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1 UVOD 
 
Podjetja v sodobnem svetu iščejo načine, kako biti prepoznavna, drugačna od drugih. 
Ugotovila so, da standardni proizvodi in storitve niso dovolj za zadovoljitev porabnika. 
Ponudbo razširjajo na izkustveni vidik potrošnje. Zadovoljiti hočejo porabnikove čute, jih 
omamiti in zapeljati. Vedno večji odstotek napredne trgovine bo v prihodnosti vključeval 
trženje širokega razpona kulturnih doživetij. V ospredje stopajo globalna potovanja in 
turizem, tematska mesta in parki, zabaviščni centri, igre na srečo, wellness, moda in 
kuhinja, profesionalni športi in igre, glasba, film, televizija, internet in najrazličnejši načini 
elektronsko posredovane zabave. Njihov namen je porabnikom nuditi doživetje, ki jim še 
dolgo zatem ostane v spominu. 
 
Osnovo za svoje diplomsko delo sem našel v članku Welcome to the experience economy 
avtorjev Josepha Pina II in Jamesa H. Gilmora. Ustanovitelja podjetja Strategic Horizons 
LPP pravita, da doživetja predstavljajo naslednjo stopnjo v povečevanju ekonomske 
vrednosti - novo ekonomsko ponudbo, ekvivalentno proizvodom in storitvam. Proces 
preoblikovanja naj bi se začel v dvajsetem stoletju s prenosom poudarka s proizvodnje 
dobrin na zagotavljanje osnovnih storitev, zdaj pa naj bi komercialna sfera delala enako 
pomemben preskok s storitveno naravnane do izkustveno naravnane ponudbe.  
 
Vse ekonomske ponudbe se odvijajo zunaj kupca, medtem ko so doživetja že po sami 
naravi osebna. Pojavijo se znotraj posameznika, ki je vključen na emocionalni, fizični, 
intelektualni ali celo duhovni ravni. Namen mojega diplomskega dela je raziskati ravno to 
povezavo med človeškim notranjim svetom in zunanjim svetom ekonomske aktivnosti. 
Porabnikova doživetja predstavljajo njuno stičišče. Pregledal sem veliko literature in pri 
tem poskušal poiskati odgovore na vprašanja, ali so doživetja nov pojav v ekonomski 
znanosti, kako nastanejo in kaj je njihovo bistvo, ali lahko predstavljajo novo ekonomsko 
ponudbo ter ali bo tradicionalni marketing zamenjal marketing doživetij. Nekateri izrazi, s 
katerimi sem se srečal, še niso bili prevedeni v slovenščino, zato sem sam skušal najti 
ustrezen prevod. Za osnovo, iz katere sem izhajal, sem vzel model vedenja porabnikov 
Philipa Kotlerja (1996, str. 174) in ga skušal prilagoditi doživetjem. Menim namreč, da 
zelo dobro ponazarja zunanje vplive na porabnikovo doživljanje in procese, ki se dogajajo 
znotraj njega. V obravnavo pa bom poleg kulturnih, družbenih, osebnih in psiholoških 
dejavnikov Philipa Kotlerja vključil še podjetniške dejavnike Bernda H. Schmitta (1999, 
str.73), ki pokažejo, s katerimi instrumenti lahko s strani podjetja vplivamo na doživetja.  
 
V prvem delu naloge bom najprej predstavil ekonomijo doživetij, nato opredelil pojem 
doživetje in na kratko prikazal zgodovino in razvoj ekonomske misli o doživetjih ter 
njihove značilnosti. V osrednjem delu bom obravnaval posamezne dejavnike, ki vplivajo 
na doživetja, ter med psihološke dejavnike uvrstil še čustva kot pomemben element 
porabnikovega doživljanja. V nadaljevanju bom predstavil vrste doživetij, se lotil 
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njihovega načrtovanja, upravljanja in trženja ter v okviru tega pojasnil, kako se 
tradicionalni marketing razlikuje od marketinga doživetij, v zadnjem delu pa bom razložil 
razliko med proizvodi, storitvami in doživetji ter obravnaval doživetja z vidika naslednje 
stopnje v povečevanju ekonomske vrednosti. 

 
 
2      OSNOVE DOŽIVETIJ 
 
Poslovanje v sodobnem svetu se močno spreminja. Vse bolj se uveljavljajo oblike lastnine 
nove ekonomije in njihov najem, lizing, vstopnina, naročnina ali članarina za kratkotrajno 
uporabo. Menjava lastnine med prodajalci in kupci se umika kratkoročnemu dostopu med 
ponudniki in strankami, ki delujejo v mreži povezav. To ne pomeni, da lastnina izginja. 
Prav nasprotno, lastnina še naprej obstaja, vendar vse manj menjave poteka z izmenjavo na 
trgu. Fizična in intelektualna lastnina bosta vse bolj postajali predmet uporabe oz. dostopa 
kot pa menjave. Lastništvo fizičnega kapitala, ki je bilo v preteklosti srce industrijskega 
načina življenja, postaja vedno manj pomembno za ekonomski proces. Podjetja ga bodo 
raje obravnavala kot operativni strošek, ne pa kot pa sredstvo, oziroma kot nekaj, kar si je 
bolje sposoditi in ne kupiti oz. posedovati. Na drugi strani pa je intelektualni kapital gonilo 
nove dobe. Koncepti, ideje in podobe predstavljajo resnično vrednost v novi ekonomiji. 
Bogastvo ni več toliko vezano na fizični kapital, temveč vedno bolj temelji na človeški 
domišljiji in kreativnosti (Rifkin, 2000, str. 3). 
 
Podjetja so že dolgo časa na poti tranzicije od lastništva do uporabe oz. dostopa. V dirki za 
preživetje prodajajo nepremičnine, zmanjšujejo zaloge, najemajo opremo in svoje 
aktivnosti prenašajo na dobavitelje z namenom znebiti se vsakršne fizične lastnine. 
Medtem ko trg povezuje prodajalce in kupce, gre tukaj za odnos dobavitelj - uporabnik. 
Izmenjavo na trgu izpodrivajo strateške povezave, delitve skupnih virov in pogodbe o 
delitvi dobička. Mnoga podjetja ne prodajajo produktov drug drugemu, ampak si raje delijo 
skupne vire, s katerimi ustvarijo ogromno mrežo dobavitelj - uporabnik (Rifkin, 2000, str. 
5).  
 
Nova razmerja pripeljejo do drugačne koncentracije ekonomske moči, kot je to veljalo v 
dobi trgov, kjer so institucije, ki so kopičile fizični kapital, izvajale kontrolo nad menjavo 
dobrin. V novi dobi povezovanja pa tisti, ki kopičijo intelektualni kapital, začenjajo 
izvajati kontrolo nad pogoji dostopa do kritičnih idej, znanja in izkušenj. Komercialni 
uspeh v ekonomiji dostopa leži v ustanavljanju dolgoročnih povezav. Jasen dokaz za to je 
spreminjajoče se razmerje med blagom in spremljajočimi storitvami. Če je bil v 
industrijski dobi poudarek na prodaji izdelkov in dodajanju brezplačnih servisnih garancij 
kot spodbud za nakup, je sedaj razmerje ravno obratno. Veliko število podjetij dobesedno 
ponuja svoje proizvode zastonj v upanju na vzpostavitev dolgoročnega storitvenega 
razmerja (Rifkin, 2000, str. 5). 
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Tudi porabniki delajo prve korake od lastništva k dostopu. Medtem ko se bodo poceni 
trajne dobrine še naprej kupovale in prodajale na trgu, bodo dražje, kot so avtomobili, 
stanovanja in hiše, vse bolj predmet kratkoročnih pogodb o najemu, zakupu, članstvu in 
ostalih storitvenih sporazumih. Lastništvo temelji na ideji, da je dragoceno imeti v lasti 
fizično premoženje skozi daljše časovno obdobje. Imeti, držati in akumulirati so cenjeni 
koncepti. Danes se pri hitrosti tehnoloških inovacij in vrtoglavem tempu ekonomskih 
aktivnosti pogosto zdi, da je lastništvo enostavno prepočasen način prilagajanja vedno 
novim in hitrejšim potrebam sodobnega načina življenja. V svetu proizvodnje po naročilu, 
nenehnih inovacij in izboljšav ter vedno krajše življenjske dobe proizvoda vsaka stvar 
skoraj takoj postane zastarela. Imeti, držati in akumulirati v samospreminjajočem se 
gospodarstvu postaja vse manj smiselno (Rifkin, 2000, str. 6).      
 
Premik iz režima lastništva, ki temelji na široki distribuciji imetja, v režim dostopa, ki 
temelji na zagotavljanju kratkoročne omejene uporabe sredstev, ki jih nadzorujejo mreže 
dobaviteljev, v osnovi spreminja naše predstave o tem, kako se bo izvrševala ekonomska 
moč v naslednjih letih. Ker pa so naše politične institucije in zakoni globoko prepojeni z na 
trgu temelječimi lastniškimi razmerji, bo ta premik iz lastništva do dostopa povzročil 
globoke spremembe v načinu vladanja v novem stoletju. Mogoče je še bolj pomembno, da 
v svetu, kjer osebna lastnina pomeni podaljšek lastnega obstoja oz. eksistence, njena vedno 
manjša vloga v trgovanju prinaša pomembne spremembe v načinu, kako bodo prihodnje 
generacije zaznavale, dojemale, občutile in razumevale človeško naravo. Svet, strukturiran 
okoli odnosa dostopa, bo ustvaril precej drugačnega človeka (Rifkin, 2000, str. 6).      
 
Vse te spremembe so del še večje transformacije, ki se pojavlja v sami naravi 
kapitalističnega sistema. Vedno večji del napredne trgovine bo v prihodnosti vključeval 
trženje širokega razpona kulturnih doživetij. Preoblikovanje od industrijske proizvodnje do 
kulturnega kapitalizma spremlja enako pomemben premik od delovne etike do etike igre. 
Če lahko industrijsko dobo opredelimo kot komodifikacijo dela, je doba dostopa med 
drugim komodifikacija igre – trženje kulturnih bogastev, vključujoč rituale, umetnost, 
glasbo, festivale, gledališče, literaturo, socialna gibanja, spiritualne in bratske aktivnosti in 
civilno udejstvovanje z metodo plačevanja za osebno zabavo. Zgornja petina svetovne 
populacije že sedaj zapravi skoraj enak delež dohodka za dostop do kulturnih doživetij kot 
za kupovanje proizvedenih dobrin in osnovnih storitev. Boj med kulturno sfero in 
komercialno sfero za kontrolo nad dostopom in vsebino zabave je eden izmed ključnih 
elementov prihajajoče dobe. Dobrodošli v nastajajoči ekonomiji doživetij (Rifkin, 2000, 
str. 7). 
 
Generacijsko vrzel spremlja enako globoka ekonomska in socialna vrzel. Medtem ko ena 
petina svetovne populacije potuje po informacijski avtocesti, so ostali še zmeraj ujeti v 
svetu fizičnega pomanjkanja. Za revne življenje še zmeraj pomeni boj za preživetje. Njihov 
svet je močno oddaljen od optičnih povezav, satelitov, mobilnih telefonov in računalniških 



 

 4 
 

 

zaslonov. Težko je dojeti, da več kot polovica človeške rase ni nikoli naredila enega 
samega telefonskega klica (Rifkin, 2000, str. 13). In mi to dobo imenujemo informacijska. 
 
Svet se vedno bolj deli na dve različni civilizaciji – na tiste, ki živijo znotraj elektronskih 
vrat kibernetičnega prostora, in tiste, ki živijo zunaj njega. Migracija človeške trgovine in 
socialnega življenja v sfero kibernetičnega prostora en del človeške populacije loči od 
drugega na nikoli prej predstavljive načine. Ločitev človeštva na dve različni področji 
eksistence – digitalni razkol – predstavlja odločilen trenutek v zgodovini. Ko en segment 
človeške populacije ne more komunicirati z drugim v času in prostoru, dobi vprašanje 
dostopa politični pomen zgodovinskih razsežnosti. Ta osnovni razkol bo določal veliko 
večino političnega boja v prihajajočih letih (Rifkin, 2000, str. 13).      
 
Rifkinova sofisticirana analiza današnjega globaliziranega sveta izpostavi nekaj ključnih 
poudarkov v razvoju sodobne ekonomije. Pokaže nam spremembe, ki se dogajajo v 
lastništvu ter izpostavlja dostop kot ključen faktor ustvarjanja povezav in koncentracije 
ekonomske moči. Osrednji problem vidi v velikih ekonomskih in socialnih razlikah, ki  
povzročajo digitalni razkol, hkrati pa postavi doživetja v središče sprememb, ki se 
pojavljajo v sami naravi kapitalističnega sistema, kar da njihovi obravnavi še večjo težo.  

 
 
2.1  POJEM DOŽIVETJA  
 
Izraz »experience economy« sta skovala Joseph Pine II in James H. Gilmore. Leta 1998 sta 
v reviji Harvard Business Review izdala članek za naslovom Welcome to the experience 

economy, ki mu je naslednje leto sledila knjiga The experience economy: Work is a theatre 

& every business a stage. Z obema izdajama sta doživetja postavila v središče zanimanja, 
saj trdita, da predstavljajo naslednjo stopnjo v povečevanju ekonomske vrednosti. Najprej 
naj bi bilo na vrsti kmetijstvo, nato proizvedene dobrine in na koncu storitve, ki naj 
postanejo komodificirane, zato podjetja iščejo naslednjo višjo vrednost v ekonomski 
ponudbi. Našli naj bi jo v uprizarjanju doživetij. V današnji storitveni ekonomiji naj bi 
mnogo podjetij enostavno ovilo doživetja okoli svojih tradicionalnih ponudb z namenom, 
da jih bolje proda. V iskanju odgovora na vprašanje, ali doživetja res lahko predstavljajo 
novo ekonomsko ponudbo, začnimo z opredelitvijo pojma »experience«.  
 
Gre za pojem, ki se lahko nanaša na katerikoli občutek, znanje ali sposobnost, ki jih 
pridobimo s sodelovanjem v dnevnih aktivnostih. Pomeni izkustvo, doživljaj (Angleško-
slovenski slovar, 1984, str. 292), v praksi pa se uporablja še novejši izraz doživetje. Kateri 
izraz je torej v slovenščini najprimernejši? Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje 
izkustvo kot »spoznavanje, ki temelji na čutnem dojemanju, opazovanju« oz. kot 
»izkušnjo« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1975, 2. knj., str. 116), doživljaj kot »kar 
kdo doživi« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1975, 1. knj., str. 485), doživetje pa kot 



 

 5 
 

 

»kar kdo doživi, s čustvi dojame« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1975, 1. knj., str. 
485). 
 
Vse tri definicije so si na prvi pogled zelo podobne, ob natančnem ogledu pa opazimo, da 
je doživljaj najbolj ozko definiran, medtem ko se izkustvo in doživetje razlikujeta po tem, 
da prvi temelji na čutnem, drugi pa na čustvenem dojemanju.  
 
Odgovor na vprašanje dobimo, če omejimo doživljaj (izkustvo, doživetje) na ekonomski 

okvir, ki ga namenoma načrtuje ponudnik proizvoda ali storitve. Doživljaj je preozek izraz 
za ta okvir. Enako velja za izkustvo, ker je omejeno samo na čutno dojemanje. Ker so čuti 
in čustva v močni korelaciji, je nemogoče analizirati ene brez drugih, zato bom uporabljal 
izraz doživetje, ker najbolj ustreza okviru obravnave ter v svojem najširšem pomenu 
zajema tako čustva kot tudi njihove generatorje, čute. 

