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UVOD 

 
Kot v vseh panogah je tudi v zabaviščni dandanes vse hujša konkurenca. Podjetja se borijo, da 
bi obdržala svoje kupce, in jim ponujajo vedno nove proizvode, storitve in prodajne akcije, 
zato je pomembno, da si vsako podjetje določi svoje cilje in izkorišča svoje konkurenčne 
prednosti. "Danes podjetja enostavno ne morejo preživeti, če svoje delo opravljajo zgolj 
dobro. Delo morajo opraviti odlično, če žele uspeti na vse bolj konkurenčnem svetovnem 
trgu" (Kotler, 1998, str. 32). Vedno več ponudnikov gostinskih in zabaviščnih storitev, ki iz 
dneva v dan ponujajo več, večja kvaliteta in pestrost ponudbe je stanje trga danes. Tudi 
porabniki se pestre ponudbe zavedajo in postajajo vse zahtevnejši. Izbirajo namreč lahko med 
veliko aktivnostmi, ki jih trg ponuja v njihovem prostem času, te pa se razlikujejo po 
kakovosti ter tudi po ceni. Tako v močni konkurenci zmagujejo tista podjetja, ki lahko kupcu 
ponudijo največ. V zabaviščni panogi morajo podjetja poleg same pijače ponuditi čim boljšo 
lokacijo in čim več pestrih dodatnih storitev. To predstavlja nakupu dodano vrednost, ki v 
veliki meri loči povprečne ponudnike storitev od najuspešnejših. 
 
V svoji diplomski nalogi sem razvila trženjsko strategijo za podjetje Arena Vodafone live, ki 
je zabaviščni center pod okriljem podjetja Kolosej kinematografi, d. o. o. Arena Vodafone 
live ponuja pester izbor storitev, pri čemer sem se v delu osredotočila na njihove glavne 
storitve, ki so bovling in biljard ter spremljajoča gostinska ponudba. 
 
Gostinstvo se v nekaterih pogledih razlikuje od drugih gospodarskih področij. Živila (jedi in 
pijače) predstavljajo zelo velik del potrošnih dobrin, ki jih gostinska podjetja prodajajo. Poleg 
jedi je tudi veliko pijač, ki jih lahko pripravimo šele po naročilu (koktalji, šejki, topli napitki, 
sveži sokovi …) – le-te so namreč hitro pokvarljive, izgubijo aromo in se jih lahko – če sploh 
– hrani le kratek čas. Stanje otežuje še dejstvo, da to hitro pokvarljivo blago podjetja ponujajo 
tam, kjer si jih gost zaželi – ob stezi za bovling, biljardni mizi, na terasi ipd. Poleg tega je 
prodaja v tej panogi zaznamovana s stalnimi spremembami povpraševanja ob različnih časih. 
Vsi ti faktorji vplivajo na to, da mora podjetje premišljeno analizirati porabnike in trg ter na 
podlagi tega razviti ustrezno trženjsko strategijo. Kupcem oziroma strankam zabaviščnih 
obratov se zdi vse našteto samoumevno in se sprašujejo le, kje bodo dobili še kaj dodatnega 
oziroma po nižji ceni, in to me je spodbudilo, da podrobneje spoznam storitve v zabavništvu.  

 
Namen diplomskega dela je predstaviti trženjsko strategijo zabaviščnega centra na 
konkretnem primeru. V prvem delu predstavljam podjetje, njegovo notranje in zunanje okolje, 
konkurenco ter porabnike. V nadaljevanju opredelim teoretične pojme storitev in trženjske 
strategije ter prenesem posamezne faze razvijanja trženjske strategije na konkretno podjetje.  
 
Cilj diplomskega dela je, da na osnovi teoretičnih predpostavk razvoja trženjske strategije le-
te uporabim v praksi in oblikujem takšno trženjsko strategijo, ki bo skladna s trženjskimi cilji, 
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oblikovanimi na podlagi temeljite analize obstoječega stanja trženjskega okolja in storitvenih 
elementov konkretnega podjetja. 
 
