zmanjšal, vendar je še vedno veliko večji od njihovega 
uvoza (Izvozno okno, 2009c). Vzrok je predvsem v izvozu surove nafte, ki predstavlja 
njihov glavni izvozni artikel (45 %). Poleg surove nafte izvažajo tudi naravni plin, 
reeksport, sušene ribe in dateljne. Iz vsega navedenega lahko sklepamo, da se arabske 
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države med seboj v ekonomskem pogledu močno razlikujejo, četudi so si na kulturnem in 
verskem področju zelo podobne. 
 

Tabela 5: Ekonomski podatki Združenih arabskih emiratov 
 
 2007 2008 2009 2010 
BDP (v mrd EUR po 
tekočih cenah) 

120,5 178,3 
 

166,7 * 181,9 * 

Rast BDP-ja (v %) 6,3 7,4   -0,2 *   2,4 * 
BDP per capita (v 
EUR) 

26.778 
 

37.427 
 

33.972 *     35.989 * 

Stopnja 
nezaposlenosti 

3,2 2,9    4,0 *   5,0 * 

Proračunski 
primanjkljaj/presežek 
(v % BDP) 

5,6 12,4 
 

 -1,1 *   0,0 * 

Stopnja inflacije 
(letno povprečje, v 
%) 

11,1 12,3 
 

2,5          3,3 

Izvoz blaga (v mrd 
EUR) 

119,3 180,1 
 

147,4 * 161,9 * 

Uvoz blaga (v mrd 
EUR) 

99,3 147,8 143,7 * 146,0 * 

Legenda: *Podatki so projekcija. 
Vir:  Izvozno okno, ZAE, 2009c. 

 
Ugotovila sem tudi, da arabske države med seboj bolj malo trgujejo. Njihovi glavni 
poslovni partnerji so v glavnem evropske države, ZDA in Kitajska (CIA World Factbook, 
2010 c). S to ugotovitvijo zaključujem predstavitev osnov kulture in proučevanih držav, ki 
nam bo kasneje pomagala k boljšemu razumevanju, kako je kultura povezana s trženjskim 
spletom (4P in 3P) nasploh in v arabskih državah ter Turčiji. 

3 VPLIV KULTURE NA TRŽENJSKI SPLET (4P IN DODATNE 3P) 

Tretje poglavje predstavlja zelo pomemben del diplomskega dela, saj opisujem, kako 
kultura vpliva na vse elemente trženjskega spleta (4P in dodatne 3P v povezavi s 
storitvami) in jih tudi podrobneje definiram. Pri internacionalizaciji sta pomembna pojma 
tudi standardizacija in adaptacija trženjske strategije, kjer ima kultura velik vpliv. Zato 
bom v naslednjem poglavju povezala 4P-je s standardizirano/adaptirano trženjsko 
strategijo in predstavila, katere dele trženjskega spleta je potrebno standardizirati in katere 
adaptirati pri procesu internacionalizacije. 
 
Kotler (2004) navaja, da 4P pomenijo »prodajalčev pogled na trženjska orodja, ki so na 
voljo za vplivanje na kupca«. Tradicionalni trženjski splet (4P) je po Kotlerju sestavljen iz 
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izdelka (product), prodajnih poti (place), cen (price) in komunikacij (promotion). 
Vzporedni 4P-jem so po njegovem mnenju 4C, ki kažejo zorni kot kupca in velja, da je 
»vsako trženjsko orodje oblikovano zato, da posreduje koristi kupcu«. Sem spadajo rešitve 
za kupca (Customer solution), stroški za kupca (Customer costs), udobje (Convenience) in 
komunikacije (Communication). Se pa ne strinjajo vsi avtorji s tem, kaj je to marketinški 
splet. Keegan in Green (2005) trdita, da je marketinški splet integral naslednje enačbe: 
Koristi (Benefits)/Cena (Price). Pod koristi štejeta izdelek, promocijo in distribucijo. Pri 
tem se lahko prodajalec odloči, da bo izboljšal sam izdelek, njegovo promocijo ali 
distribucijo in obdržal visoke cene ali pa obdržal nižje cene, vendar pa bodo tudi koristi 
nižje. Na drugi strani Previšić in Ozretić Došen (1999) v svojem delu navajata, da je 
določitev marketinškega spleta odvisna od tega, ali je strategija standardizirana ali 
adaptirana. Kot sem že omenila, predstavljata standardizacija in adaptacija zelo pomemben 
vidik v mednarodnem trženju, zato bom to teorijo ločeno predstavila v 4. poglavju. Najprej 
pa bom predstavila Kotlerjeve 4P, saj me zanima, kaj je potrebno vedeti pri vstopu na 
obravnavane trge, torej predvsem prodajalčev pogled. 4P-je bom nadgradila še z dodatnimi 
tremi P-ji, ki so značilni za storitve in analizirala, kakšen vpliv imata turška in arabska 
kultura na celotni trženjski splet, torej 4P in 3P.  

3.1 Izdelek 
 
Prva sestavina trženjskega spleta je izdelek. Za podjetja, ki se odločijo za koncept izdelka, 
je najboljša rešitev, da izberejo svoje ciljne trge in njim prilagodijo trženjske programe, 
torej »ni naloga poiskati prave kupce za svoje izdelke, ampak prave izdelke za svoje 
kupce« (Kotler, 2004). Ravno zato ima tudi kultura velik vpliv na trženje izdelkov, še 
posebej na njene sestavine, kot so religija, norme, vrednote in jezik, ki jih morajo 
proizvajalci upoštevati pri prilagajanju trženjskih programov. Na drugi strani Previšič in 
Ozretić Došen (1999) navajata, da pod izdelek spadajo samo fizične lastnosti izdelka, kot 
so dizajn, blagovna znamka, embalaža itd. ter njegovo prilagajanje posamezni državi. Pri 
tem pa ni omenjena pomembnost kulture pri prilagajanju izdelkov. Šuštar (2005) trdi, da je 
izdelek skupek dvojih sestavin – otipljivih in neotipljivih. Otipljivi faktorji so dejanski 
izdelki in njihova embalaža, neotipljivi pa podobe, garancije itd. Tudi Hrastelj (2001) 
navaja, da ima izdelek več lastnosti, in sicer fizične, servisnostoritvene in simbolne, ki se 
med različnimi kulturami razlikujejo. S fizičnimi lastnostmi mislimo predvsem na 
velikost izdelka in ohranjanje kakovosti, izdelke pa moramo prilagajati tudi podnebju in 
drugim posebnostim okolja, stopnji pismenosti prebivalstva proučevane regije in stopnji 
sprejemanja tveganja. V kolikor je pismenost večja, so porabniki bolj osveščeni o novih 
izdelkih in o njihovih sestavinah. S tem je povezana tudi stopnja sprejemanja tveganja. Za 
arabske države in Turčijo je znano, da niso nagnjeni k sprejemanju tveganja, zato so 
izdelki prilagojeni laikom. V primeru, da tržniki izdelek predstavijo preveč zapleteno, bodo 
porabniki raje ostali zvesti staremu proizvodu (Hrastelj, 2001). V arabskih državah in 
Turčiji fizične lastnosti v veliki meri določa tudi religija. Z vero je namreč pogojena 
velikost družine, kar v veliki meri vpliva na velikost embalaže in število izdelkov v enem 
pakiranju. Za islam je značilno, da imajo verniki veliko število otrok, pa tudi družina ne 



 19

vsebuje samo ožjih družinskih članov, ampak tudi druge sorodnike, kar je značilno za 
kolektivizem (Hrastelj, 1995). Prilagajanje embalaže in pakiranja je potrebno predvsem pri 
proizvodih, kot so živila in osnovni higienski izdelki. Religija ima močan vpliv tudi na 
proizvodnjo in prodajo samih izdelkov in ne samo na embalažo. Tako je prepovedana 
prodaja svinjskega mesa, v večini držav tudi alkohola in z njim povezanih izdelkov 
(Hahonina, 2003), tudi zaračunavanje obresti iz strani storitev je prepovedano. Ravno 
zaradi tega so se uveljavili trije izrazi, ki določajo, kaj je dovoljeno (halal), kaj ni 
dovoljeno (haram) in kaj je sumljivo (mushbooh). Da bi se proizvajalci tega resnično držali 
in proizvajali izdelke, ki so v skladu z verskimi normami, so uvedli certifikat Halal, ki 
garantira, da je proizvod kakovosten, proizveden iz dovoljenih sestavin in po zaželenih 
postopkih. V kolikor želijo podjetja vstopiti na islamske trge in tam uspešno delovati, je 
certifikat Halal nujen, vendar močno zvišuje ceno izdelka. Primer podjetja, ki ima ta 
certifikat je prehrambeno podjetje Droga Kolinska, proizvodi, za katere potrebujejo ta 
certifikat pa so paštete Argeta, natančneje Argeta Halal. Certifikat Halal podeljujejo 
islamske skupnosti po celem svetu, velja pa eno leto (Argeta, 2008).  
 
Druge lastnosti izdelka so servisnostoritvene lastnosti, kamor spadajo poprodajne storitve 
in vzdrževanje proizvoda. To je odvisno od vrste izdelka in ali jih prodajalec nudi. 
Nazadnje pa so tukaj še simbolne lastnosti, pri katerih je kulturološka razsežnost najbolj 
navzoča. Do povezave  med simboli in kulturo pride med drugim tudi skozi izobraževanje, 
oglaševanje, literaturo, časopise, množične medije, skratka skozi družbeno okolje in 
trženjsko komuniciranje (Usunier, 1993). Kažejo se predvsem pri oblikovanju blagovnih 
znamk, barvah, imenih, te pa lahko »zavedno ali nezavedno podpirajo ksenofobijo ali 
ksenofilijo izdelkov«. Prav zaradi tega Hrastelj predlaga, da začnejo podjetja pri teh 
skupinah lastnosti uporabljati matrike avtorjev, kot sta Hofstede in Lewis, saj pokažeta, kaj 
je v neki družbi relevantno v smislu vrednot, norm, prepričanj in verovanj (Hrastelj, 2001). 
 
Ravno zaradi razlikovanja v vrednotah, prepričanjih in verovanjih večina simbolov ni 
univerzalnih. Lahko jih razume in uporablja večina, vendar ne vsa svetovna populacija 
(Usunier & Lee, 2009). Simboličen pomen je torej zelo pomemben pri barvah, ki se 
uporabljajo za trženje izdelka, pa tudi za njegovo embalažo. Za islamske države je 
značilno, da bodo tamkajšnji potrošniki prej kupili nek izdelek, če ga povezujejo z zeleno 
barvo, ki je tam najbolj priljubljena. V Savdski Arabiji je bolj privlačna rdeča barva, po 
drugi strani pa rdeča barva v Turčiji simbolizira smrt. Torej moramo biti pri uporabi rdeče 
v trženju zelo pazljivi, še posebej, če je dominantna barva na embalaži proizvoda.  

3.2 Prodajne poti 
 
Simboli na dugi strani nimajo nikakršnega vpliva na prodajne poti, ki nam kažejo fizično 
pot izdelka od proizvajalca do porabnika. Vendar pa je to sestavino trženjskega spleta 
najtežje standardizirati, saj ima vsaka država svoj način distribucije, ki je kulturno in 
zgodovinsko pogojena (Šuštar, 2005). Od tega je odvisna tudi dolžina distribucijskega 
kanala (Previšić & Ozretić Došen, 1999). V kolikor proizvajalec prodaja proizvod direktno 
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kupcu, je prodajna pot neposredna, če pa proizvajalec prodaja preko distributerjev, potem 
je prodajna pot posredna. V Turčiji je prodaja preko lokalnega agenta (posrednika) zelo 
zaželjena, predvsem zaradi dobrega poznavanja lokalnega gospodarskega okolja in tudi 
zaradi zapletenih zakonodajnih in drugih postopkov, ki jih mora podjetje opraviti, če hoče 
prodajati svoje proizvode na turškem trgu. Še ena možnost, kako do porabnikov je, da 
ustanovimo lastno podjetje v Turčiji in preko njega prodajamo proizvode. Ta možnost 
zahteva več znanja in izkušenj ter vlaganj. Zelo pomembne pri poslovanju v Turčiji so tudi 
njihove državne in gospodarske institucije, ki imajo velik ugled med turškimi 
gospodarstveniki. To so gospodarske zbornice, združenja posameznih dejavnosti in 
državne promocijske hiše, kjer lahko predstavimo svoje podjetje ter interese (Izvozno 
okno, 2009a). 
 