 
 
2.2  DEFINICIJA DOŽIVETJA  

 
Avtorji, ki se z ukvarjajo s pojmom doživetja, si niso enotni v njegovem razumevanju. 
Carbone in Haeckel definirata doživetje kot »vtis, ki ga pusti človekovo srečanje s 
proizvodi, storitvami in podjetji - percepcijo, ki se ustvari, ko ljudje utrdijo čutno 
informacijo« (Carbone, Haeckel, 1994, str. 8). 
 
Pine in Gilmore odpirata popolnoma nov pogled na doživetja. Trdita namreč, da doživetje 
nastane, ko »podjetje namenoma uporablja storitve kot oder in proizvode kot rekvizite na 
način, ki pritegne stranko ter ustvari nepozaben dogodek« (Pine, Gilmore, 1998, str. 98). 
Po tej definiciji tematske restavracije tipa Hard Rock Café in Planet Hollywood ter 
»razvedrilni« trgovci na drobno, kot je Niketown, spadajo med prodajna doživetja. Enako 
velja za tematska mesta in parke, zabaviščne in wellness ter celo trgovske centre. Doživetja 
postavljata ob bok proizvodom in storitvam, saj naj bi predstavljala naslednjo stopnjo v 
povečevanju ekonomske vrednosti (Pine, Gilmore, 1998, str. 100).  
 
Sudheeru Gupti in Mirjani Vajic se zdi, da ta dva pogleda pojasnita nekaj elementov 
doživetja, vendar sta nepopolna. Trdita, da doživetje vključuje učenje skozi določeno 
časovno obdobje, ko se stranke srečujejo z različnimi elementi konteksta, ki ga ustvari 
ponudnik storitve. Skozi ta proces vzajemnega delovanja, ko aktivnost in kontekst okrepita 
drug drugega, stranke in ponudniki storitev skupaj ustvarijo unikatno, kontekstu specifično 
doživetje. Avtorja verjameta, da je ta dialektika med kognicijo in kontekstom jedro 
edinstvenega in nepozabnega doživetja. Organizacije, ki ne razumejo tega vidika 
ustvarjanja doživetja, bodo po vsej verjetnosti obravnavale stranke kot pasivne prejemnike 
eksternih dražljajev (Gupta, Vajic, 2000, str. 35). 
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Schmittova opredelitev pravi: »Doživetja so osebni dogodki, ki se pojavijo kot odgovor na 
določeno stimulacijo (npr. na marketinški trud pred in po nakupu). Vključujejo celotno 
živo bitje. Pogosto so rezultat direktnega opazovanja in/ali sodelovanja v dogodkih – 
bodisi realnih, pravljičnih ali virtualnih« (Schmitt, 1999, str. 60). 

 
 
2.3  ZGODOVINA IN RAZVOJ OBRAVNAVE DOŽIVETJA  
 
Ideja, da je vrednost neločljiv del porabniškega doživetja, ni nov koncept. Stanley 
Lebergott nas v svoji knjigi Pursuing Happiness: American Consumers in the Twentieth 

Century opominja, da »ekonomska aktivnost ne cilja na proizvodnjo, ampak na doživetje 
preko porabe«. Ta pogled zasledi že v pisanju klasičnih ekonomistov. Adam Smith je v 
The Wealth of Nations (1776) trdil, da je »poraba edini zaključek in namen vse 
produkcije«. Alfred Marshall je v svojem delu Principles of Economics (1920) izpostavil, 
da človek ne more ustvariti materialnih stvari – ko naj bi proizvajal materialne stvari, gre v 
resnici za proizvodnjo koristnih dobrin in potrošnja se zoži nanje. Ko naj bi človek trošil 
stvari, jih le hrani za svojo rabo. Tudi John Maynard Keynes je v General Theory of 
Employment, Interest, and Money (1936) poudaril, da je »poraba edini zaključek in cilj 
vseh ekonomskih aktivnosti« (Holbrook, 2000, str. 179). 
 
Lawrence Abbott je bil prvi, ki je v svojem delu Quality and Competition (1955) poudarku 
na porabi dodal specifičnost povezave z doživetjem. Zanj so vsi proizvodi storitve, ki se 
izvajajo zato, da prinašajo porabniška doživetja (Holbrook, 2000, str. 179): 
  
»To, kar si ljudje resnično želijo, niso proizvodi, ampak doživetja, ki človeka zadovoljijo 
in jih pridobimo skozi aktivnosti. Za izvajanje aktivnosti pa so ponavadi potrebni predmeti. 
Tukaj leži povezava med človeškim notranjim svetom in zunanjim svetom ekonomske 
aktivnosti. Ljudje hočejo s pomočjo proizvodov priti do storitev, ki prinašajo doživetja.« 
 
Doživetja so bila vedno središče zabavne industrije, od iger in koncertov do filmov in 
televizijskih oddaj. V zadnjih desetletjih se je število možnosti za zabavo s pojavom vedno 
novih in novih doživetij enormno povečalo. Začetnik širitve doživetij je Walt Disney s 
podjetjem, ki ga je ustanovil. Ime si je ustvaril z nenehnimi izboljšavami izkustvenih 
efektov v svojih risankah (sinhroniziran zvok, slika, tridimenzionalno ozadje, stereofonični 
zvok, avdio animacije itd.), višek svoje kariere pa je dosegel leta 1955 z odprtjem 
Disneylanda v Kaliforniji. Še pred svojo smrtjo leta 1966 si je zamislil Walt Disney World, 
ki je bil odprt leta 1971 na Floridi. Disney ni hotel ustvariti le še enega zabaviščnega parka. 
Ustvaril je prvi tematski park na svetu, ki je potopil goste (nikoli stranke) v vožnje, ki jih 
niso samo zabavale, ampak so jih vključile v razkrivajočo se zgodbo. Člani igralske 
zasedbe (nikoli zaposleni) so za vsakega gosta uprizorili celotno predstavo prizorov, 
zvokov, okusov, arom in tekstur z namenom ustvariti edinstveno doživetje. Dandanes 
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podjetje Walt Disney Company sledi viziji svojega ustanovitelja s stalnim osveževanjem in 
dopolnjevanjem svoje ponudbe, od Disney Instituta, Club Disney igralnih centrov in 
predstav na Broadwayu do Disney Cruise Line z lastnim karibskim otokom (Pine, Gilmore, 
1999, str. 2).  
 
Sedanji koncept prodaje zabavnih doživetij gre svojo pot in se premika od gledališč in 
zabavnih parkov na področje turizma, izobraževanja, trgovine na drobno, restavracij, 
arhitekture, zdravstvene oskrbe, itd. Nove tehnologije so še posebno vzpodbudile cele nove 
žanre doživetij kot so interaktivne igre, klepetanje in igranje iger preko interneta ter 
mobilnih telefonov, simulatorji premikanja in navidezna resničnost. Tovrstna doživetja 
poganjajo kolo povpraševanja po proizvodih in storitvah računalniške in 
telekomunikacijske industrije (Pine, Gilmore, 1999, str. 2).  
 
Tudi v krogih blizu tržnih raziskav in raziskav potrošnikov ima usmeritev na porabniška 
doživetja dolgo zgodovino razvoja. Ruby Turner Norris, ustanovitelj družbe Consumer's 
Union, je v knjigi The Theory of Consumer's Demand (1941) poudaril odvisnost 
porabniške vrednosti od doživetij, ki jih izdelki nudijo. Zanj so bile pomembne storitve 
izdelkov in ne izdelki sami, potrebe pa je razumel ne kot želje po izdelkih, temveč po 
dogodkih, ki jih posedovanje izdelkov omogoča. Izdelki naj bi bili zaželjeni zato, ker so 
sposobni izvajati storitve – koristne dogodke, ki se pojavijo v določenem časovnem 
trenutku (Holbrook, 2000, str. 179). 
 
Wroe Alderson je videl osnovo za izgradnjo strankine vrednosti v porabniškem doživetju, 
kar je opisal v delu z naslovom Marketing Behavior and Executive Action (1957) in s 
konceptom porabniških doživetij vplival na popularnega futurista Alvina Tofflerja in 
njegovo kultno knjigo Future Shock (1970). Leta 1981 je Walter Woods v svojem delu 
Consumer Behavior razvil temo empirične oz. izkustvene potrošnje. Nato sta Morris B. 
Holbrook in Elizabeth C. Hirschman razširila te koncepte v njuni diskusiji hedonistične 
potrošnje (Hirschman in Holbrook 1982) in porabniškega doživetja (Holbrook in 
Hirschman 1982). Zgodba se je nadaljevala z empiričnimi študijami čustev v porabniškem 
doživetju (Havlena in Holbrook 1986; Richins 1997; Westbrook in Oliver 1991), 
meritvami empiričnih vidikov potrošnje (Lacher in Mizerski 1994; Mano in Oliver 1993) 
in pregledoma konceptualnih vidikov potrošnje (Holbrook 1987, 1995) (Holbrook, 2000, 
str. 179).  
 
Kot rezultat tega napredka je Marketing Science Institute (1998 - 2000) označil cilj 
razumevanja strankinega doživetja kot eno dveh glavnih tem, ki zaslužita intenzivno 
raziskovanje (Holbrook, 2000, str. 179). 
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2.4  ZNAČILNOSTI DOŽIVETIJ  
 
☺ Doživetje je inducirano 
Doživetja se običajno ne pojavijo sama od sebe, ampak imajo povzročitelja. Vedno se na 
nekaj nanašajo in imajo nek namen. Ta osnovna značilnost doživetij se jasno kaže v jeziku. 
Psiholingvista Roger Brown in Deborah Fish sta v svojih raziskavah odkrila, da glagoli, ki 
opisujejo doživetja (kot so »like«, »admire«, »hate«, »attract«), opisujejo dražljaj, ki 
proizvaja doživetje. Ti dražljaji predstavljajo nasprotje osebi, ki doživlja. Ljudem sta 
pokazala enostaven stavek tipa »X ima rad Y« (»X likes Y«) in postavila vprašanje: «Je to 
zato, ker je X takšna oseba, ki ima na splošno rada (»like«) druge ljudi, ali je to zato, ker je 
Y tip osebe, kakršne imajo drugi tipično radi?«. Rezultati so pokazali, da so ljudje nagnjeni 
k drugi predpostavki, in to ne samo pri glagolu »like«. Izpeljanke glagolov doživetij kot so 
»likable«, »admirable«, »hateful« in »attractive«, se vse nanašajo na dražljaj in ne na 
osebo, ki doživlja (Schmitt, 1999, str. 61). To ne velja samo za angleščino, ampak tudi za 
mnoge druge jezike, ki so jih psiholingvisti raziskali, tudi za slovenščino. 
 

☺ Doživetje je »večna novost« 
Na doživetja lahko gledamo kot na kompleksne strukture, ki se vedno znova pojavljajo. 
Takšne strukture v fizičnem svetu kažejo na »večno novost«, kar pomeni, da niti dve 
doživetji nista popolnoma enaki (Schmitt, 1999, str. 61). 

 
☺ Doživetje je osnova za izgradnjo porabnikove vrednosti 
Vloga porabnika v industrijskem sistemu se spreminja - od izoliranega do priključenega, 
od nepoučenega do informiranega, od pasivnega do aktivnega. Vpliv priključenega, 
informiranega in aktivnega porabnika se manifestira na različne načine. Z dostopom do 
ogromnih količin informacij lahko inteligentni porabniki sprejemajo bolj natančne 
odločitve. Porabniki imajo dostop do informacij o podjetjih, proizvodih, tehnologiji, cenah 
in odzivih porabnikov s celega sveta. Med sabo se povezujejo in ustvarjajo skupnosti, v 
katerih si delijo ideje in občutke o proizvodih, z njimi eksperimentirajo ter jih razvijajo ne 
glede na socialne in geografske omejitve. Najbolj pomembno pa je, da mreže porabnikov 
omogočajo učenje iz izkušenj drugih. Pri povezovanju spodbujajo drug drugega k akciji in 
izražanju mnenj. Na ta način pošiljajo povratne informacije podjetjem in drug drugemu. 
Skupni rezultat spreminjajoče se vloge porabnika je, da se podjetja ne morejo več obnašati 
avtonomno pri ustvarjanju proizvodov, razvijanju produkcijskih procesov, ustvarjanju 
marketinških sporočil in kontroliranju kanalov prodaje. Porabniki želijo sodelovati s 
podjetji in pri tem so-ustvarjati vrednost. Narava odnosa med podjetjem in porabnikom se 
s tem spreminja. Tradicionalno velja, da podjetje ustvarja in izmenjuje vrednost s 
porabniki. Podjetja navadno kategoriziramo kot podjetje-podjetje (B2B) ali podjetje-
porabnik (B2C), kar ponazarja središčno vlogo podjetja v ekonomski aktivnosti. Če pa v 
center postavimo posameznega porabnika in ne podjetje, dobimo naslednji vzorec 
ekonomske aktivnosti: porabnik-podjetje-porabnik (C2B2C). Porabnik in podjetje s 
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skupnim trudom so-ustvarjata vrednost preko doživetij, ki so edinstvena in prilagojena 
vsakemu posameznemu porabniku. Prihodnost konkurenčne tekme leži v soustvarjanju 
edinstvene vrednosti s stranko. Stranka in podjetje sta intimno vključena v skupno 
ustvarjanje vrednosti, ki je edinstvena za posamezno stranko in koristna za podjetje 
(Prahalad, Ramaswamy, 2004, str. 2). 

 
☺ Doživetje je rezultat sodelovanja niza aktivnosti znotraj socialnega konteksta 
Med kontekstom in kognitivnimi aktivnostmi obstaja dialektično razmerje, v katerem se 
medsebojno bogatijo. Ta pogled je razvit v situirani akcijski teoriji. Teorija trdi, da se 
socialni in materialni kontekst, v katerih oseba deluje, oblikujeta glede na to, kako se 
problemi konceptualizirajo in rešujejo, to je, kako se oblikujejo in sprejemajo odločitve. 
Gupta in Vajic prenašata to teorijo na doživetje z namenom, da bi bolje razumeli 
ustvarjanje doživetja kot ekonomske entitete. V primeru doživetja kontekst predstavlja 
fizično okolje, še posebej izbor in priprava proizvodov, predmetov in socialnih akterjev ter 
pravil in postopkov za socialne interakcije z drugimi strankami in pospeševalci storitev. 
Viri in omejitve, ki so določeni s fizičnimi in socialnimi okoliščinami, pa so ključnega 
pomena pri akterjevi interpretaciji konteksta. Istočasno kognitivne in fizične aktivnosti 
akterja tvorijo socialni kontekst. Vsaka sprememba v postavitvi bo spremenila aktivnost in 
interpretacijo na akterjevi strani. To pomeni, da znotraj omejitev postavitve vsak 
posameznik tvori svojo edinstveno »okolje uporabe«, ki je odvisno od predhodnih 
aktivnosti in razmišljanja v tej postavitvi. Iz tega izhaja, da strankine preference niso 
vnaprej določene in statične, ampak so dinamične. Oblikujejo se v kontekstu, v katerem se 
sprejemajo odločitve in v katerem se porabljajo proizvodi in storitve, to pa je v nasprotju s 
tradicionalnimi pristopi načrtovanja izdelka in storitve, kjer se predpostavlja, da ima 
stranka fiksni niz preferenc in pričakovanj ne glede na kontekst, proizvajalec pa nato 
poskuša zadovoljiti te preference s specifičnimi lastnostmi proizvoda ali storitve. Rezultat 
tega premika je, da se cilj ponudnika storitve premakne od ugibanja obstoječih preferenc 
do njihovega aktivnega oblikovanja z načrtovanjem postavitve (Gupta, Vajic, 2000, str. 
40). 