Metode dela, ki sem jih uporabila v teoretičnem delu diplomskega dela, temeljijo na analizi 
obstoječe strokovne literature domačih in tujih avtorjev, virov in člankov s področja 
obravnavanja teoretičnih pojmov, različnih trženjskih konceptov in strategij ter internetnih 
virov. V praktičnem delu diplomskega dela pa sem kot sekundarni vir uporabila raziskavo o 
navadah obiskovalcev kinematografov, ki jo je naročilo podjetje Kolosej kinematografi pri 
podjetju CATI, ki izvaja trženjske, medijske in družbene raziskave, in sicer je raziskava 
potekala v času od 12. 12. 2006 do 6. 1. 2007. Večino podatkov, ki se navezujejo na analizo 
konkurence in trga, sem pridobila na internetnih straneh in iz lastnega opazovanja delovanja 
podjetij z obravnavanega področja.  
 

1 ARENA VODAFONE LIVE IN KOLOSEJ KINEMATOGRAFI   

 
Na spletni strani podjetja Arena Vodafone live (http://www.arenalive.si) najdemo podatke o 
podjetju. Podjetje Arena Vodafone live je v lasti podjetja Kolosej kinematografi (v 
nadaljevanju Kolosej). Kolosej je hčerinsko podjetje Ljubljanskih kinematografov in ima 70-
odstotni lastniški delež. Preostali del je v lasti podjetja KD Holding, d. d. Podjetje Kolosej si 
je utrdil svoj položaj na področju gradnje in upravljanja kinocentrov v Sloveniji. Zabaviščni 
center Arena Vodafone live, ki stoji nasproti ljubljanskega Koloseja v nakupovalnem središču 
BTC, se razteza na površini več kot 10.000 kvadratnih metrov. Ustanovljen je bil aprila leta 
2005. Podjetje je v slovenski prostor prineslo novo in drugačno vrsto doživljanja zabave z 
najsodobnejšo tehnologijo. Svojim obiskovalcem nudi storitve, ki bi jih utegnile zabavati pred 
in po ogledu filma.  
 
Poglavitne skupine storitev, ki jih ponuja, so: bovling, biljard, gostinska dejavnost, 3D- kino 
Expand, ročni igralni avtomati, Casino Rio, laserska arkadna igra v živo, video arkadne igre 
in  sončni studio. V diplomski nalogi sem se osredotočila predvsem na storitve, ki spadajo 
neposredno pod Kolosej, to so bovling, biljard ter gostinska ponudba pijač in prigrizkov.  
 
V Areni Vodafone live je v sektorju biljarda, bovlinga in gostinskega lokala redno zaposlenih 
7 delavcev. Trije med njimi so zaposleni v oddelku bovlinga, dva sta zaposlena kot 
nadzornika oziroma kot vodji poslovanja v gostinskem lokalu ter pri biljardu, preostali trije pa 
so redno zaposleni kot natakarji. Večino omenjenih storitev, ki jih Arena Vodafone live 
ponuja, opravljajo študentje, ki opravljajo delo prek študentskega servisa. Njihovo število se v 
povprečju giblje okrog 30. 
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2 ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA PODJETJA ARENA 
VODAFONE LIVE 

2.1 Zabaviščna panoga in trg 
 
Centri za razvedrilo ob različnih zabavnih in športnih aktivnostih ponujajo gostinske storitve 
v posebnem okolju, ki zagotavlja večjo udobnost. Bari ob bovlingu1 so znani po celem svetu 
in so pogosta oblika rekreacije in zabave. Po avtomatizaciji  igrišč za bovling leta 1946 je 
bovling kmalu postal ena najbolj priljubljenih oblik preživljanja prostega časa v Ameriki. 20 
let kasneje se je bovling z 10 keglji razširil tudi v Anglijo, vendar so zaradi pomanjkanja 
denarja igrišča kmalu začela propadati. Priljubljenost igre je upadala tudi zaradi 
prezapletenega načina točkovanja, kar pa se je spremenilo z uvedbo računalnikov, ki so šteli 
točke. V 80. in 90. letih se je število velikih centrov za bovling spet povečalo in še vedno 
narašča. Pojavile so se še nove izboljšave, kot so npr. odbijači, ki preprečijo krogli, da bi se 
skotalila s proge, kar je v veliko pomoč otrokom. Centri za bovling so tako postali zabavni za 
celo družino in primerni tudi za rojstnodnevne zabave. Pogosto so v centrih za bovling tudi 
bari, hitro pripravljena hrana in prostori za igranje računalniških ali videoiger. 
 