Medtem ko je v Turčiji zaželjeno zaposlovanje agentov, je v arabskih državah podjetje po 
lokalnih zakonih dolžno opravljati posle preko posrednika, to je agenta. Dobra izbira 
agenta je pogoj za uspešen posel, poleg tega pa tudi sodelovanje z njim. Najprimernejši 
agenti so tisti, ki imajo dobre stike ter dostop do pravnih oseb in tržnih poti. Agenti so še 
posebej pomembni v Savdski Arabiji, kjer so bistvenega pomena za dober sestanek. Ko si 
enkrat izberemo posrednika, njegova menjava ni več mogoča. Za Egipt velja priporočilo, 
da imamo za vsako mesto svojega posrednika (GZS, 2008, 29. oktober). 
 
Na drugi strani je direktni marketing v arabskih državah možen le v primeru, če podjetje 
izdelek prodaja direktno porabniku preko oglasov v časopisih in revijah, vendar ta način 
prodaje ni posebno priljubljen, saj so osebni odnosi v islamskih državah zelo pomembni. 
Zadnje čase je kot možnost direktnega marketinga zelo pomembna tudi satelitska 
televizija, ki velja za učinkovit način dostopa do porabnikov, še posebej v bolj 
konzervativnih arabskih državah, kot sta ZAE in Savdska Arabija. Ta način marketinga je 
zelo primeren za dostop do žensk, ki predstavljajo precej velik segment, ki pa je težko 
dostopen. Še en pomemben razlog za manjši direktni marketing v Savdski Arabiji je ta, da 
dostava na dom ni mogoča. To skušajo pri prodaji preko satelitske televizije rešiti tako, da 
potrošnikom omogočijo lokalno telefonsko številko, kjer se dogovorijo za nakup in 
dostavo proizvoda (The Saudi Network, 2010), torej ceno in druge prodajne pogoje. 

3.3 Cene 
 
Cena določa vrednost, ki jo proizvajalec zahteva za proizvod (Šuštar, 2005). Na drugi 
strani pa Previšić & Ozretić Došen (1999) trdita, da vrednost poleg cene določajo tudi 
prodajni pogoji. Tudi Kotler (2004) prikazuje, da cena kot sestavina trženjskega spleta 
vključuje popuste, pogoje kreditiranja, predujme in plačilno obdobje.  
 
Oblikovanje cen se od države do države, pa tudi znotraj posamezne države razlikuje. Cene 
so odvisne od tega, ali so pokrite osnovne potrebe, saj če niso, je prodor na tak trg z 
dragimi izdelki zelo težak. Seveda pa to ne velja za vse države. Velik vpliv na to, ali se bo 
nek proizvod prodajal, ima tradicija, ki pa je tako v arabskih državah kot tudi Turčiji zelo 

http://www.izvoznookno.si/
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pomembna (Hrastelj, 1995). To se kaže predvsem na treh področjih. Prvo je barantanje, ki 
je zelo pomembno pri prodaji proizvodov v arabskih državah in državah, kjer so ženske 
večinoma doma (Hrastelj, 2001). V nasprotju z arabskimi državami in Turčijo, v razvitih 
državah barantanje ni prisotno oziroma je bolj prikrito, še največ se pojavlja pri prodaji 
izdelkov, ki so namenjeni za trajno rabo, kot je recimo avtomobil. Na drugi strani pa je v 
državah v razvoju to običajni način poslovanja. Pomemben dejavnik pri barantanju je tudi 
čas oziroma njegovo dojemanje. V islamskih državah čas namreč nima enake vrednosti kot 
v razvitih državah (Hrastelj, 2001). Vzrok je v dejstvu, da so zelo pomembni osebni 
odnosi. Posledično se tudi presežek razdeli med prodajalca in kupca (Usunier, 1993). Za 
Turke in Arabce je namreč značilno, da vedno skušajo ustvariti win-win situacijo, v kateri 
sta zadovoljna tako prodajalec kot tudi kupec. Drugo področje je področje kreditiranja, in 
sicer »neuporabnost kreditiranja kot instrumenta ofenzivnega poslovanja« zaradi verskih 
razlogov. Ker si porabniki ne morejo privoščiti želenega proizvoda brez kredita, iščejo 
nadomestke, ki so občutno cenejši in so originalnemu proizvodu čim bolj podobni. Tretje 
in zadnje področje pa je pomen cene in prodajnih pogojev v neki kulturi. V Turčiji visoka 
cena še vedno pomeni zanesljivo visoko kakovost. Razlog za to pa je v nizki  kakovosti 
informacij o kvaliteti oziroma kvantiteti nekega proizvoda oziroma storitve. 75 odstotkov 
anketirancev, ki sta jih vprašala Yucelt in Firoz za svojo raziskavo, se je strinjalo, da je 
cena dober oziroma pravičen indikator kakovosti (Usunier & Lee, 2009). Tudi v arabskih 
državah je cena indikator visoke kakovosti (Hrastelj, 2001), vendar se ob vedno večjem 
številu sorodnih izdelkov njen pomen spreminja, in tako postaja najpomembnejši faktor pri 
nakupnih odločitvah porabnikov.  
 
Cena v današnjih časih, ko je vedno več nadomestkov in sorodnih proizvodov, dobiva 
vedno večji pomen. Kljub temu, da je kvaliteta še vedno precej pomemben faktor, 
porabniki pričakujejo, da bodo cene ugodnejše, če imajo na voljo več nadomestkov. To se 
pojavlja tudi v arabskih državah in Turčiji, kjer je vedno več nakupovalnih središč po 
zahodnem zgledu, s tem pa tudi več ponudnikov. Ravno zaradi tega je potrebna pravilna 
komunikacija s porabniki, ki v morju ponudnikov izberejo tistega, ki upošteva njihove 
želje, vrednote in prepričanja. 

3.4  Komunikacije 
 
Trženjska komunikacija zavzema poleg oglaševanja tudi pospeševanje prodaje, osebno 
prodajo, odnose z javnostmi in neposredno trženje (Kotler, 2004), torej vse oblike 
komunikacije, ki jih uporabljajo podjetja, da obveščajo in prepričajo porabnike ter vplivajo 
na njihove nakupne odločitve (Keegan & Green, 2005). Da bi lahko vplivali na nakupno 
vedenje porabnikov, je potrebno poznavanje kulture porabnikov in njeno upoštevanje tako 
v oglaševanju kot tudi v drugih sestavinah trženjskega komuniciranja. 
 
Nekatera podjetja uporabljajo enake trženjske komunikacije za domači trg in tujino, druga 
pa jih prilagajajo posameznim trgom (Kotler, 2004). Seveda je to odvisno tudi od tega, v 
katere države se usmerjamo. Ponekod v sporočilu spreminjamo samo barve, drugje je 
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potrebna obsežnejša sprememba komunikacij in izdelka, če le-ta ni v skladu z vrednotami 
porabnikov. Ravno zaradi tega se kulturološke sestavine najbolj neposredno kažejo pri 
komuniciranju, čeprav so navzoče pri vseh sestavinah trženjskega spleta (Hrastelj, 2001), 
kar je tudi razlog, da bom v petem poglavju podrobneje govorila o oglaševanju, bolj 
natančno o oglaševanju v arabskih državah (glej poglavje 5.1) in Turčiji (glej poglavje 
5.2).  
 
V arabskih državah in Turčiji se lahko odločimo, da bomo oglaševali enako, saj je v obeh 
regijah večina porabnikov muslimanov, vendar pa moramo biti pozorni, saj v Turčiji 
govorijo turško, v arabskih državah pa imajo veliko narečij. Ravno zaradi tega je za vse 
regije, ki so si še tako očitno podobne, potrebno vsaj nekakšno lokalno prilagajanje. Pri 
tem pa je potrebno upoštevati vrsto dejavnikov. Kot prvo je pri prevodu v arabščino 
potrebno več prostora, poleg tega pa ima arabščina veliko narečij, znotraj katerih imajo 
besede različne pomene in je posledično potrebna pazljivost pri prevajanju. Pomemben 
dejavnik je tudi stopnja pismenosti. Od le-te je namreč odvisna izbira medija, v katerem 
oglašujemo. V primerih nizke stopnje pismenosti je bolj priporočljivo oglaševati na radiu 
ali televiziji kot v tiskanih medijih. To je tudi razlog, da je pred začetkom oglaševanja 
potrebno vedeti, kateri oglaševalski slog je primernejši. V splošnem poznamo tri vrste 
oglaševalskih slogov, in sicer opisni, simbolično-asociativni in prepričevalni ter oneirični 
(Hrastelj, 2001). Prvi oglaševalski slog (opisni) je značilen za razvite države, v katerih 
uporabljajo strategije, kjer oglasi temeljijo na razumskosti, torej, kako nam lahko proizvod 
služi. Pri tem je nakupovanje racionalna odločitev. Za arabske države in tudi Turčijo pa je 
značilen prepričevalni ali sanjarski slog sprejemanja informacij. Primerni so oglasi, ki 
temeljijo na čustvih, torej užitku, ali pa na tem, da prikažejo potrošnikov življenjski slog in 
družbeni status (Van Herpen et al., 2000).  
 
S tem se sestavine trženjskega spleta, ki so značilne za izdelek, končajo, odpre pa se 
področje sestavin, ki so značilne za trženjski splet storitev. Razlike med izdelki in 
storitvami vedno bolj izginjajo, kar je še posebej vidno pri izdelkih za trajnejšo rabo. Pri 
teh storitve presegajo vrednost samega izdelka. Zato poleg osnovnih štirih sestavin 
trženjskega spleta Kotler navaja dodatne tri P-je, ki so v zvezi s storitvami, in sicer so to 
ljudje (people), procesi (processes) in fizični dokazi (physical evidence) (Kotler, 2004).  

3.5 Ljudje 
 
Glavna sestavina storitev so ljudje, med njimi so najpomembnejši zaposleni, ki morajo biti 
primerno usposobljeni za svoje delo. Zaposlovanje pravih ljudi in njihovo redno 
usposabljanje je nujno za ohranitev konkurenčnosti storitvenega podjetja. V storitvenem 
procesu pa ne sodelujejo le zaposleni, temveč tudi lastniki, dobavitelji, distributerji, agenti 
in v končni fazi tudi potrošniki (Makovec Brenčič & Hrastelj, 2003). Glede na to, da se 
brez zaposlenih storitve ne bi mogle izvajati, bom te podrobneje opisala, poleg teh pa še 
drugi najpomembnejši člen v storitvenem podjetju – kupce.  
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3.5.1 Zaposleni 

Vloga zaposlenih je v mednarodnem trženju vedno pomembnejša iz dveh razlogov. Prvič, 
v obdobju, ko je ponudba večja od povpraševanja in ko je življenjski cikel izdelkov krajši, 
so zelo pomembne ustvarjalnost, motiviranost in pripadnost vseh zaposlenih in ne samo 
tržnikov. Drugi razlog sta lažji prodor storitev na mednarodni trg ter hitrejša rast storitev 
(Makovec Brenčič & Hrastelj, 2003). Zaradi pomembnosti zaposlenih v storitvenih 
podjetjih moramo poznati tudi pogoje, ki so zakonsko določeni v posamezni državi. V 
Egiptu se zelo razlikuje zakonodaja za domače in tuje delavce. Pri tem sta najbolj 
pomembna dva zakona, in sicer Companies Law 159 in Labour Law. Delovni čas 
zaposlenega ne sme presegati 8 delovnih ur na dan oziroma 48 ur na teden. Delovni teden 
traja šest dni, razen v zasebnem sektorju, kjer traja pet dni, od nedelje do četrtka. Vsak 
zaposleni ima pravico do enega prostega dneva, ponavadi je to petek. Minimalni zakonsko 
določeni mesečni osebni dohodek znaša 125 EGP, kar znaša približno 37,50 $. Za tuje 
delavce pa je najbolj zanimivo zakonsko določilo, ki določa, da je tuji delavec dolžan 
usposabljati egiptovskega državljana in poročati o dosežkih (Izvozno okno, 2009b). V 
ZAE je večina državljanov zaposlena v javnem sektorju ali finančnih institucijah, večino 
delovne sile pa je potrebno uvažati iz tujine. Delovni čas je v ZAE podobno določen kot v 
Egiptu, torej 48 ur na teden, petki so prosti. Pri zaposlenih v hotelih in restavracijah in 
drugih turističnih krajih se lahko delovni čas podaljša. Plača je v ZAE precej visoka (zato 
je veliko tujih delavcev, ki so pripravljeni tam delati), vsebuje pa osnovno plačo, dodatek 
za avto, dodatek za stanovanje, zdravniško kritje, poleg tega pa še bonuse k plači, ki so 
odvisni od dogovora z delodajalcem (Izvozno okno, 2009c). V Turčiji je zelo veliko 
nekvalificirane in polkvalificirane delovne sile, saj je raven izobrazbe zelo nizka. Največ 
prebivalstva je zaposlenega v kmetijskem sektorju in industriji. Delovni čas v Turčiji ne 
sme presegati 45 ur na teden. Zaposlen ima lahko največ 270 nadur na leto, s tem da 
delovnik ne sme presegati 11 ur. Tujci morajo za delo pridobiti delovno dovoljenje, ki ga 
izda Ministrstvo za delo in socialne zadeve (Izvozno okno, 2009a). V Savdski Arabiji je 
več kot 50 odstotkov delavcev migrantov. Sistem zaposlovanja je za njih nekoliko 
drugačen, saj zaposlene povabi podjetje. Vendar se pri tem pojavljajo številne 
nepravilnosti, kot je kratenje splošnih človekovih pravic. Delodajalec ima delavčev potni 
list in ga tako nadzira ter mu omejuje svobodo (International Federation of Human Rights, 
2003). Delavci morajo delati po 18 ur na dan, sedem dni na teden. Zakonodaja v Savdski 
Arabiji ne določa pravic delavcev, zato se pojavlja izkoriščanje tako domačih kot tudi tujih 
delavcev. 