 
 
2.5  DEJAVNIKI DOŽIVETIJ  
 
Doživetja torej niso nov pojav. Vedno so bila okrog nas, vendar jih nismo opazili oz. jim 
posvetili dovolj pozornosti. Nanje lahko gledamo kot na kompleksne strukture, ki se vedno 
znova pojavljajo, zato niti dve doživetji nista popolnoma enaki. Doživetja tvorijo osnovo 
za izgradnjo porabnikove vrednosti in se običajno ne pojavijo sama od sebe, ampak imajo 
povzročitelja. Če hočemo razumeti nastanek doživetij, moramo spoznati njihove dejavnike. 
Slika 1 na strani 10 prikazuje prilagojen Kotlerjev razčlenjen model dejavnikov, ki 
vplivajo na nakupno vedenje (Kotler, 1996, str. 174), na levi strani pa izvršitvena orodja, s 
katerimi lahko z vidika podjetja vplivamo na doživetja (Schmitt, 1999, str. 73). 
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Slika 1: Dejavniki, ki vplivajo na porabnikovo doživetje 
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Vir:  Kotler, 1996 str. 174; Schmitt, 1999, str. 73. 

 
 
Z ene strani na porabnika vplivajo kulturni, družbeni, osebni in psihološki dejavniki, na 
katere z vidika podjetja nimamo neposrednega vpliva, zato jih lahko imenujemo tudi 
neodvisni. Na drugi strani pa lahko podjetniške dejavnike uvrstimo med odvisne, saj lahko 
z njimi neposredno vplivamo na doživetje. Porabnikovo doživetje tvorijo vsi zgoraj našteti 
dejavniki. 

 

ODVISNI NEODVISNI 
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2.5.1  Kulturni dejavniki 
 

Kultura je prizma, skozi katero ljudje gledajo proizvode (Solomon et al., 1999, str. 375). Je 
najbolj osnovni dejavnik, ki vpliva na človekove želje, vedenje in doživljanje. Odraščajoči 
otrok v procesu socializacije od družine in drugih ključnih institucij pridobi niz vrednot, 
zaznav, nagnjenj in vedenjskih značilnosti (Kotler, 1996, str. 174). Kulturo lahko 
definiramo kot »integriran vzorec človeškega vedenja, ki vključuje misel, govor, akcijo ter 
artefakte in je odvisna od posameznikove sposobnosti za učenje in prenašanja znanja 
bodočim generacijam« (Sheth et al., 1999, str. 147). Lahko jo obravnavamo v najširšem 
smislu ali pa v okviru subkultur in družbenih razredov. 
 

V modernih ekonomskih krogih poteka razprava o odnosu med kulturo in marketingom. 
Seabrook pravi, da je bila najprej kultura. Kultura je bil način, kako si naredil krhko 
jabolčno torto, ker jo je tvoja babica naredila na enak način. Nato pa je marketing prinesel 
recept krhke jabolčne torte, kakršno dela tvoja babica. Marketing je poskušal izkoristiti 
kulturo v komercialne namene. Kultura je bila spontan entuziazem, genij posameznika ali 
ljudi, marketing pa je poskušal manipulirati s tem genijem in prodajati kulturo njenemu 
izvoru (Seabrook, 2001, str. 15). Rifkin trdi, da se razmerja med komercialno in kulturno 
sfero spreminjajo. Ločnica med njima se postopoma briše, saj vedno večji del kulture 
vstopa v komercialno sfero. V prihodnosti bodo podjetja poleg na tradicionalni industriji 
temelječih proizvodov in storitev vključevala v svojo ponudbo tudi širok razpon kulturnih 
doživetij. Metamorfozo od industrijske proizvodnje do kulturnega kapitalizma spremlja 
enako pomemben premik od delovne etike do etike igre. Če je za industrijsko dobo 
značilna komodifikacija dela, je za sedanjo dobo dostopa značilna komodifikacija igre, t.j. 
trženje kulturnih virov, vključujoč rituale, umetnost, glasbo, gledališče, literaturo, festivale, 
socialna gibanja, itd. Kulturna proizvodnja že začenja ogrožati fizično proizvodnjo. Stari 
velikani industrijske dobe - Exxon, General Motors in Sears – se že umikajo novim 
velikanom kulturnega kapitalizma – Viacom, Time Warner, Disney, Sony, Microsoft, 
General Electric. Te mednacionalne medijske družbe uporabljajo novo digitalno revolucijo 
v komunikacijah z namenom povezati svet. Pri tem postopoma potiskajo kulturno sfero v 
komercialne vode, kjer je preoblikovana v prilagojena kulturna doživetja, masovne 
spektakle in osebno zabavo (Rifkin, 2000, str. 7).  
 
Absorbcija kulturne sfere v komercialno sfero nakazuje temeljite spremembe v človeških 
razmerjih z resnimi posledicami za prihodnost družbe. Kultura je imela že od začetka 
človeške civilizacije pomembnejšo vlogo od trga. Ljudje ustvarjajo skupnosti, gradijo 
dovršene kode socialnega vedenja, reproducirajo skupna mnenja in vrednote ter gradijo 
socialno varnost v obliki socialnega kapitala. Šele ko sta socialna varnost in socialna 
izmenjava dobro razvita, se skupnosti začnejo ukvarjati s trgovino in trgovanjem (Rifkin, 
2000, str. 11). 
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Komercialna sfera je bila vedno izpeljana iz in odvisna od kulturne sfere, ker je kultura vir, 
iz katerega se porajajo vedenjski vzorci, ravno ti pa ustvarjajo zaupno okolje, znotraj 
katerega se trgovina in trgovanje lahko odvijata. Če pa komercialna sfera začne 
prevladovati nad kulturno, preti uničenje socialne osnove, ki daje polet komercialnim 
odnosom. Eden najpomembnejših izzivov prihajajoče dobe bo tako vzpostavitev 
primernega razmerja med kulturno sfero in komercialno sfero. V rokah trgovine so kulturni 
viri izpostavljeni prekomernemu izkoriščanju in izčrpanju, tako kot so bili naravni viri v 
industrijski dobi. Ena izmed prioritetnih političnih nalog v novem stoletju bo poiskati 
vzdržljivo pot za ohranitev in povečanje bogastva kulturne raznolikosti (Rifkin, 2000, str. 
11). 
 
 

2.5.2  Družbeni dejavniki 
 
V življenju igramo različne vloge. Definiramo jih lahko kot predpisane vzorce vedenja, ki 
so pričakovani od osebe v dani situaciji na temelju njenega položaja v njej (Hawkins et.al., 
1998, str. 227). Določajo jih skupine, ki jim pripadamo in v katerih sodelujemo. Kotler 
definira referenčne skupine kot »vse skupine, ki imajo neposreden (»iz oči v oči«) ali 
posreden vpliv na porabnikova stališča in njegovo vedenje« (Kotler, 1996, str. 178). 
Ločimo primarne, sekundarne, neformalne, formalne, aspirativne, disociativne, članske in 
simbolične skupine. Med primarne spadajo npr. družina, prijatelji, sosedje in sodelavci, 
med sekundarne pa npr. verske, poklicne ali sindikalne skupine. V prvih ljudje sodelujejo 
večino časa, njihov značaj je neformalen, v drugih pa je sodelovanje manj redno in imajo 
formalen značaj. Skupine, katerim bi se posamezniki radi pridružili ali z njimi tekmovali, 
imenujemo aspirativne, njihovo nasprotje pa predstavljajo disociativne referenčne skupine. 
Zanje je značilno, da ljudje zavračajo njihove norme, vrednote in vedenja. Članske skupine 
so skupine z neposrednim vplivom - ljudje jim pripadajo kot člani in v njih sodelujejo, 
simbolične pa so skupine, s katerimi se oseba identificira brez formalnega članstva ter 
prostovoljno prevzema njihove norme in vrednote. Ponavadi posameznik istočasno pripada 
več kot eni skupini (Antonides, Raaij, 1998, str. 335).  
 
Družinski člani so najvplivnejša primarna referenčna skupina (Kotler, 1996, str. 179). 
Mnogo porabniških odločitev je sprejetih znotraj družinskega okolja, zaradi česar so 
prežete z željami in vedenjem drugih družinskih članov (Foxall, Goldsmith, 1994, str. 
197). Družine skozi proces socializacije prenašajo kulturne pomene družbe, subkultur in 
družbenega razreda na svoje otroke in na ta način vplivajo na otrokova čustva, kognicijo, 
vedenje (Peter et al., 2002, str. 361) in doživljanje. Socializacija porabnika se nanaša na 
pridobivanje znanja, referenc in veščin za delovanje na trgu (Sheth et al., 1999, str. 587). 
Mlajši otroci prejmejo večino svojega porabniškega znanja in veščin od svojih staršev, 
najstniki tudi od svojih vrstnikov, oboji pa se učijo od socialnih institucij kot so vrtec, šola 
in mediji (Solomon et al., 1999, str. 319). 
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2.5.3  Osebni dejavniki 
 
V različnih življenjskih obdobjih različno doživljamo proizvode in storitve. Enako velja za 
stopnje v življenjskem ciklusu družine. Le-te do neke mere določajo vrste nakupov, ki jih 
njeni člani opravijo ali o njih premišljujejo (Foxall, Goldsmith, 1994, str. 197). Premikanje 
skozi različne življenjske faze spremljajo pomembne spremembe v izdatkih za prosti čas, 
hrano, trajne dobrine in storitve, ne glede na to, da se hkrati spreminja tudi dohodek. Pri 
tem se spreminjajo preference do proizvodov in storitev ter z njimi povezana doživetja. 
Tudi poklic, premoženjsko stanje, življenjski slog ter osebnost in samopodoba pomembno 
vplivajo na porabniško doživetje. Življenjski slog je vzorec bivanja, ki se kaže skozi 
človekove dejavnosti, zanimanja in mnenja. Odraža celotno osebnost v sodelovanju z 
njenim okoljem (Kotler, 1996, str. 182). Z osebnostjo označujemo značilne psihološke 
lastnosti, zaradi katerih se oseba razmeroma dosledno in trajno odziva na svoje okolje 
(Kotler, 1996, str. 183), porabnikova samopodoba pa se nanaša na ideje, mnenja, vedenja 
in znanje, ki ga ima o sebi (Solomon et al., 1999, str. 177). Odvisna je od njegovega 
razmišljanja o sebi. Če je le-to pozitivno, bo njegovo doživljanje določenega proizvoda ali 
storitve drugačno, kot če sam sebe ocenjuje negativno. Poznamo tri samopodobe 
porabnika: resnično (kako vidi sam sebe), idealno (kako bi se rad videl) in družbeno (kako 
misli, da ga vidijo drugi ljudje). Ljudje, za katere je značilna velika vrzel med resnično in 
idealno samopodobo, so še posebej primerna tarča marketinških kampanj, ki ciljajo na 
porabnikove fantazije. Mnogo proizvodov in storitev je uspešnih ravno zato, ker apelirajo 
na strankino nagnjenost k fantaziranju. Te marketinške strategije nam dovolijo, da 
razširimo našo vizijo o nas samih, ker nas postavljajo v neznane, razburljive situacije ali 
nam dovolijo, da preizkusimo zanimive ali provokativne vloge. Postanemo igralci, ki 
igramo različne vloge, vsaka od njih pa ima svoj scenarij, rekvizite in kostume (Solomon et 
al., 1999, str. 177). Osnovno sporočilo promocije postaja korist, užitek in celo fantazija, ki 
jo sproža zamisel o posesti potrošniške dobrine. Govorimo o senzibilizaciji potrošnikov. 
Od potrošnika se pričakuje, da se bolj zaveda posledic svojih izbir za svoje življenje in 
svoje okolje. Sodobna senzibilizirana potrošnja od potrošnikov terja večjo mero refleksije 
in namesto v zadovoljitev želja in iskanja užitkov raje investira v potrošnikovo domišljijo 
in fantazme ter v njegovo sposobnost lastnega kreiranja življenjskega stila (Ule, 1998, str. 
105). 
 
Individualizacija je povzročila, da podjetja ne ponujajo zgolj proizvodov (srajca s tvojim 
imenom, avto po tvojih željah) in storitev, ampak celotne življenjske sloge. Nike ne 
prodaja le športnih copat, ampak podobo tega, kako naj bi se počutili v njih. V novi dobi 
marketinga podoba ne predstavlja proizvoda, ampak proizvod predstavlja podobo (Rifkin, 
2000 str. 173). Dušan Rutar pravi, da se v vsakdanjem življenju redkokdaj zgodi, da nas 
kdo prizna ter potrdi v naši individualnosti, nenadoma pa imamo možnost, da nas ne le 
posameznik, ampak celotno podjetje obravnava tako, kot nas morda nikoli ni noben 
človek, vključno z našo mamo. Za podjetje je kupec dejansko kralj. V vsakdanjem 
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življenju nas vedno nekaj moti, imamo kup želja, radi bi naredili veliko stvari, pa ne 
moremo. Če bi si v vsakdanjem življenju zaželeli zelene ali piramidaste pomaranče, bi nas 
vsi imeli za norca. Vsega tega v dogovoru s korporacijo ne bo. Korporacija se ne bo nikoli 
pritožila, razen v primeru, če ne plačamo. Podjetje na ta način posamezniku ponudi dvoje: 
spremeni ga v potrošnika in z njim vzpostavi dolgoročno razmerje, hkrati pa mu ponudi 
občutek, da je edinstven in enkraten. Tukaj gre za izjemen potencial, ki preživetje 
korporacij združuje z najbolj intimno psihologijo človeškega bitja (Rutar, 2002). 
 
 

2.5.4  Psihološki dejavniki 
  
Ideja, da obstajajo različna funkcionalna področja v možganih, ki se ujemajo z različnimi 
doživetji, se imenuje »modular view of the mind«. Mentalni moduli so s prostim očesom 
nevidna omejena področja na površju možganov. Fizična osnova je vedno enaka, ne glede 
na to, kaj in kako doživljamo - živčne celice z izmenjavo kemičnih in električnih impulzov 
vedno tvorijo povezave med informacijami (Schmitt, 1999, str. 62). Človeško zaznavanje 
je omejeno s čutilnim sistemom in ni resnično pod našim nadzorom. Objekte in dogodke 
zaznavamo preko občutkov oz. vtisov, ki nam jih posreduje pet čutil: vid, sluh, voh, tip in 
okus. Kotler po Barelsonu in Steinerju opredeljuje zaznavanje kot »postopek, s katerim 
posameznik izbira, razporeja in si razlaga vstopne podatke, da bi si iz njih ustvaril smiselno 
podobo sveta«. Pravi tudi, da percepcija ni odvisna samo od fizičnih vzpodbud, ampak tudi 
od njihovega odnosa do okolja in od notranjega stanja posameznika (Kotler, 1996, str. 
186). Enako velja za doživetje. V čem je razlika med občutkom in zaznavanjem? Občutek 
se nanaša na takojšnji odgovor naših čutilnih receptorjev na osnovne dražljaje, kot so 
svetloba, barva in zvok, zaznavanje pa je proces, pri katerem so ti dražljaji selekcionirani, 
organizirani in interpretirani (Solomon et al., 1999, str. 40). 
 