Najpomembnejša dopolnilna dejavnost bovlingu in biljardu je gostinska dejavnost. Ta je v 
Sloveniji urejena z zakonom. Po njem štejejo v to dejavnost priprava hrane in pijače, strežba s 
hrano in pijačo ter prenočevanje gostov. Te aktivnosti se opravljajo v gostinskih obratih. 
Gostinski obrat je sklop funkcionalno povezanih in ustrezno urejenih prostorov, ki omogočajo 
opravljanje določene vrste gostinske dejavnosti. Frelih in Polak (1996, str. 7) ugotavljata, da 
je z zakonom o gostinstvu (2007) določeno, da morajo biti za opravljanje gostinske dejavnosti 
v gostinskem obratu izpolnjeni: 

• minimalni tehnični pogoji, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave, pogoji 
glede zunanjih površin ob gostinskem obratu in pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti 
izven gostinskega obrata; 

• pogoji glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov; 

• minimalni sanitarno-higienski pogoji, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in 
naprave v gostinskih obratih ter na osebe, ki opravljajo dela v gostinski dejavnosti. 

 
Gostinstvo se s svojimi hotelskimi in restavracijskimi podjetji v nekaterih pogledih razlikuje 
od drugih gospodarskih področij. V gastronomiji se podjetja srečujejo z neprestanimi 
spremembami v povpraševanju – z različnimi ciljnimi skupinami, ki jim morajo ob običajnih 
storitvah ponuditi še spremljajoče in hkrati poskrbeti za prijaznost, vljudnost in gostoljubnost, 
čistočo, higieno in varnost, prijetno vzdušje in še kaj. Na področju trženja se zato srečata 
prodajalec in kupec – ponudba in povpraševanje. Podjetja se morajo držati načela, da 
ponudbo ocenjujejo z gostovega zornega kota, in tako po zakonitostih trženja vodijo svoje 

                                            
1 Bovling se po slovensko imenuje kegljanje. 
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podjetje. Izhodišče je vedno enako – gre za izpolnitev želja in potreb kupca/gosta (Metz, 
Grüner & Kessler, 2006, str. 6). 
 

2.2 Analiza širšega okolja podjetja Arena Vodafone live 
 
Odnos med podjetji, državo in družbo poteka v prostoru – okolju. Ločimo med dvema 
ravnema okolja v podjetju: širše makroekonomsko okolje ter mikrookolje podjetja. 
 
Dobra podjetja vedno analizirajo zunanje-notranji vidik svojega delovanja. Zavedajo se, da se 
v okolju neprestano pojavljajo nove priložnosti in nevarnosti. Tržnikom v podjetju je 
dodeljena velika odgovornost za spremljanje sprememb v okolju. Priložnosti iščejo z 
identifikacijo trendov in novih priložnosti. Trend je smernik ali zaporednost dogodkov, ki 
imajo nekaj zagona in trajnosti. Trendi so predvidljivejši, se odražajo skozi več tržnih 
področij in aktivnosti porabnikov ter odkrivajo obliko prihodnosti. Kritične veščine podjetja 
so torej identifikacija trenda, predvidevanja o njegovih možnih posledicah in določanje 
priložnosti za podjetje (Kotler, 1994, str. 151-152). 
 