3.5.2 Porabniki 
 
Na drugi strani storitvenega procesa se nahajajo porabniki. Glede na to, da so storitve 
neotipljive, je potrebno pred vstopom na mednarodni trg najprej preveriti storitev na 
porabnikih iz države, kjer se nahaja storitveno podjetje (notranje trženje); šele potem se, v 
primeru, da je storitev kvalitetna, konkurenčna in zaželjena med porabniki, odločimo za 
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vstop na mednarodni trg (Makovec Brenčič & Hrastelj, 2003). Pri tem pa moramo vedeti, 
kaj je za tamkajšnje porabnike značilno. 
 
Turčija zajema velik prostor, zato so med posameznimi področji velike razlike v 
razpoložljivem dogodku in pa življenjskem slogu. Vzhodna Turčija je precej bolj 
konzervativna, za to področje so značilni nižji dohodki in nižja izobrazba. Glede na to, da 
se življenjski slogi med posameznimi področji močno razlikujejo, se razlikuje tudi način 
oglaševanja, kar naredi Turčijo še bolj zanimivo. Iz navedenega lahko sklepamo, da 
Turčija nima nekega povprečnega porabnika, je pa jasno, da je le-ta mlad, vsem pa je tudi 
skupen lokalni patriotizem. Zaradi številnih razlik med turškimi porabniki je vstop novih 
izdelkov na trg zelo težak, četudi je trg mlad (Kondža, 2009). 
 
Arabske porabnike na drugi strani lahko segmentiramo makro in mikro. Makro segment 
lahko predstavlja porabnike iz ene ali več arabskih držav, mikro pa označuje nadaljnje 
segmentiranje znotraj posamezne države glede na karakteristične lastnosti porabnikov 
(Kaynak, 1986). Arabske države so si demografsko, etnično, versko in ekonomsko zelo 
različne, kar močno vpliva na razlikovanje v nakupnih navadah tamkajšnjih prebivalcev. 
Za celoten arabski trg je značilna rast, saj je prebivalstvo mlado, porabniki pa šele 
prihajajo. Še posebej rastoči so trgi Zalivskih držav, kot so ZAE. Tam se stikajo različne 
svetovne kulture, še posebej v zadnjem času, ko sledimo razmahu nakupovalnih središč. V 
preteklosti so arabski porabniki tradicionalno kupovali proizvode v majhnih lokalnih 
trgovinah, sedaj pa vedno pogosteje nakupujejo v nakupovalnih središčih. Cherrier, 
Rahman, Mady in Lee (2009) so v svoji raziskavi ugotavljali, ali se zato spreminja 
tradicionalni arabski porabnik. Ugotovili so, da kljub temu, da nakupovalna središča v 
Dubaju nudijo veliko več stvari kot pa majhne trgovine, še vedno določen del prebivalstva 
kupuje samo oziroma večinoma v lokalnih trgovinah. Torej ni mogoče tako hitro 
spremeniti porabnika, še posebej, če upoštevamo religijo in družino, ki imata največji vpliv 
na nakupne navade v arabskih državah. Od tega, koliko je verna in tradicionalna družina, je 
odvisno, kje bodo člani gospodinjstva kupovali. Kljub temu da je družina zelo pomembna, 
moramo upoštevati dejstvo, da so porabniki v arabskih državah zelo mladi in zaradi tega je 
potrebno prilagajanje proizvodov njihovim interesom. Pomembno je tudi omenti, da so 
glavni potrošniki v arabskih državah moški, še posebej v tradicionalnih družinah, kjer 
večino nakupnih odločitev sprejemajo prav oni. Ženske imajo besedo le pri nakupu 
izdelkov za dom ter lepotilnih izdelkov. Še en pomemben dejavnik je dohodek v 
gospodinjstvu. Ta med arabskimi državami zelo varira, kot primer naj navedem ZAE in 
Egipt. Kot smo videli pod ekonomskimi podatki preučevanih držav, je razlika v dohodku 
precej očitna, to pa bo vplivalo tudi na to, kaj porabniki kupujejo. V ZAE bodo pripravljeni 
zapraviti večjo vsoto denarja in to tudi na izdelke, ki niso nujni. Medtem pa bodo porabniki 
v Egiptu kupovali predvsem osnovne življenjske potrebščine. Pomembna značilnost 
arabskih porabnikov je tudi, da so leni nakupovalci. Razlog za to pa tiči v podnebju, saj jim 
visoke temperature onemogočajo pogosto nakupovanje in posledično je arabske porabnike 
potrebno potiskati v določeno nakupno obnašanje (Tuncalp, 1997). 
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3.6 Procesi 
 
Druga zelo pomembna sestavina trženskega spleta storitev so procesi, saj je v veliko 
storitvah ravno proces produkt, porabnik pa se odloča, ali je ta storitev dobro izvedena. Pri 
tem je pomembnih več elementov: nastop zaposlenih, sodelovanje porabnika v procesu, 
oprema in stavba, v kateri se storitev izvaja (npr. restavracija) in informacije, ki jih imajo 
porabniki o storitvi (Kasper et al., 2006). Na drugi strani Potočnik (2000) trdi, da so 
postopki »aktivnosti, ki jih moramo opraviti, da bi uspešno izvedli storitev«, sem pa 
spadajo tudi »druge spremljajoče aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo storitve«.  

3.7 Fizični dokazi 
 
Glede na to, da so storitve neotipljive, je fizični del storitve (dokaz, da je storitev 
opravljena) zelo pomemben. Močno vpliva na to, ali bo kupec storitev dojemal kot 
kvalitetno opravljeno ali ne. Zaradi tega skušajo nekatera storitvena podjetja vplivati na 
zaznano kvaliteto, npr. z vplivanjem na vzdušje v restavraciji, kjer se fizični dokazi kažejo 
v dobri postrežbi, hrani, urejenih prostorih, čistoči, v ambientu, dekoracijah, oblačilih 
zaposlenih in lokaciji (Kasper et al., 2006). Tudi Potočnik (2000) se strinja, da fizični 
dokazi vključujejo vse navedeno, poleg tega pa tudi opremo, oglaševalski material itn., 
torej vse fizične dokaze, da je bila storitev izvedena. 
 
Bistvo storitvenega dele trženjskega spleta lahko torej najdemo v udeleženih v storitvenem 
procesu, sami storitvi kot procesu in fizičnih dokazih, ki omogočajo obstoj storitvenih 
podjetij. Med fizične dokaze med drugim štejemo tudi različne oblike oglaševanja, ki ga 
bom, kot sem že omenila, bolj podrobno predstavila v 5. poglavju. V 4. poglavju pa bom 
najprej predstavila, kaj je značilno za standardizacijo in adaptacijo ter katere dele 
marketinškega spleta (4P) je primerno standardizirat in katere adaptirat pri procesu 
internacionalizacije. V nadaljevanju bom v 6. poglavju skušala ugotoviti, v kolikšni meri je 
Kotlerjev trženjski splet standardiziran oziroma adaptiran za proučevane države na 
konkretnih primerih. 

4 ADAPTACIJA ALI STANDARDIZACIJA TRŽENJSKE STRATEGIJE 

Z globalizacijo se razlike med kulturami zmanjšujejo. Zato številni avtorji razpravljajo, ali 
je za strategijo internacionalizacije primernejša standardizacija ali adaptacija. Nekateri 
proučujejo ti dve veji ločeno, spet drugi trdijo, da je poslovanje najuspešnejše, če obe 
strategiji združimo in delujemo glede na potrebe oziroma različnost kultur (Theodosiou & 
Leonidou, 2003). Prva skupina ljudi preferira standardizacijo (glej Tabelo 6), ki je v veliki 
meri posledica globalizacije. Ti trdijo, da se s tem občutno znižajo stroški vstopa na nove 
trge, saj je strategija za vse enaka (Shoham et al., 2008). Med njimi je tudi Levitt, ki trdi, 
da si segmenti na določenem trgu niso enaki, vendar kljub temu delijo skupna zanimanja z 
drugimi tržnimi segmenti – svet postaja homogen – zato je potrebna standardizacija 
marketinškega spleta. To je tudi razlog, da je potrebno iskati podobnosti in ne razlike, če 
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hočemo uspeti na mednarodnjih trgih (Herbig, 1998). Na drugi strani nekateri avtorji 
zagovarjajo adaptacijo (glej tudi Tabelo 6), ki je lahko potrebna, če se kulture močno 
razlikujejo. Pri tem navajajo, da so koristi večje od stroškov, ki jih adaptacija trženjske 
strategije zahteva. Zagovorniki standardizacije temu nasprotujejo in trdijo, da je bolj 
primerno standardizirati, saj si postaja svet z globalizacijo vedno bolj podoben, potrebe 
porabnikov se z njihovo informiranostjo vedno bolj srečujejo, podobnosti so opazne tudi 
pri okusu porabnikov in njihovih preferencah. Vendar zagovorniki adaptacije opozarjajo, 
da ni potrebno upoštevati samo kulture in potreb porabnikov, ampak tudi zakone, 
tehnološki razvoj, tradicijo, kupno moč, itd. Tretja skupina avtorjev se ne strinja, da sta 
pomembni samo ena ali druga strategija, ampak je potrebna njuna povezava in uporaba 
glede na to, na katere trge vstopamo (Theodosiou & Leonidou, 2003). Tako lahko 
marketinški miks delno standardiziramo za določene skupine držav, delno pa prilagodimo 
glede na lokalne specifikacije (Previšić & Ozretić Došen, 1999; Szymanski at al., 1993). 
 

Tabela 6: Standardizacija ali adaptacija? 
 
Standardizacija primernejša v naslednjih primerih: 

• visoki stroški adaptacije, 
• industrijski proizvodi, 
• če vstopamo na podobne trge, 
• mobilnost porabnikov, 
• ima država izdelka pozitivno podobo v očeh porabnikov, itd. 

Adaptacija primernejša v naslednjih primerih: 
• razlike v tehničnih standardih, 
• proizvodi za osebno rabo, 
• razlike v potrebah porabnikov, 
• razlike v načinih uporabe, 
• razlike v dohodku porabnikov, 
• velike kulturne razlike, 
• razlike v navadah med posameznimi državami, itd. 

Vir: Herbig, Standardization versus Adaptation: When to Use Which, 1998. 
 