Večino svojih stališč, vrednot, nagnjenj, vedenj, preferenc, simboličnih pomenov in čustev 
pridobimo skozi proces učenja (Hawkins et al., 1998, str. 330). Z izrazom učenje 
označujemo tiste spremembe v posameznikovem vedenju, ki izvirajo iz izkušenj (Kotler, 
1996, str. 187). Kultura, družbeni razred, institucije, mediji, družina in prijatelji nam 
prinašajo izkušnje, ki v veliki meri vplivajo na naš življenjski slog ter določajo, katere 
proizvode in storitve uporabljamo in kako jih doživljamo. S pomočjo dejavnosti in učenja 
se pri ljudeh oblikujejo prepričanja in stališča, ki prav tako vplivajo na nastanek doživetja. 
Učenje je močno odvisno od motivacije.  
 
Motiv je potreba, ki spodbudi človeka k neki dejavnosti (Kotler, 1996, str 184). Ljudje 
zadovoljujemo svoje potrebe in želje z izdelki in storitvami (Kotler, 1996, str. 8). Ko je  
potreba aktivirana, obstaja stanje napetosti, ki žene porabnika k poskusu njenega 
zmanjšanja ali odstranitve (Solomon et al., 1999, str. 91). Ta potreba je lahko prevladujoče 
utilitaristična ali prevladujoče hedonistična, lahko pa porabnike motivirata oba tipa potreb. 
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Prva poudarja objektivne, funkcionalne ali praktične značilnosti proizvodov in storitev, 
druga pa je subjektivna in izkustvena ter vključuje emocionalne odzive ali fantazije. 
Poraba torej ni samo vprašanje razpoložljivega dohodka, funkcionalnih koristi in cene. 
Usmerjenost k notranjemu, osebnemu izkustvu predstavlja pomembno sestavino in 
značilnost sodobne potrošnje v zahodnih družbah. Potrošnja se povezuje z razpoloženjem, 
občutjem, čustvi, užitkom, erotično strastjo, hrepenenjem, željo (Šadl, 1998, str. 147). Vse 
bolj se uveljavlja težnja po kulturnem hedonizmu, ki se ukvarja z igro, zabavo, 
razkazovanjem in užitkom. Ta moderna oblika hedonizma temelji na čustvih, ki 
predstavljajo vir užitka. Čustva lahko definiramo kot močne, relativno nekontrolirane 
občutke, ki vplivajo na naše vedenje (Hawkins et al., 1998, str. 383). Izkustvo 
emocionalnega vzburjenja in vedenja, ki ju ni mogoče nadzirati, onemogoča užitek, zato se 
potrošnja seli v simulirana okolja, kjer je nadzor možen. Nakupovalna središča si močno 
prizadevajo ustvariti pogoje za idealno, brezskrbno, zabavno in vznemirljivo nakupovanje. 
Ponudba različnih storitev in vizualnih užitkov skupaj z razširitvijo javnega prostora 
prispeva k spektakelskemu učinku nakupovalnih centrov. Ozračje je podobno ozračju na 
tržnici ali sejmu. Vsak nakupovalni center je spektakel sam zase, obenem pa vsebuje tudi 
druge spektakle - predstavitve izdelkov, modne revije ali zabavne predstave za otroke. 
Nakupovanje je postalo primarno kulturna prostočasna dejavnost, v kateri ljudje postanejo 
občinstvo, ki se premika skozi spektakularne vizualne podobe razkošja in obilja. Postalo je 
doživetje (Featherstone, 1998, str. 197). 
 
Dejstvo je, da nas v današnjem svetu veliko bolj kot fiziološke ženejo psihološke potrebe. 
Ker večinoma že imamo stvari, ki jih potrebujemo za svoje fizično blagostanje, je edini 
način, s katerim lahko uspeva naša ekonomija, zadovoljevanje naših psiholoških potreb. 
Potrebno je ustvariti umeten občutek pomanjkanja. Moramo ostati prepričani, da taki, kot 
smo, nismo zadostni. Da s tem, kar imamo, nismo zadovoljni. Preden pa začnemo 
obtoževati »sistem«, prevzemimo tudi svoj del odgovornosti. Večina nas psihološke 
potrebe želi zadovoljiti s pomočjo medsebojnih vplivov v svetu. Notranje zadoščenje 
iščemo v tem, kar imamo, kar delamo, v pridobljenih izkušnjah in v tem, kako se drugi do 
nas obnašajo. Toda to nam redko zagotovi trajno zadovoljstvo. Na svoje duševne potrebe 
se odzivamo, kot da bi bile telesne – kot da njihov vzrok leži v svetu, ki nas obdaja. 
Medtem ko so naše telesne potrebe simptom nekaterih fizičnih pomanjkanj,  pomanjkanja 
hrane ali toplote, to ne velja za naše psihološke potrebe. Velikokrat je njihov vzrok v naših 
mislih. Počutimo se negotove, ker nas je strah prihodnosti. Ali pa občutimo izgubo 
samospoštovanja, ker si dopovedujemo, da nismo vredni nekaterih idealov, ki smo si jih 
sami postavili. Pozabljamo, da imajo naše notranje potrebe poleg zunanjega tudi notranji 
vzrok. Živimo v iluziji, da lahko svoje notranje potrebe zadovoljimo s tem, kar imamo in 
kar delamo. Ekonomska znanost se z doživetji iz zunanjosti čedalje bolj usmerja v 
človekovo notranjost. Rada bi zadovoljila tudi človekove psihološke potrebe. Zaveda se, da 
materialne dobrine nikoli ne morejo v celoti nasititi teh potreb. Pa vendar, ali so doživetja 
res tisto, kar potrebujemo za zadovoljstvo? 
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2.5.5  Podjetniški dejavniki  
 
Podjetniški dejavniki predstavljajo taktična implementacijska orodja, ki jih tržniki 
uporabljajo za dosego svojih strateških ciljev pri ustvarjanju doživetij. Do sedaj 
obravnavani kulturni, osebni, družbeni in psihološki dejavniki so, gledano z vidika 
podjetja, neodvisni, saj nanje nimamo vpliva, podjetje pa ima kot ustvarjalec doživetij na 
voljo svoja orodja, s katerimi lahko vpliva na nastanek doživetij. To so (Schmitt, 1999, str. 
72): komunikacije, vizualna/verbalna identiteta, predstavitev proizvoda, so-znamčenje, 
prostorska okolja, internetne strani in elektronski mediji ter ljudje. Grobo jih lahko 
primerjamo z elementi trženjskega spleta (Holbrook, 2000, str. 182).  
 
Komunikacijska orodja vključujejo oglaševanje, eksterne in interne komunikacije podjetja, 
kot so megalogi, brošure, okrožnice, letna poročila, itd., ter kampanje odnosov z javnostmi. 
Vizualno/verbalna identiteta je primarno področje t.i. svetovalcev za korporativno 
identiteto. Zajema imena blagovnih znamk, logotipov in oznak. Predstavitev proizvoda 
vključuje njegovo oblikovanje, embaliranje, razstavo ter podobo blagovne znamke. So-
znamčenje pomeni trženje dogodkov, sponzoriranje, zavezništvo, partnerstvo, licenciranje, 
pozicioniranje proizvodov v filme in druge tipe kooperativnih dogovorov, prostorska 
okolja pa predstavljajo zgradbe, pisarne, proizvodni, prodajni in javni prostori ter stojnice 
za trgovanje. Izkustvena okolja so pogosto najbolj vsestranski izraz kulture blagovne 
znamke, s tem pa vrednot in obnašanja managerjev, ki stojijo za njo (Schmitt, 1999, str. 
87). Internet kot šesto podjetniško orodje lahko popolnoma spremeni doslej poznana 
komunikacijska, interakcijska in transakcijska doživetja, vendar ga danes še vedno večina 
podjetij uporablja kot sredstvo za podajanje informacij. Njegove interaktivne sposobnosti 
predstavljajo idealno obliko za ustvarjanje porabnikovih doživetij. Enega izmed ključnih 
podjetniških dejavnikov pa predstavljajo ljudje. Disney jih je imenoval člani igralske 
ekipe, Gupta in Vajic pa jim pravita spodbujevalci. Mednje štejemo prodajno osebje, 
predstavnike podjetij, ponudnike storitev in kogarkoli, ki ga lahko povežemo s podjetjem 
ali blagovno znamko. 
 
Doživetje je torej posledica zapletenega medsebojnega delovanja kulturnih, družbenih, 
osebnih, psiholoških dejavnikov na eni in podjetniških dejavnikov na drugi strani. 
Porabnikova interpretacija zajema vse do sedaj naštete kulturne, družbene, osebne in 
psihološke dejavnike, oder in rekviziti (Pine, Gilmore) oz. kontekst (Gupta, Vajic), ki ga 
ustvari ponudnik proizvoda ali storitve, pa so del porabnikove percepcije. Doživetje 
nastane, ko percepcija trči ob interpretacijo oz. ko podjetniški dejavniki (oder in rekviziti 
oz. kontekst) trčijo ob zgoraj naštete dejavnike. Bistvo doživetja se skriva v porabnikovi 
interpretaciji percepcije. Bolj natančna definicija bi se torej lahko glasila: »Doživetje je 
interpretacija vtisa, ki ga pusti človekovo srečanje s proizvodi, storitvami in podjetji«. 
 

 

Comment: Bi lahko to kako drugače 
imenoval? Marketinška mešanica? 
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2.6  VRSTE DOŽIVETIJ  
 
Doživetja niso nov, pač pa neraziskan pojav, zato jih je potrebno konceptualizirati in 
zgraditi metode, orodja, pripomočke ter terminološke izraze za njihovo obravnavo. 

Obstajata dva poskusa klasifikacije doživetij. Prvega sta predlagala ustanovitelja podjetja 
Strategic Horizons LPP Joseph Pine II in James H. Gilmore, drugega pa svetovalec, 
predavatelj in organizator poslovnih seminarjev Bernd H. Schmitt, ustanovitelj in direktor 
šole Columbia Business School's Center on Global Brand Management. Koncepta se 
močno razlikujeta, kar nakazujeta že različni definiciji, po drugi strani pa se dopolnjujeta, 
saj nam obravnava doživetij iz različnih zornih kotov omogoči, da si lažje ustvarimo 
njihovo celostno podobo.    
 
 

2.6.1  Štiri vrste doživetij 
 
Pine in Gilmore pravita, da lahko na doživetja gledamo skozi dve dimenziji (glej Sliko 2 na 
str. 18). Prva se nanaša na strankino sodelovanje pri dogodku, ki je lahko pasivno ali 
aktivno. Pri pasivnem sodelovanju stranka ne vpliva direktno na izvršitev dogodka, saj ga 
doživlja z vidika opazovalca in poslušalca (npr. obiskovalec klasičnih koncertov), aktivno 
sodelovanje pa pomeni, da stranka igra ključno vlogo pri ustvarjanju dogodka, ki prinaša 
doživetje (npr. smučar). Druga dimenzija doživetja opisuje povezavo ali razmerje z 
okoljem, ki združuje stranke z dogodkom. Na enem koncu spektra leži absorbcija oz. 
»vsrkavanje« dogodka, na drugi pa imerzija ali »potopitev oz. pogreznjenost« v dogodek 
(postati fizično ali virtualno del samega doživetja). Z drugimi besedami, če gre »doživetje 
v stranko«, ko gleda televizijo, potem gre za absorbiranje doživetja. Če pa gre »stranka v 
doživetje«, ko igra navidezno resnično igro, potem je to imerzija doživetja (Pine, Gilmore, 
1999, str. 30). Doživetja razvrščata doživetja v štiri kategorije glede na to, na katerem 
območju dvodimenzionalnega spektra se nahajajo (Pine, Gilmore, 1999, str. 31): 
 
� RAZVEDRILNA: pojavijo se s pasivnim vsrkavanjem doživetij preko čutov. Za takšna 

doživetja - gledanje nastopa, televizije, obisk koncerta, branje, poslušanje glasbe -, za 
katera večina ljudi meni, da so zabavna, velja, da stranke v njih sodelujejo bolj pasivno 
kot aktivno, njihova povezava z dogodkom pa je bolj absorbcija kot imerzija. 

 
� IZOBRAŽEVALNA: izobraževalni dogodki – obiskovanje pouka, tečaj učenja 

smučanja – zahtevajo bolj aktivno sodelovanje, čeprav so udeleženci še zmeraj bolj 
zunaj dogodka kot »potopljeni« vanj. Novi pristopi k izobraževanju poudarjajo aktivno 
ali točneje interaktivno vlogo učenca v izobraževalnem procesu in učenec ni več le 
pasivni prejemnik znanja. 
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Slika 2: Štiri vrste doživetij 
 
                                                              ABSORBCIJA 

                                                        
 
 
 
 
                                             Razvedrilo                  Izobraževanje 
 
       PASIVNO                                                                                                    AKTIVNO  
   SODELOVANJE                                                                                          SODELOVANJE  
 
                                               Estetika                       Eskapizem 
 
 
 
 
                                                                
                                                                IMERZIJA 

 

Vir: Pine, Gilmore, 1998, str. 102. 
 
 
� ESKAPISTIČNA: eskapistična doživetja nas lahko učijo kot izobraževalni dogodki in 

zabavajo kot razvedrilni, vendar vsebujejo večjo strankino imerzijo v dogodek. So 
polarno nasprotje čistim razvedrilnim doživetjem. Gost eskapističnega doživetja je 
popolnoma vključen vanj kot aktivno vpleten udeleženec. Tematski parki, igralnice, 
računalniške simulacije in spletne klepetalnice so primeri okolij, ki so v osnovi 
eskapistična. 

 
� ESTETIČNA: če minimiziramo aktivno sodelovanje udeleženca, eskapističen dogodek 

postane estetičen. Stranke so potopljene v aktivnost ali okolje, vendar same malo 
vplivajo nanje ali pa sploh ne. Takšen primer je turist, ki samo opazuje Grand Canyon 
z njegovega roba, ali pa obiskovalec umetnostne galerije ali muzeja. 

 
Najbolj intenzivna doživetja, na primer obisk Disney Worlda ali igranje na srečo v Las 
Vegasu, vključujejo vidike vseh štirih dimenzij. Pine in Gilmore se zavedata, da vseh 
doživetij ne moremo uvrstiti v te štiri dimenzije, zato je zanju pomembnejše vprašanje, ki 
se ob tem zastavlja vodjem podjetij: »Kakšna specifična doživetja ponuja moje podjetje? 
(Pine, Gilmore, 1998, str. 102)«. 
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2.6.2  Pet strateških empiričnih modulov 
 
Schmitt, za razliko od Pina in Gilmorja, na doživetje gleda kot na rezultat marketinških 
aktivnosti podjetja. Loči pet tipov doživetij oz. strateških empiričnih modulov, ki 
predstavljajo osnovo trženja doživetij (Schmitt, 1999, str. 64). 
 
� ČUTNA DOŽIVETJA 
Čutni marketing skuša vplivati na čute s ciljem ustvariti doživetje s pogledom, zvokom, 
dotikom, vonjem in okusom. Lahko se ga uporablja za diferenciacijo podjetij in izdelkov, 
motivacijo strank in za dodajanje vrednosti proizvodom. Čutni marketing zahteva 
razumevanje, kako doseči senzorični vpliv. Celoten namen kampanj čutnega marketinga je 
nuditi estetski užitek, razburjenje, lepoto in zadovoljstvo s pomočjo stimulacije čutov. 
Proizvajalec luksuznih čokolad Richart se v prvi vrsti razglaša za oblikovalsko podjetje, 
šele nato pa za proizvajalca čokolade. Uporablja integriran pristop čutnega marketinga, ki 
v polni meri izkorišča izkustveno naravo nakupa in potrošnje čokolade. 
 