Podjetja, njihovi dobavitelji, tržni posredniki, porabniki, konkurenca in javnost, vsi delujejo v 
večjem makrookolju kot trendi in sile, ki oblikujejo priložnosti in nevarnosti. Prej omenjeni 
predstavljajo dejavnike, ki jih podjetje ne more kontrolirati, mora pa jih spremljati in na njih 
odgovarjati. Med novejše družbene sile spadajo okoljska gibanja, gibanja za pravice žensk, 
gejev ipd. Med npr. ekonomska gibanja pa spada predvsem vedno večji vpliv globalne 
konkurence (Kotler, 1994, str. 154). 
 
Podjetje si lahko predstavljamo kot podsistem v okviru nekega širšega sistema okolja, v 
katerem podjetje deluje. Na poslovne odločitve podjetja v veliki meri vplivajo politični sistem 
in institucije. Izraža se skozi raven državnega vpletanja v gospodarstvo in trg. Država je 
največji poslovni subjekt na lokalni oziroma nacionalni ravni (Drnovšek & Prodan, 2005-
2006, str. 5). 
 
Glede na značilnosti lahko širše okolje podjetja razdelimo na podokolja, ki jih avtorji 
opredeljujejo različno. Širše okolje storitvene organizacije Arena Vodafone live bom 
predstavila s pomočjo PEST-analize. Pučko (2003, str. 119-121) meni, da lahko širše okolje 
podjetja razdelimo na pet podokolij, in sicer:  

• politično-pravno, 

• kulturno-socialno, 

• tehnološko, 

• naravno, 

• gospodarsko. 
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2.2.1 Politično-pravno okolje 
Vstop Slovenije v Evropsko unijo je odpravil določene omejitve pri trgovanju, vendar je 
slovenska podjetja soočil z neposredno konkurenco iz tujine. Slovenska podjetja so tako 
primorana sprejeti in dosegati mednarodno veljavne standarde, ki naj bi zagotovili optimalno 
stopnjo urejenosti na ključnih področjih dela in poslovanja podjetij. Podjetja prav tako 
izgubljajo svojo lokalno vlogo in postajajo vedno globalnejša. To povzroča večjo 
konkurenčnost, večanje obsega poslovanja in ustvarjanje novih trženjskih pristopov.  
 
V Sloveniji je politično-pravno okolje stabilno in dokaj urejeno. Večji problem predstavljajo 
neučinkovitost pravnega sistema in zapleteni administrativni postopki. Obstajajo tudi zakoni, 
ki urejajo poslovanje, na primer zakon o varstvu potrošnikov. ZVPot (2004)2 ureja pravice 
potrošnikov in potrošnic (v nadaljnjem besedilu: potrošnikov) pri ponujanju, prodajanju in 
drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani podjetij in določa dolžnosti državnih organov 
in drugih subjektov, da te pravice zagotavljajo. Ta zakon tudi določa, da so podjetja in druge 
organizacije, ki zagotavljajo porabnikom javne storitve in dobrine, dolžni zagotoviti redno in 
kakovostno opravljanje storitev ter skrbeti za ustrezen razvoj in dvig kakovosti storitev. Kar 
se tiče oglaševanja, ta zakon določa, da oglaševanje blaga in storitev ne sme biti v nasprotju z 
zakonom, ne sme biti nedostojno ali zavajajoče; da je prepoznavno zagotovljeno, da gre za 
oglaševalsko sporočilo in katero podjetje je njegov naročnik. Če oglaševalsko sporočilo 
obsega posebne ponudbe (popusti, premije, darila in podobno), morajo biti le-te jasno 
prepoznavne, pogoji za njihovo pridobitev pa dostopni in jasni ter nedvoumno navedeni – 
enako velja tudi za dovoljena nagradna tekmovanja ali igre na srečo. ZVPot tudi določa, da 
ima potrošnik pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od izvajalca storitve 
zahtevati, da: 

• odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi,  

• vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi, 

• ponovno opravi storitev ali 

• vrne plačani znesek. 
 