Mnogi izmed teh avtorjev so v svojih delih razglabljali, katere dele marketinškega spleta je 
bolje standardizirati in katere adaptirati. Theodosiou in Leonidou (2003) trdita, da je izmed 
vseh sestavin marketinškega spleta (4P), najbolj primeren za standardizacijo izdelek sam, 
razlog pa je predvsem v tem, da imajo izdelki kratek življenjski cikel zaradi velike količine 
sorodnih izdelkov, posledično je primernejša tudi usmeritev na trge razvitejših držav. Jain 
(1989) pri tem dodaja, da je standardizacija odvisna od tipa proizvoda (primernejša je za 
industrijske proizvode kot za porabniške izdelke) in pozicioniranja proizvoda. Seveda 
standardizacija ni mogoča v vseh primerih. Če se kulture močno razlikujejo, je potrebna 
prilagoditev izdelkov lokalno. Najbolj adaptiran element marketinškega spleta je fizična 
distribucija izdelka do porabnika, razlogi so predvsem razlike v dohodkih, nakupnih 
navadah, načinu distribucije, količini prodaje, itd. Tudi cene so pri vstopu na tuje trge 
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precej adaptirane zaradi inflacije, konkurence, državnega nadzora, itd. Četrta in zadnja 
sestavina marketinškega spleta, katero je pri procesu internacionalizacije prav tako 
potrebno adaptirati, je promocija oziroma oglaševanje. Pri tem je pomembno od jezikovnih 
razlik do medijev, državnih predpisov in ekonomskih razlik (Theodosiou & Leonidou, 
2003). Seveda moramo upoštevati tudi velikost trga, na katerega vstopamo. V primeru, da 
je trg velik, je adaptacija bolj primerna kot, če je trg majhen. Velikost trga nam namreč 
omogoča večjo prodajo in s tem zmanjša stroške adaptacije. Med velike trge, ki premorejo 
veliko potenciala, so tudi arabski trgi in Turčija, kjer je prebivalstvo precej mlado, to pa 
vpliva na večjo prodajo. 

5 VPLIV KULTURE NA OGLAŠEVANJE 

Poleg velikosti trga je (kot sem že omenila) pomemben element v mednarodnem trženju 
tudi kultura, ki med vsemi sestavinami trženjskega spleta najbolj vpliva na komunikacijo s 
porabniki, torej na oglaševanje. Zato se bom v nadaljevanju osredotočila na vpliv kulture 
na oglaševanje v arabskih državah in Turčiji, v okviru arabskih držav pa bom podrobneje 
analizirala tudi zalivske države. Razlogi za to so predvsem v njihovem dobrem 
ekonomskem stanju, velikem vplivu religije in posledično močnem vplivu teh držav na 
oglaševalsko vsebino v celotnem arabskem svetu. 
 
Oglaševanje v islamskem svetu zaradi specifičnih karakteristik zahteva posebno pozornost. 
Pri tem pa ni pomemben samo način poslovanja, temveč tudi kako dostopamo do 
porabnikov. Vedeti moramo, kaj je potrebno upoštevati pri oglaševanju, na kaj se 
porabniki bolje odzivajo in kaj ne sme biti prisotno v oglasih. Ravno zaradi tega bom 
predstavila, kakšne so najpogostejše informacije, ki so navedene v oglasih, ter kako se 
odzivajo porabniki na navajanje cen v oglasih. Pomembna točka so komparativni oglasi, ki 
niso v skladu z islamsko vero. Kultura je v islamskem svetu močno povezana z religijo, 
zato bom vpliv kulture analizirala predvsem z vidika religije, torej kakšen vpliv ima na 
oglaševanje v obeh regijah, začela pa bom z arabskimi državami. 

5.1 Vpliv kulture na oglaševanje v arabskih državah  
 
Oglaševanje v arabskih državah je v močnem vzponu, čeprav nekateri avtorji trdijo, da je 
precej nerazvito v primerjavi z razvitimi državami. Razlogi za takšno mišljenje so 
utemeljeni, vendar hiter ekonomski razvoj arabskih držav ni bil upoštevan. Kljub temu da 

je bilo oglaševanje na nacionalni televiziji v Savdski Arabiji do leta 1986 prepovedano, je 
toliko bolj prisotno na satelitskih televizijah preko katerih proizvajalec lažje dostopa do 
segmenta porabnikov, ki so drugače nedostopni. Še en razlog za povečanje količine 
oglaševanja v arabskih državah Kalliny, Dagher, Minor & de Los Santos (2008) vidijo v 
pomanjkanju doslednosti cenitvenega sistema televizijskih oglasov. Tako je bila v letu 
2007 povprečna tarifa za oglas dolg 30 sekund v času, ko je program najbolj gledan, samo 
3.698 $. Arab Advisers group, ki opravlja raziskave na arabskem trgu, je ugotovil, da se 
število satelitskih TV-programov povečuje. To pa pomeni tudi povečanje možnosti 
televizijskega oglaševanja v regiji in posledično vpliva na povečanje možnosti za 
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oglaševanje proizvodov. S povečevanjem števila programov in s tem večjo možnostjo 
oglaševanja se znižujejo tarife za oglase. Poleg televizijskega oglaševanja je vedno bolj 
prisotno tudi oglaševanje preko interneta. Odstotek prebivalstva, ki uporablja internet, je 
primerljiv z zahodnimi državami (Kalliny et al., 2008). Pomembno pri tem je omeniti, da v 
arabskem svetu večino prebivalstva predstavljajo mladi, v zahodnih državah  pa je ravno 
obratno (večino predstavlja starejše prebivalstvo) in to vpliva na primerljivo uporabo 
interneta (glej Prilogo 5). 
 
Znotraj arabskih držav so oglasi na televiziji, na internetu in v tiskanih medijih vsebinsko 
gledano primerljivi med sabo. Razlikujejo se glede na to, ali je oglas izdelan v državi, kjer 
močno upoštevajo islamske nauke, oziroma glede na to, koliko prebivalstva je 
muslimanov. Močno pa se arabske države razlikujejo z drugimi državami. To se kaže 
predvsem v prikazovanju moških in žensk, komparativnih oglasih, količini informacij v 
oglasih in navajanju cen izdelkov v oglasih (Al-Olayan & Karande, 2000). 

5.1.1 Prikazovanje moških in žensk 
 
Al-Olayan in Karande (2000) sta ugotovila, da se prikazovanje moških in žensk v arabskih 
državah ne razlikuje tako močno od držav zahodnega sveta, kot sta pričakovala, vendar se 
kljub temu pojavljajo razlike, predvsem pri oblačilih, ki jih nosijo modeli v oglasih. Ženski 
modeli v arabskih državah nosijo dolge obleke v kar 83 odstotkih tiskanih oglasov, kar je 
precejšnja razlika v primerjavi z ZDA, kjer je takih oglasov le 29 odstotkov. Otterman 
(2007) trdi, da niso ženske v vseh arabskih državah v oglasih zakrite. Recimo v Egiptu je 
to odvisno od tega, ali je oglas predvajan na lokalni ali na satelitski televiziji. Na lokalni 
televiziji ženskam, ki vodijo oddaje, ni dovoljeno nositi naglavne rute, kljub temu, da kar 
80 odstotkov žensk nosi »hijab« v javnosti. Poleg tega je zelo redko videti žensko v 
oglasih, s katerimi oglaševalci ciljajo na egipčanski trg. Na NileSatu je prikazovanje žensk 
nekoliko drugačno, saj ciljajo na regionalne trge, to pa pomeni več različnih potrošnikov in 
zato ženske prikazujejo različno. 
 
Pomemben je tudi podatek, da so ženske v arabskih državah upodabljane v oglasih samo v 
primeru, če so povezane z uporabo proizvoda, ki ga oglašujejo. Primeri takih proizvodov 
so kozmetika, proizvodi za ličenje, gospodinjski proizvodi ter zdravila, ženske pa pri tem 
kažejo samo obraz (Al-Olayan & Karande, 2000). Pri oglasih za ženske proizvode, kot so 
recimo britvice, je potrebna pazljivost. V zahodnih državah oglaševalci vedno prikažejo 
rezultate, torej lepe noge, to pa v arabskih državah ni primerno (Kalliny & Gentry, 2007). 
Poleg tega so ženske v arabskih državah dosti manj upodabljane izven hiše ali na delu. V 
islamskih državah namreč ženske preživijo večino časa doma; če hočejo iz hiše morajo za 
dovoljenje vprašati moža oziroma očeta (Kalliny et al., 2008). Ravno zaradi tega v oglasih 
večkrat nastopajo moški in otroci. To je značilno tudi za Iran, kjer je odstotek moških in 
otrok, ki se pojavljajo v oglasih, veliko večji v primerjavi z ženskami, pri tem pa dajejo 
velik poudarek na družino (Rice & Al-Mossawi, 2002). Za oglaševalce predstavlja to 
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veliko dilemo, še posebej pri proizvodih, kjer se v oglasih vedno upodablja ženske. Primer 
takih proizvodov so športni avtomobili (Kalliny & Gentry, 2007). 
 
Prikazovanje žensk v oglasih se je začelo spreminjati z vedno višjo stopnjo izobrazbe, 
najprej v državah, kot so ZAE, Kuvajt, Oman in Bahrajn. V Katarju in Savdski Arabiji, 
kjer ima religija zelo velik vpliv, teh sprememb še ni, in to kljub temu, da so ženske začele 
zasedati visoke položaje in so zelo uspešne na številnih področjih. V oglasih se še vedno 
pojavljajo kot gospodinje, mož pa odloča o denarju in drugih pomembnih stvareh. Pri 
oglaševanju bančnih storitev se dostikrat pojavlja ravno to, kljub temu da imajo ženske v 
resničnem življenju svoje bančne račune in same odločajo, kaj bodo z denarjem storile. 
Vendar se pojavlja vedno več izjem. Narodna banka v Bahrajnu je v oglasu v odločanje o 
izobrazbi svojih otrok vključila ženske s tem, ko je uprizorila, da celotna družina varčuje 
denar (Rice & Al-Mossawi, 2002). 

5.1.2 Komparativni oglasi 
 
Naslednja značilnost, ki ločuje arabske države od preostalih držav, so komparativni 
(primerjalni) oglasi. Komparativno oglaševanje se redko kdaj uporablja v arabskih 
državah, saj krši islamske nauke, musliman pa ne sme delati škode drugemu muslimanu 
(Kalliny & Gentry, 2007). Porabniki menijo, da skušajo oglaševalci s takšnimi oglasi 
zakriti pomanjkljivosti izdelka, zato to ni primerna strategija za arabske trge (Rice & Al-
Mossawi, 2002). S tem se strinjata tudi Kalliny in Gentry (2007), ki trdita, da lahko v 
primeru, ko neko podjetje uporablja komparativno oglaševanje, to pomeni veliko tveganje, 
saj arabski porabniki takšnega oglaševanja niso navajeni in posledično lahko to privede do 
zmede glede oglaševanih blagovnih znamk. Zato avtorja priporočata, da se oglaševalci 
izogibajo primerjalnemu oglaševanju in upoštevajo tako kulturne vrednote kot tudi 
zakonodajo. Rešitev ponudita Al-Olayan in Karande (2000), in sicer naj tržniki namesto 
direktnega komparativnega oglaševanja raje uporabljajo indirektno, kjer so za proizvod, ki 
ima močno konkurenčno prednost, v oglasih primernejše besede oziroma besedne zveze, 
kot so »najboljši«, »boljši od drugih proizvodov« in »številka ena«. Indirektno 
komparativno oglaševanje velikokrat uporabljajo znane blagovne znamke avtomobilov in 
mobilnih telefonov, saj je teh ponudnikov veliko in se lahko tako bolj vtisnejo v zavest 
porabnikov. 

5.1.3 Količina informacij v oglasih  
 
Za porabnike so zelo pomembne tudi informacije o izdelkih, ki jih oglaševalci 
predstavljajo v oglasih. Te so lahko povezane s katerimkoli delom marketinškega spleta, 
torej samim izdelkom, ceno, tržnimi potmi ali komunikacijami (Van Herpen et al., 2000). 
Vendar porabniki v arabskih družbah, ki so kolektivistične družbe, ne uporabljajo oglasov 
kot glaven vir teh informacij. Oglaševanje pripomore samo k zavedanju o nekem 
proizvodu in zanimanju za ta proizvod. Porabniki nato raje zbirajo informacije o 
oglaševanem proizvodu pri drugih osebnih in neosebnih virih (Al-Olayan & Karande, 
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2000). Avtorja v istem članku priporočata, naj oglaševalci, raje kot z navajanjem 
informacij, poskušajo izvabiti zanimanje za proizvod z vključevanjem čustev v oglas. 
Zaželeno je tudi poudarjanje blagovne znamke, zlasti, če je ta že uveljavljena na trgu. V 
povprečju oglaševalci v arabskih državah navajajo od ene do treh informacij. 