� ČUSTVENA DOŽIVETJA 
Čustveni marketing apelira na strankina notranja občutja in emocije. Njegov cilj je ustvariti 
emocionalna doživetja, ki se gibljejo od pozitivnega razpoloženja, povezanega z blagovno 
znamko, do močnih čustev veselja in ponosa. Čustveni marketing zahteva natančno 
razumevanje, kateri dražljaj sproži določena čustva, prav tako pa tudi pripravljenost 
porabnika na pogovor in empatijo. Kavarne Häagen-Dazs so postavljene v romantično 
okolje, kjer stranke lahko okusijo čutne užitke vrhunskega sladoleda in veselje, ki ga 
prinaša ljubezen. S pomočjo spretnega čustvenega marketinga je podjetje Häagen-Dazs 
povezalo prodajo izdelkov z idejo in radostmi romantične ljubezni. 
 
� INTELEKTUALNA DOŽIVETJA 
Intelektualni marketing vpliva na um s ciljem ustvariti kognitivna doživetja, ki rešujejo 
probleme in kreativno angažirajo stranke. Njihovo konvergentno in divergentno 
razmišljanje skuša zaposliti s presenečenjem, intrigo in provokacijo. Cilj intelektualnega 
marketinga je spodbuditi stranke, da se vključijo v dovršeno ter kreativno razmišljanje, ki 
lahko povzroči ponovno vrednotenje podjetja in izdelkov. Takšne kampanje pogosto nosijo 
v sebi potencial za premike družbenih vzorcev. Podjetju Apple je leta 1998 s svojo 
intelektualno kampanjo s sloganom »Think different« uspelo spremeniti mišljenje o 
podjetju in hkrati lansirati na trg nov domači osebni računalnik iMac, ki je v trenutku 
postal prodajna uspešnica. 
 
� AKCIJSKA DOŽIVETJA 
Akcijski marketing je usmerjen na telesna doživetja, dolgoročne vzorce vedenja in 
življenjske sloge, pa tudi na doživetja, ki se pojavijo kot rezultat interakcij z drugimi 
ljudmi. Življenja porabnikov bogati s povečevanjem njihovih fizičnih doživetij, 
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odkrivanjem alternativnih načinov vedenja, alternativnih življenjskih slogov in interakcij. 
Odlična kampanja podjetja Nike s sloganom »Just do it«, ki je s prikazovanjem znanih 
atletov v akciji spremenila samo doživetje fizične vadbe, predstavlja klasičen primer 
akcijskega marketinga. 
 
� IDENTIFIKACIJSKA DOŽIVETJA 
Identifikacijski marketing vključuje vidike čutnega, čustvenega, intelektualnega in 
akcijskega marketinga. Širi se onstran posameznikovih osebnih občutkov, čustev, znanj in 
dejanj s povezavo lastnega jaza v širši socialni in kulturni kontekst, ki se odraža v blagovni 
znamki. Identifikacijske kampanje ciljajo na porabnikovo željo po samoizboljšanju in 
potrebo, da jih drugi posamezniki sprejmejo (prijatelji, družina, partner, itd.). Namigujejo 
na povezavo z drugimi ljudmi in drugimi socialnimi skupinami ali pa na širše, bolj 
abstraktne socialne entitete, kot so družba, kultura ali narod. Primer takšnega trženja je 
ameriška blagovna znamka Harley-Davidson. Vsi izdelki, ki jih ponujajo, so postali del 
identitete njihovih kupcev. Harley je postal njihov način življenja. 
 
Glede na to, da je že osnovna značilnost doživetij, da si niti dve nista enaki in da so lastna 
vsakemu posamezniku, lahko zaključimo, da je nemogoče podati neko splošno veljavno 
razvrstitev, saj je, kot pravita Pine in Gilmore, vesolje doživetij ogromno. Carbone in 
Haeckel pravita, da ustvarjanje strankinih doživetij ni novo. Enako velja za občasno 
načrtovanje doživetij s strani intuitivnih posameznikov. To, kar je novo, je prikaz 
načrtovanja in izvajanja doživetij kot upravljalske discipline z določenimi principi, orodji 
in tehnikami (Carbone, Heackel, 1994, str. 14).  
 
 

3     TRŽENJE DOŽIVETIJ 
 
Tržniki se v preteklosti preveč osredotočali na porabnike kot homo economicuse (človek 
racionalist), pri tem pa zanemarili ostale enako pomembne dele kot so homo sapiens 
(človek mislec in komunikator), homo faber (človek kot izdelovalec orodij in kreativno 
bitje) in homo ludens (človek igralec). Tradicionalno so gledali, da trgovci z življenjskimi 
potrebščinami, oblekami in transportnimi ter bančnimi storitvami prodajajo življenjske 
potrebščine, obleke, transportne in bančne storitve ter da zabavna industrija prodaja 
zadovoljujoča doživetja. Zdaj pa so ugotovili, da tudi nakupovanje in uporaba teh izdelkov 
ter storitev sama lahko predstavlja doživetje. Spoznali so neverjetno moč doživetij 
(Mitchell, 1998, str. 28). 
 
Raziskovalci so odkrili, da ljudje ločijo izdelke glede na njihovo relativno hedonistično ali 
utilitaristično naravo. Hirschman in Holbrook definirata hedonistične izdelke kot tiste, 
katerih poraba je prvotno označena z emocionalnim in čutilnim doživetjem estetskega ali 
čutnega užitka, fantazije in zabave. Utilitaristični izdelki so tisti, katerih poraba je bolj 
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kognitivno vodena, koristna in orientirana k cilju ter izvršuje funkcionalno ali praktično 
nalogo (Dhar, Wertenbroch, 2000, str. 60). Porabnik pri izbiri novega avtomobila lahko, na 
primer, posveti pozornost tako utilitarističnim značilnostim (npr. porabi) kot tudi 
hedonističnim atributom (npr. športnemu videzu). Doživetje se nanaša ravno na to 
hedonistično zaznavo proizvodov in storitev kot prinašalcev čutilnih užitkov namesto 
utilitarističnih koristi. Če je tradicionalna teorija izhajala iz racionalnega poudarka na 
preračunljivem sprejemanju odločitev, trženje doživetij posveča več pozornosti estetični, 
subjektivni izkušnji. 
 
Schmitt trdi, da smo na pragu revolucije, ki bo za vedno spremenila marketing, če ne 
celotno poslovanje. Stara načela in modele tradicionalnega marketinga bo zamenjal 
marketing doživetij. Trije trendi, ki napovedujejo nov  pristop k trženju, so (Schmitt, 1999, 
str. 3): 
� Vseprisotnost informacijske tehnologije 
� Nadvlada blagovne znamke 
� Povsod navzoče povezovanje komunikacij in zabave. 
 
V tradicionalnih pristopih načrtovanja proizvoda in storitve se predpostavlja, da ima 
stranka fiksen niz preferenc in pričakovanj ne glede na kontekst, proizvajalec pa nato 
poskuša zadovoljiti te preference s specifičnimi lastnostmi, ki jih vsebuje proizvod ali 
storitev (Gupta, Vajic, 2000, str. 34). Drugače kot tradicionalni marketing, ki mu 
primanjkuje razumevanje notranjih vzgibov strank, se marketing doživetij opira na 
psihološko, vendar praktično teorijo individualne stranke in njenega socialnega vedenja. 
Schmitt pravi, da danes stranke vzamejo funkcionalne značilnosti in koristi, kvaliteto 
proizvoda in pozitivni imidž blagovne znamke kot samoumevne. To, kar hočejo, je, da 
proizvodi, komunikacije in marketinške kampanje omamijo njihove čute, se dotaknejo 
njihovih src in stimulirajo njihov um. Hočejo, da jim prinesejo doživetje (Schmitt, 1999, 
str. 22). Potrebno je dodati, da so si porabniki to vedno želeli. Holbrook pravi, da so 
porabniki že od nekdaj cenili porabniško doživetje ter da niso oni tisti, ki so se spremenili, 
ampak so se spremenili strokovnjaki za marketing oziroma njihovo razumevanje 
porabnikov (Holbrook, 2000, str. 182). 
 
Trženje doživetij naj bi se od tradicionalnega trženja razlikovalo v štirih pomembnejših 
značilnostih (Schmitt, 1999, str. 25): 
 
1. Usmeritev  na strankina doživetja 

Tradicionalni marketing je v veliki meri usmerjen na funkcionalne značilnosti in koristi. 
Tradicionalni tržniki predpostavljajo, da se stranke (poslovne stranke ali končni porabniki) 
na različnih trgih (industrijskih, porabniških, tehnoloških, storitvenih) odločajo med 
funkcionalnimi značilnostmi glede na njihovo pomembnost in izberejo proizvod z najvišjo 
skupno koristnostjo. V nasprotju s tradicionalnim trženjem, ki je v veliki meri usmerjen na 
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proizvod in njegovo prodajo, se trženje doživetij osredotoča na porabnikova doživetja. 
Doživetja se pojavijo kot rezultat srečevanj, prestajanj ali življenj različnih situacij. Dajejo 
povod za stimulacije čutov, srca in uma ter povezujejo podjetje in blagovno znamko s 
strankinim življenjskim slogom, s krajem, kjer posameznik deluje, ter z nakupno 
priložnostjo v širok socialni kontekst. V seštevku doživetja prinašajo čutilne, emocionalne, 
kognitivne in vedenjske vrednote, ki dopolnjujejo funkcionalne. 
 
2. Preučevanje porabniške situacije 

V nasprotju z ozko definiranimi kategorijami proizvoda in konkurence tržniki doživetij ne 
razmišljajo o šamponu, kremi za britje, sušilcu za lase in parfumu. Namesto tega 
razmišljajo o »negovanju v kopalnici« in se sprašujejo, kateri proizvodi spadajo v to 
porabniško situacijo ter kako lahko ti proizvodi ter njihovo pakiranje in oglaševanje 
povečajo porabniško doživetje. Podobno razmišljata tudi Pine in Gilmore. Pravita, da se 
morajo proizvajalci usmeriti na doživetje, ki ga imajo porabniki med uporabo izdelkov. S 
te perspektive naj izdelovalec oblačil razmišlja kot o »doživetju oblačenja«, proizvajalec 
avtomobilov o »doživetju vožnje«, založnik o »bralnem doživetju«, proizvajalec 
gospodinjskih aparatov pa o »pralnem doživetju«, »sušilnem doživetju« ali »doživetju 
kuhanja« (Pine, Gilmore, 1999, str. 15). Tržniki doživetij ustvarjajo sinergije. Podjetje 
Virgin s pridom izkorišča svoje glasbene izkušnje, da naredi čezatlantske lete bolj zabavne 
ter privabi stranke v kino, kjer lahko poskušajo Virgin cole. Ustanovitelj podjetja Richard 
Branson pravi, da »doživetje Virgin« vključuje prodajo na drobno, zabavo, hrano, glasbo 
in potovanja (Schmitt, 1999, str. 27). Preučevanje porabniške situacije v širšem 
sociokulturnem kontekstu ustvari odlično priložnost za navzkrižno prodajo. Stranka 
namreč ne ocenjuje vsakega proizvoda kot samostojne stvari in ne analizira njegovih 
značilnosti in koristi, ampak se vpraša, kako se vsak proizvod ujema s skupno porabniško 
situacijo in doživetji, ki iz nje izhajajo. Švedska Ikea v svojih trgovinah na primer 
razstavlja pohištvo in dodatke kot del porabniške situacije in s tem ustvari namišljeni 
življenjski slog porabnika. 
 
3. Stranke so racionalne in emocionalna bitja 

Marketing doživetij za razliko od tradicionalnega trženja postavlja čustva ob bok razumu. 
Na porabnike ne gleda zgolj kot na racionalne sprejemalce odločitev, ampak čustvom 
pripisuje enakovredno vlogo pri odločanju. Medtem ko se stranke pogosto racionalno 
odločajo, jih prav tako pogosto vodijo čustva. Že Holbrook in Hirschman sta ugotovila, da 
je porabniško doživetje pogosto »usmerjeno k iskanju fantazij, čustev in zabave« 
(Holbrook, Hirschman, 1982, str. 132). 
 
4. Metode in orodja so eklektična 
Tradicionalni marketing predstavlja tehničen, racionalen in analitičen pogled na stranke, 
proizvode in konkurenco. Razvit je bil kot odgovor na industrijsko dobo, ne na 
informacijsko in komunikacijsko revolucijo ter revolucijo blagovnih znamk, ki smo ji 
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danes priča. Marketinški koncepti, ki se danes uporabljajo, so bistveno nespremenjeni že 
desetletja. Tržniki radi rečejo, da je potrebno posvetiti pozornost spremembam v okolju, 
vendar pa sami pozabljajo na spremembe, ki direktno vplivajo na njihovo stroko. Metode 
in orodja tržnika doživetij so raznolika in zajemajo mnogo vidikov, vse od analitičnih, 
kvantitativnih in verbalnih, značilnih za tradicionalno trženje, do intuitivnih kvalitativnih 
in vizualnih. Marketing doživetij ni vezan na eno metodološko ideologijo, ampak je 
eklektičen. 
 
Trženje doživetij ponuja tudi nov pristop k trženju blagovnih znamk. Tradicionalni pristop 
obravnava blagovno znamko kot statični prepoznavni znak, namenjen za uporabo v 
imenih, logotipih in reklamnih sloganih. Res je, da je to osnovna funkcija blagovne 
znamke (blagovna znamka = ID), vendar blagovne znamke niso samo prepoznavni znaki, 
ampak so v prvi vrsti prinašalci doživetij (blagovna znamka = EX). Danes ni več dovolj 
opremiti različne proizvode s svojim imenom, predstaviti lastne igrače, majice ali 
oblikovati ročaje vrat prodajaln (kot Nike ali Chanel) v obliki svoje blagovne znamke. Vsi 
ti elementi so potrebni in predstavljajo dobro idejo, vendar ne zajamejo bistva blagovne 
znamke kot bogatega vira čutilnih, čustvenih in kognitivnih asociacij, ki povzročijo 
nepozabno doživetje (Schmitt, 1999, str. 30). 
 
Schmitt pretirava, ko govori, da smo na pragu revolucije, ki bo za vedno spremenila 
marketing, vendar pa pravilno ugotavlja slabosti tradicionalnega marketinga v primerjavi s 
trženjem doživetij. Pozitivne vidike tradicionalnega trženja je vsekakor vredno ohraniti. 
Osnovne strateške koncepte tradicionalnega marketinga lahko prilagodimo katerikoli drugi 
obliki marketinga. Predstavljajo glavno oporo dobremu sprejemanju trženjskih odločitev. 
Pomembno je poudariti, da se teoriji ne izključujeta, ampak se dopolnjujeta in da sta za 
uspešno nastopanje na trgu potrebni obe. 
 