Dobro je, da podjetje svoje stranke in zaposlene seznani z zakonodajo, ki je aktualna za 
njihovo dejavnost, kot je na primer zakon o omejevanju porabe alkohola. ZOPA (2003)3 
določa ukrepe in načine omejevanja porabe alkohola ter ukrepe za preprečevanje škodljivih 
posledic rabe alkohola. Prepoveduje prodajo in ponudbo alkoholnih pijač in pijač, ki so jim 
dodane alkoholne pijače, osebam, mlajšim od 18 let. Prepovedana je tudi prodaja alkoholnih 
pijač osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola. ZOPA tudi določa, da je v 
gostinskih obratih in drugih oblikah ponudbe končnemu potrošniku prepovedano prodati 
oziroma ponuditi alkoholne pijače osebam, za katere je mogoče upravičeno domnevati, da jih 
bodo posredovale osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola. Prepovedana je tudi 
prodaja žganih pijač v gostinskih obratih od začetka dnevnega obratovalnega časa do 10. ure 
dopoldan. Prepoved prodaje vključuje tudi dodajanje žganih pijač brezalkoholnim pijačam in 
                                            
2  Zakon o varstvu potrošnikov. 
3  Zakon o omejevanju porabe alkohola. 
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drugim napitkom. Za Areno Vodafone live sta pomembna še zakon o varstvu javnega reda in 
miru ter zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov v javnih prostorih. ZJRM (2006)4 
določa, da mora odgovorna oseba pravne osebe v gostinskem obratu takoj, ko je mogoče, 
policiji naznaniti kršenje javnega reda in miru, drugače se kaznuje z globo. Osebam, mlajšim 
od 16 let, je med 24. in 5. uro zjutraj prepovedan vstop in zadrževanje brez spremstva staršev, 
rejnikov ali skrbnikov v gostinskih obratih in na prireditvah, kjer se toči alkoholne pijače. 
ZOUTI (2007)5 določa, da je prepovedano kajenje v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih. 
Za zaprt javni ali delovni prostor se šteje prostor, ki ima streho in popolnoma zaprto več kot 
polovico površine pripadajočih sten. Kajenje je dovoljeno v kadilnicah, ki pa morajo ustrezati 
točno določenim pogojem. 

 

2.2.2 Kulturno-socialno okolje 
Za Slovenijo je značilno staranje prebivalstva, kar pomeni zmanjševanje števila mlajšega 
prebivalstva in vedno več starejših. Arena Vodafone live bi zato morala svojo ponudbo 
ponuditi in prilagoditi tudi starejši populaciji, ki je praviloma v višjem dohodkovnem razredu.  
 
Eden izmed pomembnih dejavnikov je tudi izobrazba. Čim bolj so potrošniki izobraženi, in 
takih je v Sloveniji vedno več, bolj kakovostne storitve pričakujejo, zanje pa so tudi 
pripravljeni plačati več. Arena Vodafone live se mora tako osredotočiti tudi na kakovost 
svojih storitev. Pomemben je tudi trend naraščajočega števila mestnega prebivalstva, ki 
predstavlja pomemben delež porabnikov storitev nakupovalnih in zabaviščnih centrov, kot je 
tudi Arena Vodafone live. 

 
Dandanes je v ospredju posameznik in njegova blaginja. V družbi dominira privatna lastnina 
in vedno bolj narašča pomen materializma. Ljudje veliko svojega časa porabijo za načrtovanje 
svoje kariere in življenja, potrošnik pa je zaradi višjega življenjskega standarda dovzetnejši za 
trende in novosti. Vse omenjene značilnosti ter vedno hitrejši način življenja lahko pozitivno 
vplivajo na poslovanje Arene Vodafone live. Njene storitve so namenjene predvsem zabavi in 
sprostitvi, nekaterim segmentom porabnikov pa te predstavljajo statusni simbol. Vzorci 
današnjih gospodinjstev niso več zelo tradicionalni ali enoznačni, zato mora podjetje 
pozornost nameniti tudi družinam z otroki, predvsem pa skupinam znancev in  prijateljev ter 
poročenim parom brez otrok.  
 