5.1.4 Navajanje cen izdelkov v oglasih  
 
Med temi informacijami cene ponavadi ne zasledimo. Arabske družbe so, kot sem že 
omenila, kolektivistične, pa tudi visokokontekstne, kar pomeni, da ima cena relativno 
manjšo vlogo pri odločitvi za nakup nekega proizvoda. Pomembnejše so informacije o 
načinu uporabe proizvoda in kvaliteti samega prozvoda, zato se oglaševalci izogibajo tako 
navajanju cen kot tudi drugim promocijskim informacijam. Seveda pa obstajajo redki 
primeri, ki si navajanje cen lahko dovolijo. Primer so avtomobili Lexus in vakumski 
čistilci Maulinex. Ti dve blagovni znamki sta na arabskem trgu uveljavljeni in sta sinonim 
za dober proizvod, zato kljub kršenju pravil nista utrpeli škode (Al-Olayan & Karande, 
2000). 

5.1.5 Oglaševanje storitev 
 
Na drugi strani oglaševanja izdelkov je oglaševanje storitev, ki v islamskih državah 
posebno mesto, še posebej oglaševanje finančnih storitev, kjer je potrebno veliko 
pazljivosti, da ne delujemo v nasprotju z zakonodajo in verskimi nauki. Primer take 
storitve je življenjsko zavarovanje. V arabskih državah oglaševanje življenjskega 
zavarovanja večinoma ni dovoljeno oziroma je v začetni fazi. V nekaterih arabskih državah 
se sploh ni mogoče zavarovati, saj vernik ne sme odločati o svoji usodi. S tem je tudi 
povezana prepoved kockanja in kakršnihkoli drugih iger na srečo. V Tuniziji je recimo trg 
življenjskega zavarovanja še v povojih in posledično porabniki malo vedo o tej finančni 
storitvi. Za ta trg je zelo pomembna izobrazba, saj so izobraženi porabniki bolj osveščeni o 
storitvah, ki so jim na voljo. Za razliko od Tunizije je storitev življenjskega zavarovanja v 
Savdski Arabiji prepovedana. To je povezano tudi z dejstvom, da ljudje v islamskih 
državah ne investirajo na daljši čas (Usunier, 1993). 
 
Zalivske države imajo enak pogled na čas in tveganje kot preostali deli islamskega sveta, 
kljub temu, da so ekonomsko dobro stoječe. Zaradi velikega bogastva z naravnimi viri so 
se začele pojavljati razlike v razvoju, kar posledično vpliva na poslovanje in oglaševanje v 
celotnem arabskem svetu. V tem poglavju bom zato ločeno obravnavala zalivske države, ki 
se ne le ekonomsko, temveč tudi demografsko in tradicionalno močno razlikujejo od 
preostalih arabskih držav.   

5.2 Oglaševanje v zalivskih državah 
 
Zalivske države, ki so del Bližnjega vzhoda in so se pojavile kot ločena ekonomska regija 
predvsem zaradi njihovega bogastva z naftnimi in drugimi naravnimi viri, imajo enak 
pogled na čas in tveganje kot preostali deli islamskega sveta. Zaradi velikega bogastva z 
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naravnimi viri so se začele pojavljati razlike v razvoju, kar posledično vpliva na poslovanje 
in oglaševanje v celotnem arabskem svetu. V tem poglavju bom zato ločeno obravnavala 
zalivske države, ki se ne le ekonomsko, temveč tudi demografsko in tradicionalno močno 
razlikujejo od preostalih arabskih držav.   
 
Pod zalivske države spadajo Bahrajn, Kuvajt, Oman, Katar, Savdska Arabija in ZAE. Te 
države spadajo med najbogatejše države na svetu, ZAE imajo dohodek na prebivalca med 
najvišjimi na svetu. Kljub temu da je v tej regiji prisoten zelo velik vpliv globalizacije, kar 
vpliva tudi na spremembo demografske strukture države, kulturne in verske vrednote ter 
norme še vedno igrajo zelo pomembno vlogo. Še posebej izrazite so v Savdski Arabiji, ki 
je država z največ verskimi omejitvami na zasebno in poslovno življenje prebivalcev. Te 
omejitve izhajajo iz Korana, ki navaja tri sklope določil glede trgovanja, ki jih lahko 
povežemo tudi z oglaševanjem (Usunier, 1993). Prvi sklop predstavljajo striktni tabuji 
oziroma prepovedi (haraam), kot so uživaje alkoholnih pijač, kockanje, goljufanje, 
oboževanje idolov, oderuštvo, varanje ter nespodobno razkrivanje. V Savdski Arabiji so 
alkoholni proizvodi (tudi parfumi, ki so na alkoholni bazi) prepovedani. Lokalni 
oglaševalci izdelkov, ki vsebujejo alkohol, sploh ne oglašujejo, tuji oglaševalci, ki 
oglašujejo v tiskanih medijih, pa lahko oglase objavijo samo po cenzuri. Druge nevarnosti 
za oglaševalce vsebujejo sporočila, ki so lahko smatrana kot zmotna po verskih standardih. 
Po islamski veri velja za prevaro že, če prodajalec oziroma oglaševalec ne uresniči vsega, 
kar je obljubil v oglasu (Usunier, 1993). Pretiravanje v oglasih je torej po islamskih 
standardih enako laganju in ravno zato je pomembno, da se mu oglaševalci izogibajo. 
Dovoljeno je samo v primerih, ko je pretiravanje zelo očitno. S tem porabnik vidi, da 
namen oglaševalca ni zavajanje (Rice & Al-Mossawi, 2002). Kiparstvo se prav tako ne 
sme pojavljati v oglasih, saj je lahko zaznano kot simbol oboževanja idolov. V islamski 
veri pa je kot tako dovoljeno samo oboževanje Alaha in njegovega preroka Mohameda. 
Prav tako ni dovoljeno tudi upodabljanje ženskih kipov. Verske norme v Savdski Arabiji 
ženskam narekujejo, da morajo biti zakrite, zato morajo biti mednarodni tiskani oglasi 
temu prilagojeni tako, da ženske v oglasih nosijo dolge obleke ali pa so jim noge 
zatemnjene s črno barvo (Usunier, 1993), vedno pa morajo imeti pokrite lase. V bolj 
konzervativnih islamskih državah je ženski dovoljeno odkriti glavo le v domačem okolju, 
med sorodniki. Vendar se v oglasih, ki so snemani v domačem okolju, velikokrat 
pojavljajo z zakrito glavo in sicer zato, ker oglaševalci v Savdski Arabiji pogosto raje 
ciljajo na konzervativno publiko (Otterman, 2007). Pri oglaševanju kozmetike se izogibajo 
razkrivanju žensk in te imajo pokrito celo telo, obraz pa ostane odkrit (Usunier, 1993). 
Oglaševanje kozmetike je namenjeno predvsem mladi generaciji, kar kaže na to, da 
arabska kultura ceni lepoto, s tem pa prihaja do izraza vedno večji vpliv zahoda (Kalliny & 
Gentry, 2007). 
 
Drugi sklop so dolžnosti muslimana. Sem spadajo molitev petkrat dnevno, post med 
ramazanom, dajanje zakaat (miloščine) revnim ter spoštovanje in skrb za starše in 
onemogle. Oglaševalci morajo zagotoviti, da ne ovirajo teh dolžnosti muslimanov. Tako je 
med molitvijo, ki poteka petkrat na dan, prepovedano oglaševanje na radiu in televiziji, 
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trgovine so zaprte, uradne transakcije niso dovoljene. Poleg tega, oglasi ne smejo 
upodabljati, kako so otroci nespoštljivi do svojih staršev in starejših. Zelo pa je 
priporočljivo, da otroci upoštevajo starševske nasvete in iščejo njihovo potrditev. S tem 
lahko močno izboljšamo podobo proizvoda v očeh porabnikov (Usunier, 1993). 
 
Tretji sklop trdi, da je legalno in včasih tudi zaželjeno, da oglaševalci pri ustvarjanju 
oglasov uporabljajo sporočila iz Korana, kot sta recimo: »V imenu Alaha, najbolj 
ljubeznivega in milostljivega«; »Alah je velik (Allah-o-Akbar)« (Usunier, 1993). Verska 
terminologija se lahko uporablja v oglaševanju, da potrošniku zagotovimo, da je proizvod 
skladen z verskimi zahtevami. Kot primer naj navedem Savdsko investicijsko banko, ki je 
oglaševala v Egiptu in pri tem uporabila verska sporočila. S tem je hotela porabnikom 
pokazati, da ni poslovala v nasprotju z islamskimi nauki. Vendar pa morajo biti oglaševalci 
pri uporabi teh sporočil previdni. Velikokrat se je namreč že zgodilo, da so bila 
uporabljena nepravilno in je bil zaradi tega učinek obraten (Rice & Al-Mossawi, 2002). 
 
Zaradi teh omejitev je pred lansiranjem oglaševalske kampanije zelo pomembna predhodna 
odobritev oglasa pri verskih vodjih, še posebej, če je vsebina sporna. V primeru, da to 
spregledamo in je oglas v nasprotju z verskimi prepričanji tamkajšnjih porabnikov, lahko 
pride do odtujitve širokega segmenta kupcev. To lahko tudi v prihodnosti povzroča 
probleme, saj ko so porabniki enkrat odtujeni, jih je zelo težko pridobiti nazaj. V njihovi 
podzavesti ima takšna blagovna znamka negativno prispodobo (Barkho, 2007). 
 
Pri vstopu na določen trg za oglaševalca niso pomembne samo kulturne značilnosti. Vedeti 
mora tudi, kateri medij je bolj priljubljen in kje bo imelo oglaševanje največji učinek (glej 
Prilogo 2). Zalivske države so zaradi njihovega bogastva precej bolj razvite z vidika 
uporabe tehnologije. Poleg tega, da je uporaba interneta in ostalih tehnologij v razmahu, je 
pomemben tudi podatek, da Zalivske države nadzorujejo večino medijev v celotnem 
arabskem svetu. Ravno zaradi tega bom v nadaljevanju skušala ugotoviti, kateri medij je z 
vidika oglaševanja v zalivskih državah najbolj priljubljen in ali modernejši mediji (internet, 
televizija) izpodrivajo tradicionalne, kot so tiskani mediji. 

5.2.1 Tiskani mediji 
 
Tiskani mediji so tako v Zalivskih državah kot tudi v preostalih arabskih državah zelo 
pomembni. Z globalizacijo pa se je pojavilo vprašanje, ali se oglaševanje v tiskanih 
medijih zmanjšuje. Nekateri viri trdijo, da je trend oglaševanja v tiskanih medijih v upadu 
ter da se bo upad še stopnjeval. Med njimi je tudi Cochrane (2007), ki trdi, da se vedno več 
Zalivskih držav obrača proč od tiskanih medijev in se osredotoča bolj na televizijo. S tem 
se vpliv Savdske Arabije na tiskane medije zmanjšuje. Časopisi so pomembni samo za 
intelektualce, politike in novinarje. Med ostalim prebivalstvom močno prevladuje 
televizija. Barkho (2007) se s tem ne strinja in trdi, da bo potrebno še dolgo časa, da bo 
televizija prehitela tiskane medije. Oglaševanje v tiskanih medijih je namreč začelo leta 
1999 eksponentno naraščati, najprej v Bahrajnu, nato pa še v ostalih zalivskih državah. Do 
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tega je prišlo, ker je bila pred pojavom satelitske TV televizija kot medij močno 
nadzorovana in kontrolirana s strani države. Poleg tega je bilo veliko lažje oglaševalcem 
urediti oglas v tiskanih medijih kot na televiziji. Razlog je tudi v večji vsebnosti informacij 
v tiskanem oglasu kot na televiziji ali radiu in pozen pojav novejših medijev, kot so radio, 
kino in splet.  
 
Kino v Savdski Arabiji pred letom 1999 ni bil dovoljen, enako je veljajo za oglaševanje 
preko radia, preko televizije pa je bilo močno omejeno. Ravno zaradi tega so bili tiskani 
mediji za oglaševanje tako pomembni (Tuncalp, 1994). V Zalivskih državah je dandanes 
mogoče oglaševanje v 49 dnevnih časopisih, od tega jih je 16 v angleškem jeziku. Zalivske 
države imajo zelo raznoliko demografsko sestavo in posledično vedno več časopisov 
dodaja sekcije v jezikih priseljencev, s čimer se prilagajajo demografskim spremembam. 
Klub temu imajo ZAE, v primerjavi z drugimi Zalivskimi državami, zelo majhen delež 
oglaševanja v tiskanih medijih; internet, radio in televizija jim, predvsem zaradi  razvoja in 
ekonomskega stanja v državi, predstavljajo močno konkurenco. Emirati so zelo bogati in 
posledično je to velik razlog za hitrejši uspeh novejših medijev, kljub temu da ima tukaj 
vera velik vpliv (Barkho, 2007). 