 
3.1  NAČRTOVANJE DOŽIVETIJ  
 
Pine in Gilmore pričakujeta, da bo v prihodnosti načrtovanje doživetij postalo takšna 
poslovna umetnost, kot je načrtovanje proizvodov in procesov danes. Predlagata pet 
ključnih principov načrtovanja doživetij (Pine, Gilmore, 1999, str. 46): 
 
1. DOLOČITE TEMO DOŽIVETJA 
 
Že samo ime tematskih restavracij - Hard Rock Cafe, Rainforest Cafe ali Medieval Times - 
razkriva, kaj lahko pričakujemo ob vstopu vanje. Lastniki so z natančno definirano temo 
naredili prvi in odločilni korak, ki je potreben za postavitev doživetja. Učinkovita tema 
mora biti jedrnata in privlačna. Vsi elementi načrtovanja in postavljeni dogodki doživetja 
morajo voditi k enotni niti zgodbe, ki v celoti očara stranko. Na drugi strani pa okrog slabo 
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domišljene teme stranka ne more organizirati svojih vtisov, doživetje pa posledično ne 
ustvari trajnega spomina. Tematizirati doživetje pomeni napisati zgodbo, ki se bo brez 
gostovega sodelovanja zdela nepopolna. Walt Disney je zasnoval originalno idejo 
Disneylanda zaradi lastnega nezadovoljstva z obstoječimi zabaviščnimi parki. Pri 
uprizarjanju doživetij namreč ne gre za zabavanje strank, ampak za njihovo angažiranje. 
Čeprav mnogo primerov doživetij prihaja iz takoimenovane industrije zabave, je 
razmišljanje, da lahko ustvarimo doživetje le z dodajanjem elementov zabave k obstoječi 
ponudbi, napačno. 

 
2 USKLADITE VTISE S POZITIVNIMI NAMIGI 
 
Medtem ko tema ustvari osnovo, mora doživetje narediti neizbrisni vtis. Vtisi ponesejo, 
dajo zagon doživetjem in dopolnijo temo. Če želi podjetje ustvariti željeni vtis, mora 
predstaviti namige, ki potencialnemu gostu kažejo samo naravo doživetja. Vsak namig 
mora podpirati temo in nobeden ne sme biti v neskladju z njo. Celo najmanjši namig lahko 
ustvari posebno doživetje. Če nam gostitelj v restavraciji reče: »Vaša miza je 
pripravljena«, nam s tem ne da nobenega posebnega namiga. Če pa gostitelj v Rainforest 
Cafe izjavi: »Vaša pustolovščina se pričenja«, nam s tem nakaže, da se začenja nekaj 
posebnega.  
 
Namigi so tisti, ki naredijo vtise in ustvarijo doživetje v porabnikovem umu. Doživetje je 
lahko neprijetno enostavno zato, ker je bil kakšen arhitekturni element spregledan, 
neupoštevan ali nekoordiniran. Nenačrtovani ali neskladni vizualni in zvočni namigi lahko 
kupca zmedejo ali pa se celo izgubi, nasprotno pa jasni namigi lahko povečajo strankino 
doživetje. Parkirna hiša v Chicagu je vsako nadstropje svoje garažne hiše na letališču 
O'Hare okrasila z drugačnim motivom znanega športnega moštva (Bullsi v prvem, White 
Soxi v drugem nadstropju, itd.) z lastno prepoznavno pesmijo. Vsi ti elementi so ustvarjeni 
z namenom, da si gostje lažje zapomnijo, kje so parkirali svoje vozilo. 

 
3 ODSTRANITE NEGATIVNE NAMIGE 
 
Za zagotovitev kredibilnega porabnikovega doživetja je potrebno več kot samo zanašanje 
na pozitivne znake. Ustvarjalci doživetij morajo odstraniti vse, kar manjša vrednost, 
nasprotuje ali se oddaljuje od teme. Večina zgrajenih prostorov – trgovski centri, pisarne, 
stavbe ali avioni – je polna nepomembnih sporočil. Medtem ko stranke občasno 
potrebujejo napotke, se prepogosto dogaja, da ponudniki storitev izberejo neprimeren 
medij ali obliko sporočila. Letalski piloti z različnimi obvestili motijo stranke, ki se 
pogovarjajo, berejo ali dremajo, v hotelih sprejemno osebje nenehno prekinja pogovor s 
stranko iz oči v oči z odgovarjanjem na telefonske klice, komunikacijska gradiva, 
namenjena gostom, pa ležijo po predalnikih, mizah in pultih. Odstranitev negativnih 
znakov naredi doživetje prijetnejše. 
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4.       DODAJTE SPOMINKE 
 
Nekatere proizvode vedno kupujemo zaradi spominov, ki jih predstavljajo. Turisti kupujejo 
razglednice, ki obudijo spomin na dragoceno znamenitost. Igralci golfa kupujejo majice ali 
kape z izvezenim logotipom, da se spomnijo golfišča ali odigrane igre. Najstniki zbirajo 
majice za spomin na rock koncert. Ti spominki zanje predstavljajo otipljiv spomin na 
doživetje. 
 
Ljudje vsako leto zapravijo milijone dolarjev za spominke. Cene teh proizvodov so znatno 
višje od podobnih, ki ne predstavljajo doživetja. Na primer, obiskovalec koncertov skupine 
Rolling Stones bo plačal za uradno majico, okrašeno z datumom in mestom koncerta, 
znatno višji znesek. Ta razlika pa ne nastane zaradi same cene proizvoda, pač pa zaradi 
vrednosti, ki jo kupec doda zaradi spomina na doživetje. Če pri storitvenih podjetjih kot so 
letalske družbe, banke, trgovine in zavarovalnice ni povpraševanja po spominkih, je to 
zato, ker ne ustvarjajo privlačnih doživetij. Pine in Gilmore trdita, da če bi ta podjetja 
nudila tematizirana doživetja, prepredena s pozitivnimi namigi ter z odstranjenimi 
negativnimi, bi njihovi gostje želeli in plačali spomine na doživetje. Posebni agenti 
podjetja Geek Squad so, na primer, uprizorili tako drugačno doživetje popravila 
računalnika, da so njihove stranke začele kupovati njihove majice in priponke z logotipom 
preko njihove internetne strani. Če bi bile letalske družbe resnično ponudniki doživetij, bi 
več potnikov kupovalo izdelke iz katalogov, ki se nahajajo za sedeži v letalih. 
 
5 VKLJUČITE VSEH PET ČUTIL  
 
Čutni stimulanti, ki spremljajo doživetje, bi morali podpirati in razširiti njegovo temo. Več 
čutil bo doživetje vključevalo, bolj učinkovito in nepozabno bo lahko. Pri verigi knjigarn 
Barnes & Noble so odkrili, kako čudovito se dopolnjujeta aroma in okus kave ter listanje 
po pravkar kupljeni knjigi. S postavitvijo kavarn v svoje superknjigarne so spodbudili 
ljudi, da tam preživijo več časa ter posledično kupijo več knjig. Loščilci čevljev poudarijo 
vonj loščila s cunjo, vonji ali zvoki, ki čevlja ne naredijo bolj bleščečega, ampak  doživetje 
postane bolj privlačno. Frizerski stilisti uporabljajo šampone in losijone ne samo zaradi 
izgleda, ampak tudi zato, da strankinemu doživetju dodajo otipljiv občutek. Enako velja za 
trgovce s špecerijo, ki namerno razširijo vonj po svežem kruhu po trgovini. 
 
Pet principov načrtovanja doživetij ni garancija za uspeh, saj nihče še ni razveljavil 
zakonov ponudbe in povpraševanja. Podjetja, ki jim ne bo uspelo zagotoviti nenehno 
privlačnih doživetij, ki bodo precenila svoja doživetja glede na zaznano vrednost ali 
pretiravala z velikostjo glede na zmožnost postavitve, bodo doživljala cenovne pritiske ali 
pritiske povpraševanja ali oboje (Pine, Gilmore, 1998, str. 105).  
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Gupta in Vajic izpostavljata tri ključne faktorje, ki jih morajo podjetja upoštevati pri 
načrtovanju doživetij (Gupta, Vajic, 2000, str. 43): 
 
a) AKTIVNOSTI: eden izmed osnovnih pogojev pri ustvarjanju doživetja je načrtovanje 
aktivnosti, s katerimi zaposlimo porabnike. Doživetje mora biti organizirano okoli jasno 
definirane osrednje aktivnosti. Njuna »centralna aktivnost« ne pomeni isto kot Pine in 
Gilmorova »tema«. Pravita, da imajo tematske restavracije tipa Planet Hollywood sicer 
dobro definirane teme, vendar se le-te navezujejo na fizično okolje, ne na centralno 
aktivnost. Ne uspeva jim ustvariti uspešnega doživetja, ker posvečajo premalo pozornosti 
svoji centralni aktivnosti (t.j. dobri hrani) in so zato omejeni na ponujanje tematske zabave, 
medtem ko stranke jedo. Pod krinko doživetja ponujajo hrano nizke kvalitete ter visokih 
cen. Vsi drugi elementi konteksta, kot so obrobne aktivnosti, razporeditev pripomočkov in 
spodbujanje zaposlenih, morajo okrepiti centralno aktivnost na skladen način. Načrtovani 
morajo biti tako, da zahtevajo minimalni trud in mentalno angažiranost. Švedska Ikea ima 
večino svojih samopostrežnih restavracij lociranih zunaj glavnega nakupovalnega 
območja. Jedilnik ima le nekaj možnosti, hrana pa je preprosta, saj ima le namen podpreti 
centralno aktivnost - kupovanje pohištva, ne pa povečati prihodka s prodajo predrage hrane 
na račun zvestih strank. 
 
b) UREDITEV FIZIČNEGA OKOLJA IN ORGANIZACIJA PREDMETOV: načrtovanje 
fizičnega okolja je naslednji ključni faktor pri ustvarjanju doživetja. Aktivno sodelovanje, 
ki je bistveno pri ustvarjanju edinstvenega in nepozabnega doživetja, znatno vpliva na 
razporeditev pripomočkov in organizacijo predmetov, ki se jih uporablja pri aktivnostih, 
kot so orodja, oprema, pripomočki, dodatki in ostali osebni predmeti. Ureditev teh 
predmetov in organizacija prostora morata odsevati principe, ki so temelj centralne 
aktivnosti. Le-ta mora biti planirana tako zelo natančno, da zavzame vse čute in 
popolnoma zaposli stranko. Orodja, predmeti in dodatki morajo biti locirani glede na 
njihovo funkcijo in pogostost uporabe v centralni aktivnosti. Njihova postavitev mora 
slediti »logiki trgovine« - njihov vrstni red bi moral slediti vrstnemu redu podrejenih nalog 
centralne aktivnosti. Razstavljeni morajo biti na vidnem mestu in enostavni za uporabo. 
 
c) SOCIALNE INTERAKCIJE IN VLOGA SPODBUJEVALCEV: dizajn trgovine, 
razstava predmetov, opreme, dodatkov ter ostalih vizualnih opor ne zadostujejo vedno za 
angažiranje porabnika. Nove stranke imajo pogosto težave z dešifriranjem sprejemljivih 
norm obnašanja in postopkov, ki jih vključujejo aktivnosti. Vodniki naj bi jim razložili 
postopke, ustaljene navade ter jih spodbujali k vključevanju v nove aktivnosti in k 
socialnim interakcijam. Glavna vloga spodbujevalcev je omogočiti strankam praktično 
učenje in jim pomagati osvojiti primerna pravila in postopke s sodelovanjem v aktivnostih. 
Zato je zelo pomembno, da so zaposleni dobro izučeni in imajo zadosti avtonomije za 
zadovoljevanje specifičnih potreb in želja posameznih porabnikov. 
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Uspešno doživetje dosežemo, ko stranke in skrbno izučeni spodbujevalci, ki pospešujejo 
strankino interakcijo in sodelovanje v aktivnostih, načrtujejo ureditev, ki podpira 
integracijo različnih elementov konteksta. Podjetja, ki so uspešna v ustvarjanju doživetij, 
ne samo angažirajo stranke v aktivnosti med njihovim prvim obiskom, ampak ustvarijo 
tudi takšno okolje, da vsak ponovni obisk obogati originalno doživetje. Stranke se z 
vsakim obiskom naučijo več o navadah in postopkih, pa tudi ureditev in razporeditev 
predmetov ter dodatkov jim postane bolj domača. Bistvo kreacije doživetja torej leži v 
aktivnem strankinem sodelovanju, podprtem z dizajnom in spodbujenim s strani vodnikov 
(Gupta, Vajic, 2000, str. 48). 
 

 
3.2  UPRAVLJANJE DOŽIVETIJ  
 
Oblikovanje tehnik, orodij in načel upravljanja je šele v razvojni fazi. Prvi, ki se je celostno 
lotil te teme, je Bernd H. Schmitt. Predlaga pet korakov upravljanja s porabnikovim 
doživetjem (Schmitt, 2003, str. 25): 
 
� ANALIZIRANJE STRANKINEGA IZKUSTVENEGA SVETA 
 
Prvi korak nam omogoči vpogled v porabnikov izkustveni svet. Za porabniške trge je 
potrebno analizirati sociokulturni kontekst, v katerem porabniki delujejo, vključno z 
njihovimi potrebami, željami in življenjskimi slogi, na podjetniških trgih pa je potrebno 
analizirati podjetniški kontekst vključno z zahtevami in rešitvami, ki lahko vplivajo na 
strankino doživetje. Najprej identificiramo ciljno stranko za doživetje, nato razdelimo 
izkustveni svet v štiri plasti ter sledimo doživetju skozi celoten proces izbire (izbira, 
poraba, ocenjevanje) s ciljem razumeti, kako lahko obogatimo doživetje, nazadnje pa 
raziščemo še konkurenčno okolje. Pri vsem tem uporabljamo izvirne in kreativne 
raziskovalne tehnike kot so opazovanje strank v naravnem okolju, uporaba realističnih 
stimulansov za izvabljanje relevantnih strankinih reakcij ter spodbujanje strank k 
predstavljanju drugačne realnosti. 
 
	 GRADNJA IZKUSTVENE PLATFORME 
 
Predstavlja strateško povezavo med analizo in implementacijo. Pri tem koraku uporabimo 
razumevanje porabnikovega izkustvenega sveta za formuliranje izkustvenega 
pozicioniranja, obljube vrednosti in celostne teme implementacije. Izkustvena platforma 
komunicira z verbalnimi in vizualnimi podobami, povezanimi s podjetjem in njegovimi 
blagovnimi znamkami. Z njeno gradnjo ustvarimo osnovo za naslednje tri 
implementacijske korake. 
 
 

Comment: Ali nazadnje??? 
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 NAČRTOVANJE DOŽIVETJA BLAGOVNE ZNAMKE 
 
Vključuje vse statične elemente, s katerimi se srečuje porabnik - sam proizvod, logotipe, 
oznake, pakiranje, prodajalne, brošure, oglaševanje, itd. Delimo jih na doživetje samega 
proizvoda, izgled in občutke, ki ga obkrožajo, ter na izkustvene komunikacije. Ti elementi 
so statični v smislu, da jih kreira samo podjetje (njihov oddelek za marketing) ali pa 
zunanji sodelavci (grafični ustvarjalci, oglaševalske agencije). Stranki so dostavljeni v 
vnaprej načrtovanem stanju. Najpomembnejša naloga tega koraka je zagotoviti, da 
doživetje blagovne znamke sledi izkustveni platformi, še posebej celostni temi 
implementacije. Šele nato se lahko posvetimo posameznim vidikom načrtovanja blagovne 
znamke - samemu proizvodu, njegovemu izgledu in občutkom, ki ga obkrožajo, ter 
izkustvenim komunikacijskim orodjem. 
 