Kljub svoji pestri in kakovostni ponudbi mora biti storitvena organizacija Arena Vodafone 
live pozorna do svojih kupcev (oglaševanje, popusti za zveste kupce in podobno), saj je med 
porabniki na splošno zaslediti upad zvestobe organizacijam/podjetjem (Pahor, 2003). Opazen 
je tudi naraščajoč trend zdravega načina življenja (Andolšek, 2008). To dejstvo je za to 
organizacijo zelo pomembno, saj jim tudi oni nudijo možnost rekreacije, ki hkrati ponuja 
veliko zabave (bovling).  

                                            
4  Zakon o varstvu javnega reda in miru. 
5  Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov. 
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Obstoj podkultur lahko za Areno Vodafone live pomeni dodatne priložnosti. Podjetje namreč 
lahko preuči vrednote ter okoliščine, v katerih živijo potencialni porabniki, in njihov način 
razmišljanja ter na podlagi ugotovljenega za posamezne podkulture pripravi različne ponudbe 
svojih storitev, npr. študentske večere. Zaradi vedno večjega števila turistov v Ljubljani je 
pomembno znanje tujih jezikov. Arena Vodafone live ne sme prezreti tega, čeprav majhnega 
segmenta porabnikov, zato mora svoje zaposlene ustrezno izobraziti tudi na tem področju. 
Poleg vsega naštetega je treba biti pozoren na spremembe v načinu življenja posameznikov 
ter temu prilagoditi svojo ponudbo. Navedeno pomeni, da se mora Arena Vodafone live iz 
množičnega trga osredotočiti na mikrotrge, kjer bo lahko ključnemu ciljnemu segmentu 
ponudila svoje storitve po njihovi meri.  

 

2.2.3 Tehnološko okolje 
Na tem področju je danes značilen trend hitre rasti zmogljivosti in tehnoloških sprememb, ki 
jim morajo podjetja čim hitreje slediti. Tehnologija namreč postaja dosegljiva vse več ljudem 
in ti jo uporabljajo vsakodnevno. Še posebno hiter razvoj lahko zasledimo na 
telekomunikacijskem področju, saj je število porabnikov telefonov in računalnikov v 
Sloveniji zelo veliko (Priloga 1). Tako je pomembno, da storitvena organizacija Arena 
Vodafone live s svojo ponudbo sledi temu trendu. Svojim kupcem poleg dobro oblikovane 
internetne strani, kjer se nahajajo vse pomembne informacije (dejavnosti, delovni čas, ceniki 
…), lahko ponudi še možnost rezervacije bovlinga ali biljarda preko interneta (rezervacija 
online). Pri tem pa mora upoštevati, da je razvoj današnje tehnologije zelo hiter, zato mora 
sistem nenehno nadgrajevati in nuditi ustrezno vzdrževanje. 
 
Cestna infrastruktura se v Sloveniji izboljšuje (več avtocestnih povezav), kar omogoča 
porabnikom večjo mobilnost med posameznimi mesti. V prihodnje lahko za center Arena 
Vodafone live to pomeni, da bodo imeli več porabnikov svojih storitev tudi izven Ljubljane in 
iz njene okolice. 

 