5.2.2 Radio in televizija 
 
Vera močno vpliva tudi na radio in televizijo, vendar kljub temu predstavlja televizija v 
konzervativnih državah, kot je tudi Savdska Arabija, glavno razvedrilo, saj kar 89 
odstotkov gospodinjstev spremlja satelitsko televizijo (AMEinfo, 2004). Televizija je pri 
oglaševanju takoj za tiskanimi mediji, trend rasti oglaševanja na televiziji pa se še naprej 
povečuje. Razlog za to je pojav satelitske televizije in vedno več satelitskih programov. Ti 
so za oglaševanje v Zalivskih državah zelo pomembni, saj ni potrebno, da upoštevajo 
verske vrednote in norme. Pri tem je zanimivo, da je lastnica večine satelitskih programov 
ravno Savdska Arabija, ki ima največ omejitev glede oglaševanja na svetu. V Zalivskih 
državah so zelo popularni nacionalni programi, kot je Al Jazeera, katerih gledanost je zelo 
visoka, vendar je stopnja oglaševanja na njih zelo nizka. Vzrok za to je v številnih verskih 
omejitvah, zaradi katerih oglaševalci raje oglašujejo na bolj liberalnih programih (Barkho, 
2007), in pa pritisk Savdske Arabije. Leta 2001 so hoteli Al Jezeero privatizirati, vendar 
niso uspeli pridobiti dovolj strank, ki bi oglaševale, saj je Savdska Arabija pritiskala na 
večja podjetja, češ da bodo imela probleme z oglaševanjem znotraj Savdske Arabije 
(Cochrane, 2007). Kot sem že omenila, je Savdska Arabija lastnica večjega deleža medijev 
v arabskem svetu. 
 
Za televizijo postaja vedno bolj priljubljen medij za oglaševalce radio, saj se število 
radijskih postaj povečuje, razlog pa je tudi v visokih oglaševalskih tarifah za druge medije 
(največje imajo Savdska Arabija, ZAE in Egipt med vsemi državami na Bližnjem vzhodu). 
Demografska struktura zalivskih držav se močno spreminja in radijske postaje se temu 
prilagajajo. Sedaj večino radijskih postaj predvajajo v angleščini in drugih jezikih, manj pa 
v arabščini, saj je vedno več migrantov (Barkho, 2007). 
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5.2.3 Internet 
 
Oglaševanje na internetu na drugi strani ni povezano z jezikom porabnikov, temveč z 
njihovo starostjo. V Zalivskih državah je vedno več uporabnikov interneta, ki so večinoma 
mladi. Največ uporabnikov interneta glede na odstotek prebivalstva v Zalivskih državah je 
v ZAE in Bahrajnu (Taleb, 2006, 26. julij). Barkho (2007) pa je dodal, da je to število zelo 
veliko tudi v Kuvajtu in Katarju. Število uporabnikov interneta ves čas narašča (celo v 
Savdski Arabiji), kljub temu da hočejo oblasti omejiti dostop do strani, ki se jim zdijo 
sporne.  

5.2.4 Cenzuriranje oglasov v ZAE in Savdski Arabiji 
 
Poleg omejevanja dostopa do spornih strani na internetu oblasti v Zalivskih državah, ki so 
v tesni povazavi z verskimi vodji, močno vplivajo tudi na zelo nizko svobodo tiska v tej 
regiji. Lokalna oglaševalska podjetja že sama upoštevajo verske norme, tuja oglaševalska 
podjetja pa večinoma dajajo svoje oglase v odobritev verskim vodjem. Med vsemi 
državami v tej regiji samo Kuvajt dovoljuje omejeno količino svobodnega tiska (Barkho, 
2007). Na drugi strani je cenzuriranje oglasov v ZAE in Savdski Arabiji zelo pogosto (glej 
Prilogi 3 in 4). Tiskane oglase večinoma zabrišejo z markerji, tako da se vidi samo 
proizvod. V Savdski Arabiji je ta cenzura nekoliko ostrejša, saj z markerji zabrišejo 
celotno telo, medtem ko v ZAE le del. 
 
Cenzura je v arabskih državah prisotna v vseh medijih vsaj v nekakšni obliki (v tiskanih 
medijih, na internetu in televiziji je bolj prisotna), kar je vpliv religije, zato lahko 
sklepamo, da ima religija izmed vseh sestavin kulture največji vpliv, ravno zaradi velike 
moči verskih vodij, tesni povezanosti le-teh z državnimi vodji pa tudi zaradi velikega 
odstotka muslimanskega prebivalstva. Arabske vlade skušajo omejiti vpliv zahoda na 
celoten arabski svet, vendar jim zaradi globalizacije to ne uspeva najbolje. Ravno zaradi 
tega uvajajo omejitve, da bi ohranili njihovo tradicionalno življenje, ki je v nasprotju z 
njihovim napredkom. Po mojem mnenju te omejitve ne morejo imeti dolgoročnega učinka, 
predvsem zaradi vedno večje stopnje izobrazbe in informiranosti porabnikov o proizvodih 
in načinu življenja v razvitih državah. Ali se v Turčiji prav tako pojavljajo omejitve in 
kako te ter druge značilnosti kulture vplivajo na oglaševanje, bom opisala v naslednji točki. 

5.3 Vpliv kulture na oglaševanje v Turčiji  
 
Turčija predstavlja enega večjih svetovnih gospodarstev, kljub temu da je mlada država. 
Mlajši od 15 let namreč predstavljajo kar 26 odstotkov celotnega prebivalstva Turčije. 
Potrošniki tako kot v arabskih državah šele prihajajo. Ravno zaradi tega napovedujejo, da 
bo imela oglaševalska industrija naslednje leto kar 10-odstotno rast. Iz leta v leto se 
povečuje tudi uporaba interneta in posledično se veča tudi oglaševanje na internetu. 
Največji problem turške oglaševalske industrije pa je, da še vedno predstavlja zelo majhen 
delež v BDP-ju. Sedaj, v času gospodarske krize, je oglaševalska industrija v precej slabem 
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stanju. Samo v Turčiji je v prejšnjem letu vrednost oglaševanja v medijih padla za 18 % 
(glej Prilogo 6). Vendar v primerjavi z letom 2001, ko je imela Turčija bistveno večjo 
gospodarsko krizo in je vrednost oglaševanja v medijih padla kar za polovico, 18 % ni tako 
veliko (Kondža, 2009, 23. november). Oglaševalska industrija je zelo tesno povezana z 
ekonomijo. Ko BDP pade, pade tudi delež vlaganj v oglaševanje, ko pa si BDP opomore, 
je za oglaševanje potrebno okoli tri do štiri leta, da ga dohiti (Barkho, 2007). Kriza v 
Turčiji je leta 2001 predstavljala hud udarec za oglaševalsko industrijo, vendar so si 
opomogli v treh letih, kar je precej hitro za tako hudo gospodarsko krizo (Kondža, 2009, 
23. november).  
 
Kljub gospodarski krizi turki ohranjajo tradicionalno vizijo oglaševanja. Pri tem sta najbolj 
pomembna prepričevanje in reklamno besedilo (Usunier & Lee, 2009). Oglaševanje v 
Turčiji je usmerjeno tako na televizijo kot tudi na radio in tiskane medije. Najbolj 
učinkovito in obenem tudi najdražje oglaševanje poteka preko turške nacionalne televizije. 
TRT (turški nacionalni radio in televizija) oddaja na ravni celotne Turčije. Kljub temu da 
ima nacionalni radio precej manjšo publiko kot televizija, pomembnost radia vedno bolj 
narašča (Izvozno okno, 2009a). Razvoj turške televizije je zelo vplival na družabno 
življenje Turkov, kar je razvidno iz podatka, da je v letu 1996 več turških gospodinjstev 
imelo televizijo kot pa telefon. Danes imata televizija in radio zelo velik vpliv na mnenje 
javnosti in na kulturo (Silverstein, 2004). Na drugi strani pa tiskani mediji med publiko v 
Turčiji niso ravno popularni, saj beležijo, da ima Turčija statistično zelo malo bralcev v 
primerjavi z drugimi evropskimi državami. Vendar ravno ta raziskava kaže trend hitre 
rasti. Oglaševanje je mogoče v glavnih dnevnih časopisih Cumhurriyet, Hurriyet, Milliyet, 
Sabah in Dunya, poleg teh pa tudi v časopisu Turkish Daily News, ki je edini dnevnik v 
angleškem jeziku (glej Prilogo 2). Povprečna naklada vseh tiskanih medijev dnevno znaša 
nad štiri milijone izvodov. Internet kot medij pri oglaševanju še ni popolnoma uveljavljen, 
vendar vsak dan bolj pridobiva na pomenu. Ciljna publika so predvsem mladi, oglaševani 
pa so sveži in inovativni izdelki. Možnost oglaševanja predstavljajo tudi obcestni panoji, ki 
so prisotni predvsem v velikih mestih (Izvozno okno, 2009a). Vendar se prav tako kot v 
arabskih državah tudi v Turčiji pojavljajo določene omejitve. Kot prvo bom predstavila 
velik problem v turškem oglaševanju, in sicer prikrito oglaševanje, v nadaljevanju tudi, 
kako se Turčija razlikuje od arabskih držav v prikazovanju moških in žensk, komparativnih 
oglasih, količini informacij v oglasih in navajanju cen izdelkov v oglasih. 

5.3.1 Prikrito oglaševanje 
 
Zadnje čase se v Turčiji pojavlja prikrito oglaševanje, prav v zvezi z izdelki, ki so 
prepovedani v vseh islamskih državah (alkohol, igre na srečo, hrana itn.), kar je v nasprotju 
s turško zakonodajo. Prikrito oglaševanje je oglaševanje, ki se pojavlja predvsem v obliki 
oglasov med novicami in drugimi vsebinami, ki se predvajajo po televiziji, zasledimo ga 
lahko tudi pri pozicioniranju izdelka. Kljub temu da je takšno oglaševanje prepovedano, se 
vseeno pojavlja, razlogi za ta pojav pa so v glavnem trije. Prvi je ta, da je v Turčiji zaradi 
verskih omejitev prepovedano oglaševanje določenih proizvodov, kot so alkohol, cigarete, 
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zdravila, in tudi oglaševanje odvetnikov in zdravnikov. Na drugem mestu je naveličanost 
potrošnikov nad dolgimi oglasi, poleg tega je tudi zaupanje v oglase vedno nižje. Zadnji 
razlog predstavljajo oglaševalske agencije, ki se na ta način izognejo plačevanju davkov 
(Aktekin & Gurbuz, 2009, 23. april). Poleg prikritega oglaševanja imajo v Turčiji še veliko 
omejitev glede oglaševanja. V oglasih ni dovoljeno zavajanje kupcev, spodbujanje nasilja, 
izkoriščanje bolanih, starih, onemoglih in otrok, izkoriščanje porabnikov zaradi 
pomanjkanja izkušenj itn. (Turkish Association of Advertising Agencies: Article 16). 
Proizvajalec in oglaševalec morata navesti vse sestavine proizvoda (Turkish Association of 
Advertising Agencies: Article 22); to se nanaša predvsem na hrano in izdelke, ki vsebujejo 
alkohol, saj imajo tako kot v arabskih državah tudi v Turčiji muslimani določene omejitve. 
Oglaševanje alkohola in vseh izdelkov, ki vsebujejo alkohol, ter tobaka in tobačnih 
izdelkov je na televiziji in radiu strogo prepovedano. Oglaševanje alkohola ni dovoljeno 
niti na športnih prireditvah (Turkish Association of Advertising Agencies: Article 3 & 19), 
na drugi strani oglaševanje kozmetičnih izdelkov nima omejitev, v kolikor je skladno z 
zakonodajo (Turkish Association of Advertising Agencies: Article 2). Prikrito oglaševanje 
v arabskih državah ne predstavlja problema, saj je nadzor prevelik, zatorej ga tudi nisem 
obravnavala. Poglobila pa sem se v naslednje točke, ki so zelo pomembne za oglaševanje v 
arabskih državah in Turčiji. 