� STRUKTURIRANJE KOMUNICIRANJA S STRANKO 
 
Izkustvena platforma mora biti prav tako implementirana v komuniciranje s stranko. 
Medtem ko je doživetje blagovne znamke v veliki meri statično, je komuniciranje s 
porabnikom dinamično in interaktivno. Gre za dinamično izmenjavo informacij in storitev 
med stranko ter podjetjem - osebno, preko telefona, faksa, interneta ali na kakršenkoli drug 
način. Komuniciranje s porabnikom lahko izboljša ali poslabša doživetje, zgrajeno skozi 
blagovno znamko, zato je potrebno previdno graditi vsebino in slog te vzajemne 
interakcije. 
 
� VKLJUČEVANJE V NENEHNO INOVIRANJE 
 
Inovacije podjetja morajo izpolnjevati obljube izkustvene platforme. Vključujejo vse, kar 
izboljšuje osebno življenje končnega porabnika in delovno življenje poslovne stranke. 
Zadnji korak je namenjen izboljševanju porabnikovega doživetja z velikimi izumi, 
majhnimi inovacijami ali marketinškimi inovacijami. Inovacije kažejo strankam, da je 
družba dinamično podjetje, ki lahko ustvarja nova in relevantna doživetja na dolgi rok. 
 
Pet stopenj upravljanja s strankinimi doživetji lahko strukturno primerjamo s klasično 
strategijo marketinga: analiza trga, segmentacija, izbor ciljnih trgov, pozicioniranje 
ponudbe in implementacija s pomočjo tako imenovanih 4P-jev trženjskega spleta (izdelek, 
cena, prodajne poti, trženjska komunikacija). Vendar Schmitt pravi, da obstaja osnovna 
razlika. Tradicionalna strategija marketinga naj bi bila osnovana na proizvodu in ne na 
stranki. Njen fokus ni resnično usmerjen h globljemu razumevanju porabnika, ker to ni 
njen primarni cilj, glavna pozornost upravljanja strankinih doživetij pa je usmerjena na 
strankino doživetje (Schmitt, 2003, str. 37). 
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4   DOŽIVETJE KOT NOVA EKONOMSKA PONUDBA 
 
Pomembno je ločiti med ustvarjanjem doživetij okoli izdelkov in storitev in ustvarjanjem 
doživetij kot nove ekonomske ponudbe, ekvivalentne izdelkom in storitvam. Za Pina in 
Gilmora doživetja predstavljajo četrto ekonomsko ponudbo. Če so prejšnje ekonomske 
ponudbe – dobrine, proizvodi in storitve – za kupca nekaj zunanjega, so doživetja 
neločljivo osebna in obstajajo samo v umu posameznika, ki je vključen na emocionalnem, 
fizičnem, intelektualnem in celo duhovnem nivoju. Dobrine so nadomestljive, proizvodi 
otipljivi, storitve neotipljive in doživetja nepozabna. Kupci doživetij ocenjujejo tisto, kar 
podjetje pokaže skozi določeno časovno obdobje. Doživetje se pojavi, ko podjetje namerno 
uporabi storitev kot oder in izdelke kot rekvizite, da pritegne individualno stranko na 
način, ki zanjo ustvari nepozaben dogodek. Vsako doživetje je rezultat vzajemnega 
delovanja med uprizorjenim dogodkom in posameznikovim prejšnjim stanjem duha in 
eksistence (Pine, Gilmore, 1998, str. 98). 
 
 

4.1  RAZLIKA MED PROIZVODI, STORITVAMI IN DOŽIVETJI 
 
Da bi lažje zaznali razliko med storitvami in doživetji, avtorja navajata primer iz stare 
televizijske serije z naslovom Taxi. V eni izmed epizod se je Iggy, ponavadi zloben in krut 
(ampak zabaven) odločil postati najboljši taksist na svetu. Stregel je sendviče in pijačo, 
vodil ture po mestu in celo pel pesmi Franka Sinatre. Ker je spremenil navadno vožnjo s 
taksijem v nepozaben dogodek, je ustvaril popolnoma drugačno ekonomsko ponudbo. 
Njegovim strankam je več pomenila izkušnja vožnje v njegovem taksiju, kot pa sama 
storitev prevoza do določene lokacije, zato je dobival višje napitnine. Storitev, ki jo je Iggy 
ponujal - prevoz s taksijem - je bila samo oder za doživetja, ki jih je resnično prodajal 
(Pine, Gilmore, 1998, str. 98). 
 
Doživetja lahko razlikujemo od proizvodov in storitev s pomočjo treh faktorjev 
razlikovanja (Gupta, Vajic, 2000, str. 36): 
 
a)  VPLIV ORGANIZACIJE NA STRANKINO OKOLJE UPORABE 
 
Glavni faktor razlikovanja med doživetji in ne-doživetji je strankino okolje uporabe, to je 
kontekst, v okviru katerega stranka porablja proizvod ali storitev. Kontekst, v katerem 
stranka kupi proizvod, se zelo razlikuje od konteksta, v katerem ga uporablja, in z njim ni 
povezan. Proizvajalec zato nima direktnega vpliva na porabnikovo okolje uporabe. 
Načrtovanje konteksta (npr. prodajalne na drobno, internetne strani) vpliva samo na 
nakupno odločitev, ne pa na uporabo proizvoda. Proizvajalci zato pomanjkanje direktne 
kontrole poskušajo nadomestiti na dva načina, in sicer s pomočjo oglaševanja, ki ustvarja 
imidž proizvoda, skušajo vplivati na strankino zaznavanje okolja uporabe, z etnografskimi 
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študijami okolij strank pa poskušajo natančno ugotoviti, kako uporabljajo proizvode. 
Ugotovljeno je bilo, da tradicionalna orodja tržnega raziskovanja, kot so vprašalniki in 
fokusne skupine, ne dajo ustreznih rezultatov. Etnografske študije zapolnijo praznino med 
tem, kar ljudje rečejo, da bodo naredili, in med tem, kar resnično naredijo. 
 
Ponudniki večine storitev imajo direkten pristop in precejšno kontrolo nad strankinim 
okoljem uporabe, ker se proizvodnja in poraba storitve dogajata ob istem času. Z 
načrtovanjem primernega sistema dostave storitve poskušajo vplivati tako na nakupno 
odločitev kot na proces porabe. Pomislimo, kako so proizvodi razvrščeni po policah 
trgovin, kako so ogledala postavljena v bližino dvigal ali kako je v bankah prikazan 
pričakovan čas čakanja. Vse te načrtovane izbire poskušajo na stalen način in za vse 
stranke enako vplivati na okolje uporabe brez oziranja na materialne in socialne okoliščine, 
v katerih je storitev ponujena (krajši pričakovani čas na primer poveča strankino 
zadovoljstvo, ljudje imajo radi zabavo, medtem ko jedo ali nakupujejo). Fizično okolje 
sistema dostave storitve enosmerno vpliva na strankino percepcijo. Cilj takšnih sistemov ni 
ustvariti individualno doživetje, ampak minimiziranje odstopanja zaradi strankine 
prisotnosti v sistemu. 
 

To kar loči doživetja od proizvodov in storitev, je aktivna vloga, ki je dana porabnikom v 
ustvarjanju lastnega okolja uporabe. Ponudniki doživetij ne načrtujejo sistema dostave 
samo zato, da bi vplivali na vse stranke na prej določen način. Ustvarijo doživetje, ki  je 
spodbujeno z natančnim razumevanjem narave vseh aktivnosti, ki zaposlijo stranko med 
uporabo proizvoda ali storitve. Zato načrtujejo dovolj fleksibilnosti v sistemu, da si 
porabniki, ki imajo različne strukture znanj in preferenc, lahko z vzajemnim delovanjem 
ustvarijo svoje edinstveno okolje uporabe in posledično svoja lastna doživetja. 

 
b)  STRANKINO SODELOVANJE 
 
Drugi faktor razlikovanja med doživetji, proizvodi in storitvami je sodelovanje strank. V 
primeru proizvodov je strankino sodelovanje v proizvodnji ali dostavi minimalno, 
nasprotno pa so pri storitvah, kjer se proizvodnja in potrošnja odvijata ob istem času, 
stranke prisotne pri sistemu dostave storitve, vendar se na to prisotnost pogosto gleda kot 
na vir odmika od ustaljenih standardov.  
 
Sočasna proizvodnja in poraba zahtevata več truda pri načrtovanju sistema dostave 
storitve, obsežno urjenje zaposlenih in ustanovitev sistemov povratnih informacij, saj pri 
storitvah pogosto ne moremo zaznati in popraviti problemov, povezanih s kvaliteto pred 
dostavo. Ta pogled tipično vodi do zaključka, da je potrebno prisotnost in sodelovanje 
strank v sistemu zmanjšati na standardne operacije in doseči učinkovitost v rutinskih 
postopkih. Na stranke se gleda kot na pasivne prejemnike vsiljeno načrtovanih možnosti in 
pravil. Njihova svoboda v sistemu je okrnjena zaradi miselnosti, ki strankino sodelovanje 
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obravnava kot »intervencijo« v drugače vnaprej determiniranem, določenem in odlično 
vodenem okolju. Bančni blagajniki urejajo naročilo, čas in zvok transakcij. Potniki letala 
lahko izbirajo med različnimi glasbenimi postajami in obroki, vendar so njihove aktivnosti 
v času poleta strogo načrtovane, samo deloma zaradi varnostnih predpisov. Gosti v 
restavraciji lahko izbirajo med vsemi postavkami v meniju, vendar ne morejo kombinirati 
sestavin na način, ki ga želijo. Pacienti v bolnišnici so napoteni iz ene vrste ali čakalnice v 
drugo brez kakršnega koli pojasnila o postopku ali njegovem namenu. Pasivna vloga 
pogosto ni samo vir frustracij zaradi pomanjkanje kontrole, ki jo porabniki izkusijo, ampak 
preprečuje, da bi se podrla meja med strankami in ponudniki storitev, to je med »nami« in 
»njimi«.  
 
Uspešne organizacije doživetij se zavedajo pomembnosti aktivnega sodelovanja strank pri 
ustvarjanju edinstvenega in nepozabnega doživetja. Sodelovanje omogoča vsaki stranki, da 
si ustvari okolje uporabe na način, ki ji najbolje ustreza. 
 
c)  SOCIALNE INTERAKCIJE 
 
Tretji faktor razlikovanja doživetij od proizvodov in storitev je stopnja, do katere stranka 
vzajemno sodeluje z drugimi strankami in zaposlenimi. V primeru proizvodov porabniki 
poslujejo s proizvajalcem individualno, zato je vzajemno sodelovanje z različnimi 
strankami  minimalno (razen, če so potrošniki člani nakupnih koalicij in opravljajo skupne 
nakupe). Pri storitvah stranke lahko vzajemno sodelujejo na poljuben način, čeprav takšna 
interakcije niso načrtovane in niso rezultat nekega določenega cilja, koristnega za 
ponudnika storitve. Potniki na letalu lahko začnejo klepetati, hotelski gostje se lahko 
srečajo v baru na pijači in ljudje v vrsti v banki se lahko začnejo pogovarjati drug z 
drugim. Takšna srečanja so naključna in njihov učinek je nepredvidljiv, v primeru doživetij 
pa je lahko vzajemno sodelovanje bistven del procesa in pripomoček, s pomočjo katerega 
si stranke ustvarijo svoje lastne pomene konteksta in obliko svojih preferenc. Pri Disney 
Worldu se gostje podajo na skupne vožnje, polne avantur, ali postanejo člani posadke na 
čolnu. Ikea ponuja skupne aktivnosti za družinske člane, na primer počitniške dogodke, 
družinska kosila in dneve razprodaj za družinske člane.  
 
Vsa ta doživetja ustvarjajo in poudarjajo občutek skupinske pripadnosti, kar naredi 
doživetje bolj osebno in vredno spominjanja. Specifični osebni odnosi, ki se razvijejo v 
procesu interakcije tako z drugimi strankami kot tudi z zaposlenimi, ustvarijo za vsakega 
porabnika edinstveno doživetje celo takrat, ko se vedno znova vključuje v enak tip 
aktivnosti. 
 
Vendar te razlike še ne spremenijo doživetja v novo ekonomsko ponudbo. Kakšen pogoj 
naj bi doživetja torej izpolnila, da bi res postala nova ekonomska ponudba? 

 



 

 32 
 

 

4.2  DOŽIVETJE KOT NA ČIN POVEČEVANJA EKONOMSKE VREDNOSTI 
 
Dandanes se posel vsepovsod po svetu spreminja. Poznamo tri glavne razloge, zakaj se ta 
sprememba dogaja sedaj. Prvi je nova tehnologija. Porabniki že skušajo doseči podjetja 
»online« in podjetja se morajo biti pripravljena spopasti s temi pričakovanji. Drugi razlog 
za ta premik je naraščajoča konkurenca, ki poganja nenehno iskanje diferenciacije. 
Podjetja iščejo načine, kako biti unikaten. Zavedajo se, da morajo diferencirati svoje 
poslovne koncepte zato, da izstopajo. Tretji razlog je naraščajoče bogastvo, ki napaja 
povpraševanje po zabavnih doživetjih. Gospodarstvo v Zahodni Evropi, ZDA in drugod  še 
naprej cveti. Posledično imajo ljudje več denarja, ki ga lahko zapravijo, to pa pomeni, da si 
lahko privoščijo biti bolj selektivni in bolj zahtevni. Naraščajoče obilje spodbuja 
povpraševanje po veselih, zabavnih, prazničnih doživetjih (Dwyer-Owens, 2000, str. 11). 
 
Pine in Gilmore pravita, da v storitveni ekonomiji posamezniki želijo storitev. Tako 
stranke kot tudi podjetja varčujejo pri nakupu proizvodov z namenom, da bi ta denar lahko 
namenili za storitve, ki ležijo višje na njihovi vrednostni lestvici. Točno to pa je razlog, 
zakaj toliko proizvajalcev ugotavlja, da se njihovi proizvodi spreminjajo v dobrine. V 
storitveni ekonomiji pomanjkanje diferenciacije povzroča, da se vedno novi izdelki 
soočajo s stalnimi cenovnimi pritiski, ki so bili včasih značilni za dobrine. Rezultat tega je, 
da stranke vedno bolj kupujejo izdelke na osnovi cene in razpoložljivosti (Pine, Gilmore, 
1998, str. 99). 
 
Proizvajalci se hočejo na vsak način izogniti pastem spreminjanja izdelkov v dobrine, zato 
svoje bistvene proizvode obdajo s storitvami. Izdelovalci avtomobilov povečujejo obseg in 
dolžino garancij, ponujajo najem vozil, proizvajalci potrošnih izdelkov pa vodijo zaloge za 
trgovine z življenjskimi potrebščinami, itd. Na koncu skoraj vedno pride do tega, da 
izdelovalci ponujajo te storitve zastonj zato, da bi povečali prodajo svojih izdelkov. Mnogo 
jih kasneje spozna, da stranke cenijo storitve tako visoko, da lahko zanje zaračunajo 
posebej. Storitve tako prevzamejo pobudo in postanejo najbolj cenjen del ponudbe 
podjetja. Pride do zanimivega paradoksa, ki je lepo viden v primeru podjetja IBM. 
Podjetje, ki je v preteklosti nudilo storitve zastonj zato, da bi lažje prodalo proizvode, zdaj 
počne ravno obratno. IBM kupi strojno opremo strankinega računalnika, če stranka z njim 
stopi v pogodbeno razmerje o vodenju informacijskega sistema. IBM še vedno izdeluje 
računalnike, vendar je zdaj v poslu trženja storitev (Pine, Gilmore, 1998, str. 99). 
 