5.3.2 Prikazovanje moških in žensk 
 
Glede prikazovanja moških in žensk v turških oglasih sta Uray in Burnaz (2003) ugotovila, 
da se v oglasih več prikazuje ženske kot moške, in sicer ženske v 53,5 odstotkih, moške pa 
v 46,5 odstotkih, vendar so v ospredju večinoma moški. Moški najpogosteje nastopajo v 
oglasih za avtomobile in njihove dodatke, finančne storitve ter hrano in pijačo. Ženske so 
prisotne predvsem v oglasih, ki so  povezani s proizvodi za nego telesa in izdelki za dom. 
Zanimivo je, da se moški pojavljajo tako v oglasih za proizvode za moške kot tudi za 
ženske, medtem ko se ženske ne pojavljajo v oglasih, ki oglašujejo proizvode za moške. 
Oglaševalci upodabljajo ženske največ v domačem okolju, moške pa večinoma na delu in 
zunaj hiše. Iz tega lahko sklepamo, da so tradicionalne vrednote še vedno prisotne.  
 
V arabskih državah so ženske v oglasih, kjer so prisotni tudi moški, v ozadju, upodabljane 
pa so samo v primeru, če je proizvod namenjen ženskam. V drugih primerih se 
prikazovanju žensk v arabskih državah raje izogibajo in uporabijo moške. Z vidika 
prikazovanja moških in žensk so si torej obe regiji zelo podobni.  

5.3.3 Komparativni oglasi 
 
Druga točka, kjer primerjamo Turčijo in arabske države, so komparativni oglasi. 
Komparativni oglasi, ki primerjajo dobrine in proizvode, so dovoljeni, kar je čisto 
nasprotje od arabskih držav. Pri tem je oglaševalec zavezan, da v oglasu navaja samo 
informacije, ki so resnične (Turkish Association of Advertising Agencies: Article 16). V 
arabskih državah so komparativni oglasi strogo prepovedani, saj s tem en musliman dela 
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škodo drugemu, to pa ni v skladu z njihovimi verskimi vrednotami. S tem je povezana 
količina informacij v oglasih in kakšne narave so le-te.   

5.3.4 Količina informacij v oglasih  
 
Količino informacij v oglasih so proučevali Burnaz, Uray, Ataman in Elmadag (2003) in 
ugotovili, da se Turčija v številu informacij v oglasih močno razlikuje od ZDA, z Nemčijo 
pa sta si precej primerljivi. Turčija in Nemčija imata v povprečju navedene štiri 
informacije v povezavi z oglaševanim proizvodom, ZDA tudi sedem. Seveda se med seboj 
razlikujejo v tem, katere informacije so pomembnejše. Turški oglasi dajejo prednost 
informacijam, ki so povezane z  uporabo in razpoložljivostjo proizvoda ter z njegovo 
prikladnostjo. Arabske države so prav tako usmerjene na informacije v povezavi s samim 
proizvodom in njegovo uporabo. V oglasih v povprečju navajajo od ene do treh informacij, 
medtem, ko so v Turčiji navedene štiri. Med te informacije arabci ne štejejo informacije o 
ceni. 

5.3.5 Navajanje cen izdelkov v oglasih 
 
Informacija, povezana s ceno, je za razliko od arabskih držav v Turčiji zelo pomembna, 
vsebuje jo kar 17,4 odstotka oglasov, poleg tega pa turški oglasi vsebujejo tudi navodila za 
uporabo (57,5 odstotka), sestavine proizvoda vsebuje 45,8 odstotka oglasov, informacije o 
razpoložljivosti 43,1 odstotka, 4,7 odstotka oglasov posreduje podatke o velikosti, 27,1 
odstotek oglasov pa tudi podatke o raznolikosti proizvoda (Burnaz et al., 2003). V 
primerjavi z velikim deležem preostalih navedenih informacij so informacije o ceni 
nekoliko manj predstavljene, vendar v primerjavi z arabskimi državami, kjer so takšne 
informacije žalitev potrošnika, ta odstotek niti ni tako majhen. 
 
Arabske države in Turčija so si torej po eni strani zelo podobne, po drugi pa popolnoma 
različne. Obe regiji imata primerljivo prikazovanje moških in žensk v oglasih, na drugi 
strani pa sta si pri komparativnih oglasih čisto nasprotje. V Turčiji so dovoljeni, v arabskih 
državah prepovedani. Informacije v oglasih so si precej podobne, vendar pa pride v Turčiji 
do izraza vpliv zahoda, še posebej pri informacijah, povezanih s ceno. To kaže na večjo 
informiranost turških potrošnikov in na večji izbor izdelkov, kar vpliva tudi na to, da 
porabniki niso zvesti eni sami blagovni znamki.  

6 RAZISKAVA IN NJENI IZSLEDKI 

6.1 Metodologija raziskave 
 
V maju 2010 sem opravila 3 intervjuje s poslovneži, ki poslujejo na arabskih trgih in v 
Turčiji. To metodo raziskovanja sem izbrala, saj je »nestrukturiran, direkten in oseben 
način pridobivanja informacij, v katerem sem skušala izvedeti osnovna prepričanja, odnose 
in čustva« poslovnežev glede poslovanja v arabskih državah in Turčiji (Malhotra, 1996). 
Pri izbiri poslovnežev je bil pogoj samo, da poslujejo oziroma imajo izkušnje s 
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poslovanjem z vsaj eno izmed arabskih držav in Turčijo. Intervjuje sem izvedla preko 
telefona in interneta, trajali pa so od 30 minut do ene ure. Cilj teh intervjujev je bil, 
preveriti, ali so navedki iz sekundarnih virov resnični in ali se dejansko poslovanje 
razlikuje od ugotovitev, do katerih sem prišla v teoretičnem delu diplome ter izvedeti 
»osnovna prepričanja, odnose in čustva poslovnežev« glede proučevanih trgov. Intervjuji 
zajemajo Turčijo, ZAE, Bahrajn, Maroko, Iran in Egipt. S tem sem hotela predstaviti 
raznolikost v poslovanju med samimi arabskimi državami ter med arbskimi državami in 
Turčijo.  
 
Bahrajn in ZAE so ekonomsko najbolje stoječe države arabskega sveta, zato se njihov 
marketinški splet nekoliko razlikuje od preostalih arabskih držav. V splošnem pa sem 
skušala ugotoviti, ali ima islamska vera v Turčiji in v arabskih državah enak vpliv na 
poslovanje oz. bolj natančno na marketinški splet. Zanimalo me je tudi, če podjetja 
trženjske strategije standardizirajo za celotno skupino trgov ali jih tudi adaptirajo glede na 
posamezne trge, kot trdita, da je to pomembno, Previšić in Ozretić Došen (1999).  
 
Intervjuje sem izvedla z Bernardo Jovan, vodjo komercialne operative v podjetju Litostroj 
Power d. o. o., Alenko Abram iz projektne pisarne v podjetju Kolektor Group d. o. o. in 
Andreom Nicola Sirkom iz podjetja Exxon Mobil. Dva izmed poslovnežev, s katerimi sem 
izvedla intervju delata v podjetjih, ki proizvajajo proizvode industrijske narave, eden pa je 
delal za ameriško naftno družbo v Maroku. Vprašanja sem razdelila glede na elemente 
marketinškega spleta, torej, glede na izdelek, prodajne poti, cene in komunikacije (glej 
Prilogo 7). Kljub temu, da sem od poslovnežev izvedela veliko koristnih informacij, 
moram opozoriti, da teh rezultatov ne moremo posploševati, saj je vzorec intervjuvancev 
premajhen. Lahko pa dobimo grobo sliko, kakšne so izkušnje navedenih poslovnežev na 
tem področju. Omejena sem bila, ker poslovneži niso bili pripravljeni odgovarjati na 
vprašanja, to pa je tudi razlog za tako majhen vzorec. Zato za nadaljnje raziskave 
priporočam izvesti intervjuje z večjim vzorcem poslovnežev, ki imajo izkušnje s 
poslovanjem v arabskih državah in Turčiji. S tem bodo izvlečki raziskave konsistentnejši 
in v pomoč vsem, ki se odločajo za poslovanje v teh državah. 

6.2 Izsledki raziskave 
 
• Izdelek 
 
Raziskava je pokazala, da v podjetjih Litostroj Power in Kolektor ni potrebno prilagajati 
proizvodov njihovi kulturi v smislu drugačnih industrijskih standardov, je pa bilo v 
Kolektorju potrebno prilagajati proizvode glede na specifike naravnega okolja (npr. 
zmogljivost filtrov zaradi prahu, električna napetost). Poprodajne storitve nudijo le v 
Kolektorju v smislu servisov in tehničnega usposabljanja, v Litostroju poprodajnih storitev 
ne nudijo. Glede na to, da gre za industrijska podjetja, simbolnih povezav niso uporabljali. 
Njihove stranke so predvsem druga podjetja. Sicer je g. Sirk dejal, da so simbolne 
povezave oziroma uporaba barv v trženju v arabskih državah zelo pomembne.  



• Prodajne poti 
 
Da bi izdelek prišel do kupca, je v arabskih državah in Turčiji skoraj vedno potrebno 
poslovanje preko agentov, kot prikazuje Slika 1. Tako je tudi v Litostroju in v Kolektorju, 
kjer največkrat poslujejo preko agentov, ki morajo dobro poznati svoj trg. Tudi g. Sirk je 
velikokrat posloval z agenti, vendar je opozoril, da moramo poleg agenta vedno imeti še 
nekoga, ki dobro pozna njihov trg, saj niso popolnoma zanesljivi. V arabskih državah se je 
s poslovnimi partnerji težje dogovoriti in pogajanja so tudi bolj zahtevna, vendar ko obe 
strani prideta do sporazuma, ta tudi drži, medtem ko se s turškimi pogajalci prej 
dogovorimo, a njihova beseda ne velja tako kot v arabskih državah. S tega vidika so Turki 
bolj podobni zahodnim državam. Se pa pogajanja močno razlikujejo tudi znotraj ene same 
države. V Litostroju imajo zelo različne izkušnje, ga. Jovan je namreč povedala, da so 
pogajanja odvisna od samega pogajalca. Kako pomembna so pogajanja v arabskih državah, 
pa lahko pove informacija g. Sirka, da imajo podjetja zaposlene, ki se ukvarjajo samo s 
pogajanji in so v tem primerno izučeni. Zato moramo priti na pogajanja zelo dobro 
pripravljeni.  
 

Slika 1: Prodajne poti v arabskih državah in Turčiji 

 
Vir:  Intervjuji, 2010. 

 

• Cene 
 
Kot sem že navedla, so si arabske države med seboj glede na ekonomski položaj zelo 
različne. Zato me je zanimalo, ali podjetja dejansko prilagajajo cene proizvodov plačilnim 
zmožnostim v arabskih državah. Litostroj cen ne prilagaja, kar je posledica njihovega 
spektra proizvodov, v Kolektorju se trudijo, da bi cenovni razred ostal isti. Prilagajanje cen 
se razlikuje glede na panoge in količine nakupa. Kjer gre za prodajo večje količine, je 
variranje cen večje. Pogajanje glede cene, torej barantanje, je nujno tako v turški kot 
arabski kulturi. Se pa tudi včasih zgodi, da stranko bolj zanima kvaliteta kot cena, vendar 
je to zelo redko. 
 
• Komunikacije 
 
Poleg kvalitete izdelka in njegove cene porabnika zanima tudi kako do proizvoda, zato 
predstavlja oglaševanje zelo pomemben del prodaje oziroma nakupa. Glede na to, da sem 
se v teoretičnem delu osredotočila na oglaševanje, so se tudi moja vprašanja poslovnežem 
nanašala na ta del trženjskega komuniciranja. Za Kolektor je značilno, da so vse 
oglaševanje in sejemsko promocijo na navedenih trgih izvajali njihovi partnerji, sami pa so 
krili del stroškov in se udeleževali sejmov. V Litostroju prodajajo proizvode, ki so 
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investicijske narave, zato je njihov stik omejen večinoma na investitorje, redkeje se 
pojavljajo na sejmih. To velja tako za arabske države kot Turčijo. G. Sirk je povedal, da je 
oglaševanje v arabskih državah zelo omejeno, največ pa oglašujejo čaje in kozmetiko. 
Podjetja (predvsem kozmetična) v veliki meri podarjajo vzorce in s tem obveščajo 
potencialne porabnike o svojih izdelkih. 
 
Iz navedenega je razvidno, da je trženjska strategija za arabske trge in Turčijo navedenih 
treh podjetij standardizirana, kot vidimo na Sliki 2. Vendar pa to ne velja tudi za 
ugotovitve iz sekundarnih virov, kjer je v glavnem standardiziran celoten islamski trženjski 
splet, razen trženjskih komunikacij. Velja namreč, da se razlike v kulturi najbolj kažejo pri 
oglaševanju, česar posledica je, da je del oglaševanja adaptiran glede na njihove vrednote 
in prepričanja. Kot vidimo, se razlike kažejo predvsem v prikazovanju moških in žensk, v 
količini informacij v oglasih, komparativnem oglaševanju, pomenu cene in prikritem 
oglaševanju, ki je močno prisotno v Turčiji.    
 

Slika 2: Deli trženjskega spleta, ki so standardizirani oziroma adaptirani za arabske 
države in Turčijo (tudi na primeru podjetij) 

 
 Adaptiran 

arabski trg: 
oglaševanje 
(prikazovanje 
moških in 
žensk, količina 
informacij v 
oglasih, 
komparativno 
oglaševanje 
pomen cene, 
prikrito 
oglaševanje)  
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Vir:  Previšić in Ozretić Došen, 1999; Intervjuji, 2010. 

SKLEP 

Kot sem ugotovila v diplomski nalogi, so kulturne značilnosti zelo pomembne v 
mednarodnem trženju in še posebej v oglaševanju, kjer je potrebno upoštevati vse spektre 
kulture. Pri tem pa so zelo pomembni porabniki, njihovo obnašanje, norme in vrednote. Za 
arabske države in Turčijo sem ugotovila, da sta najpomembnejši sestavini njihove kulture 
religija, ki določa življenje porabnikov, in jezik oziroma način komunikacije.  
 
Na proizvode (za katere velja, da naj jih standardiziramo pri procesu internacionalizacije) 
ima največji vpliv religija, ta vpliv pa je lahko neposredni in posredni. Vera neposredno 



 41

vpliva s svojimi verskimi določili na to, kaj je halal in kaj haram, posredno pa vpliva na 
velikost družine in s tem na velikost embalaže izdelka. Iz intervjujev sem tudi ugotovila, da 
je za podjetnike nujno upoštevati industrijske standarde, ki niso povezani z religijo, temveč 
s skrbjo za okolje. Tudi na drugo sestavino marketinškega spleta ima kultura velik vpliv. 
Tako za arabske države kot tudi za Turčijo je značilno posredništvo, to pa so potrdili tudi 
poslovneži, ki poslujejo v teh državah. Vendar posredniki niso tako nedolžni, kot je to 
navedeno v literaturi. Bili naj bi namreč zaupanja vredni, kar pa se je iz intervjujev 
izkazalo za neresnično. 
 
Poleg prodajnih poti sta tudi cena in oglaševanje primernejša za adaptiranje na posameznih 
trgih. Cena ima v obravnavanih državah zelo velik pomen, še posebej določanje cene, torej 
barantanje. Ugotovila sem, da je cena indikator visoke kakovosti in da so včasih porabniki 
pripravljeni plačati več, če vedo, da je kakovost visoka. Barantanje je del kulture tako 
Arabcev kot Turkov, zato so tam pogajanja zelo pomembna. Pogajalci pri tem skušajo 
ustvariti win-win situacijo, saj so jim osebni odnosi zelo pomembni. 
 
Oglaševanje je sestavina marketinškega spleta, kjer se razlike med temi državami najbolj 
kažejo (zato je potrebno adaptiranje trženjske strategije) in to ne le med arabskimi 
državami in Turčijo, temveč so razlike velike tudi med posameznimi arabskimi državami. 
Kolikšne so te razlike, pa določa stopnja upoštevanja verskih naukov, saj ima religija na 
oglaševanje zelo velik vpliv. V arabskih državah je največ oglaševanja v tiskanih medijih, 
kar je posledica poznega razvoja modernejših medijev, vendar se to hitro spreminja, še 
posebej v Zalivskih državah, kjer sredstva za uveljavitev novejših medijev imajo, a jih na 
področju medijev omejuje država. V Turčiji je najbolj učinkovito oglaševanje preko turške 
nacionalne televizije. Turški oglaševalci v oglase vključujejo ženske bolj kot moške, v 
arabskih državah pa pogosteje nastopajo moški, ženske so večinoma zakrite. Izjeme so 
države, kjer islam ni izključna vera. Komparativni oglasi so v Turčiji dovoljeni, medtem ko 
v arabskih državah niso. Tudi po količini informacij v oglasu in informacijah o ceni je 
Turčija bolj primerljiva z zahodom.  
 
Poslovanja v islamskih državah ne moremo poenotiti. Iz diplomskega dela namreč lahko 
vidimo, da se trženje in oglaševanje med preučevanimi državami močno razlikujeta. Kljub 
temu da so to v veliki večini islamske države, se razlike med Turčijo in arabskimi 
državami čutijo zlasti pri oglaševanju. Razlogi za to so geografski položaj in s tem bližina 
zahoda, podnebje, ekonomski položaj ter kultura, ki postaja vedno pomembnejši faktor v 
mednarodnem trženju in poslovanju na splošno. 
 
Arabski in turški trg sta zelo pomembna potencialna trga, predvsem zaradi njune velikosti 
in številnega prebivalstva, ki je zelo mlado, in iz teh razlogov bosta v prihodnosti postala 
zelo pomembna za podjetja iz celega sveta, kljub temu da sta kulturno zelo različna od 
preostalega sveta in je potrebno prilagajanje izdelkov in storitev porabnikom. Z diplomsko 
nalogo sem tudi skušala poudariti, da sta ta dva trga izjemna priložnost za uspeh na 
mednarodnih tržiščih, zato predstavljata lepo priložnost za vse managerje, ki si želijo 
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mednarodnega delovanja. Pri tem pa moram opozoriti, da kulture arabskega in turškega 
sveta ne moremo jemati kot samoumevno. Potrebno je poglobljeno poznavanje njihove 
zakonodaje, vrednot, norm in prepričanj, ki jih v večini določa religija – islam. Poleg tega 
je potrebno narediti popolno analizo trga in ugotoviti, ali se sploh pojavlja potreba po 
določenem proizvodu oziroma storitvi. Za nadaljne raziskave bi bila zanimiva bolj 
podrobna analiza vpliva kulture na trženjski splet v arabskih državah in Turčiji, ki bi jo 
izvedli med različnimi slovenskimi podjetji, ter raziskava, kako vidijo kulturne razlike v 
poslovanju med arabskimi državami in Turčijo tuji poslovneži iz držav, ki so tudi kulturno 
zelo zanimive. 
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Priloga 1: Osnovni ekonomski kazalci večine arabskih držav in Turčije za leto 2009 
 

Država BDP p.c. (v 
€) 

Rast BDP-
ja (v %) 

Stopnja 
inflacije (v 

%) 

Izvoz blaga 
(v mrd €) 

Uvoz blaga 
(v mrd €) 

Alžirija 2.788 3,1 5,7 43,8 31,3 
Bahrajn 31.488 2,9 3 10,3 8,5 
Egipt 1.675 4,7 7,6 19,8 32,9 
Irak 2.952 4,3 6,8 31,2 45,4 

Jordanija 4.346 3,1 1,7 5,7 10,1 
Kuvajt 44.362 -1,7 9,9 40,8 17,1 

Libanon 10.742 7 3,4 2,87 13,3 
Libija 12.464 3,7 2 27,9 22 

Maroko 3.772 5,1 2 12,8 26,1 
Oman 19.598 2,7 5,3 24 15,1 
Katar 99.794 9,5 -3,9 30,6 17,1 

Savdska Arabija 16.728 -0,2 5 148 71 
Sudan 1.886 3,8 12,3 6,94 5,59 
Sirija 3.772 1,8 3,8 8,3 10,7 

Tunizija 6.560 0,3 3,7 11,8 15,5 
ZAE 33.972 -0,2 2,5 147,4 143,7 

Jemen 2.050 3,8 3,6 4,55 5,84 
Turčija 6.155 -6,5 6,3 78,7 90,8 

Vir: CIA World Factbook, 2010d 
Podatki preračunani iz $ po menjalnem tečaju 1$=0,82€. 

 
Priloga 2: Število posameznih medijev in število internetnih uporabnikov v izbranih 
državah 
 

Država Število dnevnih 
časopisov 

Število TV- 
postaj 

Število radijskih 
postaj 

Število 
internetnih 

uporabnikov 
Savdska 
Arabija 

13 117 76 200.000 

Egipt 18 98 59 450.000 
ZAE 11 15 22 400.000 

Turčija 45 635 94 2.000.000 
Vir:  Pressreference.com, 2009. 

 
 
 
 
 



Priloga 3: Primer cenzuriranja oglasov v Savdski Arabiji 
 

 
Vir: Ads of the World, 2008 
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http://adsoftheworld.com/media/print/change_lingerie_change_in_saudi_arabia_1?size=_original
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Priloga 4: Primer cenzuriranja oglasov v ZAE 
 

 
Vir: Ads of the World, 2006 

 
Priloga 5: Oglaševalski izdatki za arabske države 
 
V prvi četrtini leta 2010 so se oglaševalski izdatki povečali na 1,82 mrd €. V primerjavi z 
istim obdobjem v letu 2009 so bili ti višji za kar 17 %. Za oglaševanje še vedno največ 
porabijo ZAE, kljub temu, da so se ti izdatki znižali za 5 %. Na drugem mestu je Saudska 
Arabija s 4-odstotnim povečanjem na 211 mio €. Sledijo ji ostale zalivske države. Tudi v 
Egiptu so zabeležili visoko rast in sicer za kar 45 %. Od tega so podjetja največ oglaševala 
na televiziji (57 %), nato v časopisih (33 %), revijah (6 %), zunaj (3 %) in na radiu in v 
kinu (1 %) (Horam, 2010). 
 
Priloga 6: Oglaševalski izdatki za Turčijo 

V 2009 je imela gospodarska kriza močan vpliv na turški oglaševalski trg, saj se je skrčil 
za kar 14 odstotkov.  
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Oglaševalski izdatki za Turčijo po 
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Vir: Hürriyet, Ad sector in Turkey, 2010. 

Na prvem mestu glede količine oglaševanja je tako v letu 2008 kot tudi 2009 televizija, na 
drugem pa časopisi. Skupaj ta dva medija ustvarita kar 75 odstotkov celotnih oglaševalskih 
izdatkov v Turčiji. V letu 2009 je bil edini medij, kjer je bilo zaznano povečanje 
oglaševanja, internet, povečanje pa je znašalo 23 odstotkov (Hürriyet, 2010).  

Priloga 7: Okvirni opomnik vprašanj iz intervjujev 
 

1. V kakšnem smislu morate prilagajati svoje proizvode turški/arabski kulturi- gre za 
recimo drugačne industrijske in higienske standarde? 

 
 

2. Kako spoznate svoje poslovne partnerje v Turčiji/arabskih državah? Mogoče preko 
sejmov ipd.?  

 
 

3. Ali pri trženju izdelkov uporabljate kakšne simbolne povezave oziroma se posebej 
odločate za določeno barvo pri embalaži za njihove trge? Znano je namreč, da 
nekatere barve pozitivno vplivajo na potrošniško obnašanje.  

 
4. Ali je pri poslovanju v Turčiji/arabskih državah priporočljivo zaposlovanje agentov 

(posrednikov)? Se le-ti izkažejo za koristne pri pogajanjih in ali je njihova 
prisotnost bolj stvar tradicije? 

 
5. Uporabljate direktni marketing v omenjenih državah?  
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6. Kakšne informacije navajate v oglasih? Znano je namreč, da se v različnih državah 
navaja različne informacije, kot so recimo navodila za uporabo, cena, plačilni 
pogoji, način nakupa itn. 

 
7. Glede na to, da je v Turčiji (in arabskih državah) ekonomski razvoj nižji od tistega 

v zahodnih državah, ali je potrebno prilagajanje cen glede na plačilne zmožnosti 
prebivalstva? 

 
8. Je barantanje tudi del pogajanj?  

 
9. Nekateri avtorji navajajo, da je cena v Turčiji in arabskih državah indikator visoke 

kakovosti. So res stranke pripravljene plačati višjo ceno, če menijo, da je kakovost 
visoka, ali jo skušajo znižati? 

 
10. Katere so največje razlike v poslovanju med Turčijo in arabskimi državami? 

 
11. So kulturološki dejavniki pri pogajanjih zelo pomembni?  

 
12. V katerem jeziku poslujejo poslovneži v Turčiji in arabskih državah? Ali je 

potrebno zaposliti prevajalce? 
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