Kupovanje ali ponujanje izdelkov zastonj kažeta, da je storitvena ekonomija dosegla 
stopnjo, ko ponudniki storitev ugotavljajo, da se njihove storitve (kot so se prej izdelki) 
spreminjajo v dobrine. Vedno nove in nove storitve se srečujejo s cenovnimi pritiski, prej 
značilnimi za izdelke. Ameriške telefonske družbe prodajajo medkrajevne pogovore 
izključno glede na ceno. Tudi letalsko prevozništvo se močno spreminja. Nove evropske 
»poceni« letalske družbe ponujajo storitev letalskega prevoza po znatno nižji ceni, kot smo 
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jo bili v preteklosti navajeni. Avtorja ob tem poudarjata, da kakovost storitve ni bistveno 
padla. Najbolj razširjen ponudnik hitre prehrane, McDonald's, je že tako standardiziral 
svojo ponudbo, da je priznani Economist ustvaril Big Mac Index za primerjavo cen v 
različnih državah na osnovi lokalne cene njihovega znanega sendviča Big Mac (Pine, 
Gilmore, 1999, str. 10). Navajata tri trende, ki kažejo na zaton storitvene ekonomije (Pine, 
Gilmore, 1999, str. 10): 
 Internet je največji znani vir standardizacije izdelkov in storitev. Človeški element, 

značilen za tradicionalno kupovanje in prodajanje, je s prihodom interneta izgubil svoj 
pomen. 

 Opuščanje posrednikov. 
 Avtomatizacija zmanjšuje zaposlenost storitvenega sektorja. 
  
Doživetja na bi se od storitev razlikovala tako, kot se storitve razlikujejo od proizvodov. 
Proces preoblikovanja naj bi se začel v dvajsetem stoletju s spremembo poudarka s 
proizvodnje dobrin na zagotavljanje osnovnih storitev. Trenutno naj bi v komercialni sferi 
vladal enako pomemben preskok s storitveno naravnane na izkustveno naravnano. Najprej 
naj bi komodifikacija zajela kmetijstvo, nato proizvedene dobrine in na koncu storitve. 
Slika 3 prikazuje doživetja kot naslednjo stopnjo v povečevanju ekonomske vrednosti. 
 
 
Slika 3: Povečevanje ekonomske vrednosti 
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Vir: Pine, Gilmore, 1998, str. 98. 
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Pine in Gilmore ponazorita celotno zgodovino ekonomskega napredka s primerom kave. 
Cena kave kot dobrine je za enega do dva centa preračunana na skodelico. Z mletjem, 
pakiranjem in prodajo v trgovinah pod blagovno znamko cena kave kot proizvoda naraste 
na 5 do 25 centov za skodelico. Če je proizvodu dodana storitev priprave kave v kavarni, je 
zanjo potrebno odšteti od 50 centov do enega dolarja. Cena za isto kavo, postreženo v 
okolju restavracije s petimi zvezdicami ali kavarne Starbucks, znaša 2 do 5 dolarjev, na 
trgu Sv. Marka v Bentkah pa je za nepozabno doživetje pitja kave potrebno plačati tudi do 
15 dolarjev (Pine, Gilmore, 1999, str. 1). 
 
Doživetja naj bi predstavljala četrto ekonomsko ponudbo. Od storitev naj bi se razlikovala 
tako kot se storitve razlikujejo od proizvodov. Ko porabnik kupi storitev, kupi niz 
neotipljivih aktivnosti, ki so izvršena njemu v prid. Ko pa kupi doživetje, plača, da bo 
porabil čas za uživanje v nizu nepozabnih doživetij, ki jih podjetje uprizarja (kot v 
gledališki igri) tako, da ga pritegne na oseben način. V današnji storitveni ekonomiji 
mnogo podjetij enostavno ovije doživetja okoli svojih tradicionalnih ponudb z namenom, 
da jih bolje proda. Pine in Gilmore poudarjata, da nobeno podjetje ne prodaja doživetij, če 
jih resnično ne zaračuna strankam. Večina podjetij, ki danes ponuja doživetja, pa še vedno 
zaračunava izdelke in storitve (Pine, Gilmore, 1998, str. 98). 
 

Trdita, da obstaja pet tipov poslov (Pine, Gilmore, 1999, str. 194):    

� če zaračunaš za zaposlene, posluješ z dobrinami; 

� če zaračunaš za otipljive stvari, posluješ s proizvodi; 

� če zaračunaš za aktivnosti, ki jih izvajaš, si v storitvenem poslu; 

� če zaračunaš za čas, ki ga stranke posvetijo tebi, si v poslu doživetij; 

� če zaračunaš za izvršen rezultat, ki ga stranka doseže,  pa si v poslu transformacij. 

 

V poslu doživetij smo torej šele takrat in samo takrat, ko zaračunamo za čas, ki ga stranke 
preživijo z nami. Sprememba iz prodajanja storitev do prodajanja doživetij naj ne bi bila za 
uveljavljena podjetja nič lažja, kot je bil zadnji preskok iz industrijske v storitveno 
ekonomijo. Tabela 1 prikazuje, kako naj bi se ekonomske ponudbe med seboj razlikovale v 
osnovnih prvinah. Te razlike prikazujejo, kako vsaka zaporedna ponudba ustvarja večjo 
ekonomsko vrednost. 
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Množična kultura je preoblikovala izkustva v izdelke, ki jih je mogoče tržiti, oglaševanje 
pa je preoblikovalo izdelke, ki jih je tržilo, v reprezentacije, podobe in kasneje postopoma 
še v doživetja. Blago začne govoriti samo zase tako, da nagovarja potrošnikove potrebe in 
želje in občinstvu govori o svojih pozitivnih značilnostih. Poimenovati izdelek in mu 
podariti glas, s katerim nagovarja potrošnika, je proces, s pomočjo katerega je izdelek 
preoblikovan v reprezentacijo, prav to pa je bistvo modernega oglaševanja. Med 
potrošnikom in izdelkom je s pomočjo reprezentacije ustvarjen imaginaren, neposredovan 
komunikativen odnos, v katerega je vključena dodatna imaginarna razsežnost (Falk, 1998, 
str. 214).  
 
Uresničuje se tisto, kar je francoski sociolog Jean Baudrillard napovedal že pred več kot 
dvajsetimi leti (1981) v delu z naslovom Simulacres et simulation. Po Jeanu Baudrillardu 
se danes nahajamo v tretjem stadiju simulakra, kar pomeni, da je reprezentacijo 
nadomestila simulacija, ki je bolj kompleksen proces kot imitacija ali pretvarjanje. Gre za 
ponotranjenje znakov ali simptomov do točke, na kateri ni več razlike med lažnim in 
resničnim, med realnim in domišljijskim (Baudrillard, 1999, str. 10). Z doživetji se meja 
počasi začne brisati. Razlika med imaginarnim in realnim je zabrisana, združila pa sta se v 
hiperrealno, ki je nevtralno do vprašanj izvirnika, izvora, etičnih in drugih preferenc 
(Baudrillard, 1999, str. 374). Realno torej ni tisto, kar se lahko repruducira, temveč tisto, 
kar je vedno že reproducirano, hiperrealno, ki je popolnoma simulirano. V tem smislu 
lahko gledamo na doživetje kot na kopijo brez originala oziroma kot na simulaker tretje 
stopnje. 
 
Tudi doživetja bodo komodificirana. Pri prilagajanju doživetja porabniku z zagotavljanjem 
točno tistega, kar potrebuje ta trenutek, neobhodno spremenimo porabnika. Ko prilagajamo 
doživetje, ga avtomatično spremenimo v transformacijo. S transformacijami ekonomska 
ponudba podjetja postane posameznik ali podjetje, ki se spreminja kot rezultat tega, kar 
podjetje dela. Z drugimi besedami: stranka postane proizvod (Pine, Gilmore, 2001, str. 14). 
Na ta način življenje vsakega posameznika dejansko postane komercialni trg (Rifkin, 2000, 
str. 7). Dr. Dušan Rutar pravi, da se v tem, ko človek sam postane izdelek, kaže ideja, ki je 
prisotna v nas že od vekomaj. Radi bi bili bogovi, radi bi spremenili človeka v nekaj, kar 
vseskozi že je - enkratno in neponovljivo živo bitje (Rutar, 2002). 
 
Holbrook pravi, da je Pinov in Gilmorov koncept preveč teleološki. Njegova zgradba nas 
spodbuja, da o vseh izdelkih razmišljamo kot doživetjih, ki jih uprizarjamo za goste, takšno 
razmišljanje pa je kontraproduktivno celo za izkustvena področja kot so izobrazba, 
zdravstvene storitve, klinično socialno delo ali kazenski sistem. Njuna analiza 
predpostavlja, da se mora ekonomija zmeraj premikati k višji vrednosti ekonomskega 
outputa in nas s tem spodbuja k posvojitvi vidika »kaj je naslednje?«. Holbrook je že v 
svojih prejšnjih delih opozoril, da vsi izdelki vključujejo proizvode, ki izvajajo storitve, da 
prinašajo porabniška doživetja. To velja za vsako vrsto izkustvene potrošnje, od dobrine, 
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kot je sladkor (doživetje sladkosti), proizvoda, kot je televizija (zabavno in dramatično 
doživetje), do storitve restavracije hitre prehrane (redilno, vendar lakoti in žeji zadoščeno 
doživetje) ter popolnoma izkustvene ponudbe, kot je predstava na Broadwayu. Vsak 
porabniški dogodek torej prinaša nekakšno obliko doživetja (Holbrook, 2000, str. 180). 
 
Vrednost koncepta Pina in Gilmorja leži v obravnavi doživetij kot disciplini upravljanja. 
Tudi za doživetja velja, da morajo zadovoljevati potrebe kupcev. Tako kot so proizvodi in 
storitve rezultat ponavljajočega procesa raziskovanja, načrtovanja in razvoja, so doživetja 
rezultat odkrivanja, pisanja scenarijev in uprizarjanja. Doživetij zaenkrat ne moremo imeti 
za novo ekonomsko ponudbo. Tudi sama avtorja pravita, da večina podjetij, ki danes 
ponuja doživetja, še vedno zaračunava izdelke in storitve (Pine, Gilmore, 1998, str. 98). Še 
vedno smo globoko v storitveni ekonomiji. Robert Jones, direktor svetovanja podjetja 
Wolff Olins pravi, da vsa storitvena podjetja dostavljajo doživetja ter da so to zmeraj 
počela (Ransom, 1998, str. 174). Porabniki bodo na koncu sami presodili, ali so doživetja 
nova ekonomska ponudba ali ne tako, da bodo zanje pripravljeni plačati. 
 
 

5 SKLEP 
 
Ugotavljam, da doživetja niso nov pojav. Vedno so bila nekje okoli nas, vendar jih nismo 
opazili oz. jim posvetili dovolj pozornosti. Že skozi celotno zgodovino ekonomskega 
napredka velja, da vsak porabniški dogodek prinaša nekakšno obliko doživetja. Tisto, kar 
je novo, je prikaz načrtovanja in izvajanja porabnikovih doživetij kot discipline upravljanja 
s svojimi orodji, tehnikami in principi.  
 
Doživetja se običajno ne pojavijo sama od sebe, ampak imajo povzročitelja. Nanje lahko 
gledamo kot na kompleksne strukture, ki se vedno znova pojavljajo, zato si niti dve 
doživetji nista popolnoma enaki. Vloga porabnika v industrijskem sistemu se spreminja. 
Vpliv priklju čenega, informiranega in aktivnega porabnika se odraža na različne načine. 
Podjetja se ne morejo več obnašati avtonomno pri ustvarjanju proizvodov, razvijanju 
produkcijskih procesov, ustvarjanju marketinških sporočil in kontroliranju kanalov 
prodaje. Porabnik in podjetje s skupnim trudom soustvarjata vrednost preko doživetij, ki so 
edinstvena in prilagojena vsakemu posameznemu porabniku. Strankine preference niso 
vnaprej določene in statične, ampak so dinamične. Oblikujejo se v kontekstu, v katerem se 
sprejemajo odločitve in v katerem se porabljajo proizvodi in storitve, kar pa je v nasprotju 
s tradicionalnimi pristopi načrtovanja izdelka in storitve, kjer predpostavljamo, da ima 
porabnik fiksen niz preferenc in pričakovanj ne glede na kontekst, proizvajalec pa nato 
poskuša zadovoljiti te preference z določenimi lastnostmi proizvoda ali storitve. Rezultat 
tega premika je, da se cilj ponudnika storitve premakne od ugibanja obstoječih preferenc 
do njihovega aktivnega oblikovanja z načrtovanjem postavitve.  
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Uspešno doživetje dosežemo, ko stranke in skrbno izučeni spodbujevalci, ki pospešujejo 
strankino interakcijo in sodelovanje v aktivnostih, načrtujejo ureditev, ki podpira 
integracijo različnih elementov konteksta. Bistvo kreacije doživetja torej leži v aktivnem 
strankinem sodelovanju, podprtem z dizajnom in spodbujenem z vodniki.  
 
Sedanji koncept prodaje zabavnih doživetij gre svojo pot in se oddaljuje od gledališč in 
zabavnih parkov na področje turizma, izobraževanja, trgovine na drobno, restavracij, 
arhitekture, zdravstvene oskrbe, itd. Tudi v Sloveniji poznamo primere, ki sledijo tem 
trendom. Bof, Citypark-mesto doživetij, Vodno mesto Atlantis, Vale-Novak Trgovina s 
konceptom, Arena Vodafone live! ter Laguna Spa&Fun so le najbolj reprezentativni. 
 
V svojem diplomskem delu sem prišel do ugotovitve, da je doživetje posledica zapletenega 
medsebojnega delovanja neodvisnih kulturnih, družbenih, osebnih, psiholoških dejavnikov 
na eni in odvisnih podjetniških dejavnikov na drugi strani. Definiramo ga lahko kot 
»interpretacijo vtisa, ki ga pusti človekovo srečanje s proizvodi, storitvami in podjetji«. 
Nastane, ko percepcija trči ob interpretacijo oz. ko podjetniški dejavniki trčijo ob kulturne, 
družbene, osebne in psihološke dejavnike. Nanaša se na hedonistično zaznavo proizvodov 
in storitev kot prinašalcev čutilnih užitkov namesto utilitarističnih koristi. Če je 
tradicionalna teorija marketinga izhajala iz racionalnega poudarka na preračunljivem 
sprejemanju odločitev, posveča trženje doživetij več pozornosti estetični, subjektivni 
izkušnji. Trženje doživetij s svojo usmeritvijo na porabnikova doživetja predstavlja dobro 
dopolnilo strateškim konceptom tradicionalnega marketinga. 
 
Ugotavljam tudi, da doživetij zaenkrat še ne moremo imeti za novo ekonomsko ponudbo, 
čeprav nekateri trendi kažejo, da bi se v prihodnosti to lahko zgodilo. Še vedno smo 
globoko v storitveni dobi, saj večina podjetij, ki danes ponuja doživetja, še vedno 
zaračunava izdelke in storitve. Nekaj je jasno. Prihodnost konkurenčne tekme leži v 
soustvarjanju edinstvene vrednosti s stranko. Stranka in podjetje sta intimno vključena v 
skupno ustvarjanje vrednosti, ki je edinstvena za posamezno stranko in koristna za 
podjetje, porabniki pa bodo na koncu sami presodili, ali so doživetja nova ekonomska 
ponudba ali ne, če bodo zanje pripravljeni plačati. 
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