2.2.4 Naravno okolje 
Slovenija je geografsko zelo raznolika dežela in svojim prebivalcem nudi različne oblike 
preživljanja prostega časa. Ljudje se lahko odpravijo na izlet in rekreacijo v hribe ali pa na 
morje. S strani storitvene organizacije Arena Vodafone live to ni najugodnejše, saj je njihov 
cilj zadržati porabnike v svojem centru, kjer lahko uporabljajo njihove storitve. Te so precej 
aktualne ob slabšem vremenu in večernih urah. Kupci so vedno bolj ozaveščeni tudi glede 
onesnaževanja okolja, zato bi bilo s strani Arene Vodafone live smiselno, da pokaže svojo 
ekološko osveščenost tudi svojim strankam (npr. vstopnice iz recikliranega papirja, reciklaža 
odpadkov) ter si tudi na ta način dvigne ugled med porabniki. 
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2.2.5 Gospodarsko okolje 
Slovenija spada med države v razvoju s pretežno srednje visokimi dohodki, zato je 
pomembno, da Arena Vodafone live ustrezno prilagodi cene svojih storitev. Dogajanje na trgu 
povečuje cenovno konkurenčnost in povečuje ekonomičnost poslovanja. To od organizacij 
zahteva večjo ekonomijo obsega, izboljšanje storitev in učinkovitejše zadovoljevanje 
potrošnikov. Na izdatke porabnikov vplivajo njihovi prihranki, dolgovi in dosegljivost 
posojil. Tržniki morajo zato spremljati rast BDP-ja (Priloga 2), spremembe dohodkov, 
življenjskih stroškov, obrestnih mer, prihrankov in vzorcev posojanja, še posebej, ko gre za 
cenovno občutljive ljudi ali porabnike z visokimi dohodki (Kotler, 2004, str. 169). Pred in po 
1. januarju 2007, ko je Slovenija kot svojo nacionalno valuto uvedla evro, je prišlo predvsem 
na področju storitev do podražitev (Kutin, 2007). Ta trend je negativno vplival na 
porabnikovo potrošnjo, saj je nenadzorovana podražitev blaga in storitev za potrošnike 
pomenila občutek nižjega življenjskega standarda in občutek večje razslojenosti družbe. 
Pomembno je, da center Arena Vodafone live v tem obdobju ni pretirano dvignil cen svojih 
storitev in tako ohranil dober ugled med porabniki.  
 
Po večletni visoki rasti svetovnega gospodarstva se pričakuje še vedno ugodno gospodarsko 
gibanje v stabilnem makroekonomskem okolju (Statistična priloga, 2007). 
 

2.3 Analiza ožjega okolja podjetja Arena Vodafone live 
 
Ožje okolje podjetja je mogoče povezati s panogo, v kateri je podjetje. Panoga je v strateškem 
smislu seveda tudi prodajni trg konkurentov v panogi. Zato kaže ocenjevanje ciljnega okolja 
naravnati na ocenjevanje privlačnosti panoge, v kateri je podjetje, in na analizo prodajnega 
trga (Pučko, 2003, str. 122), kar bom predstavila v nadaljevanju diplomskega dela, in sicer pri 
analizi porabnikov.  
 
Luffman (1996, str. 43) navaja, da nimajo vse panoge oziroma dejavnosti enakih pogojev za 
ustvarjanje dobička in da je velikost tega odvisna od števila kupcev ter od stopnje 
konkurence. Porterjeva shema 5 silnic določa privlačnost panoge in širino dejavnosti znotraj 
panoge, iz tega pa se nato določi moč konkurence v panogi (Hunger & Wheelen, 1996, str. 
91-97). Te silnice so: nevarnost vstopa novih podjetij v panogo, pogajalska moč dobaviteljev, 
pogajalska moč kupcev, število substitutov na trgu ter stopnja rivalstva med obstoječimi 
podjetji v panogi.  
 
Kot neposredno konkurenco za Areno Vodafone live lahko definiram vse storitvene centre, ki 
ponujajo tak ali podoben sklop storitev. V Ljubljani predstavlja takega le Klub 300, ki je s 
tržnega vidika podrobneje obravnavan v točki 2.4.  
 
Nevarnost vstopa novih konkurentov v panogo se pojavi, kadar je dobiček ostalih podjetij v 
panogi dovolj privlačen. Dobson, Starkey in Richards (2004, str. 27) podrobneje predstavljajo 
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vstopne ovire, ki so obratno sorazmerne z nevarnostjo vstopa. Te ovire so lahko ekonomije 
obsega, diferenciacija proizvodov, pozicionirajne blagovne znamke, visoki stroški raziskav in 
razvoja, visoke začetne investicije, zakonodajne ovire in podobno. Zgodi se lahko tudi, da 
privlačnost panoge po vstopu novega konkurenta upade, in sicer kadar povečane zmogljivosti 
v panogi ne povečajo povpraševanja, kar posledično zmanjša cene in dobiček.  
 
V primeru dejavnosti, v kateri deluje tudi Arena Vodafone live, lahko prepoznamo kot 
vstopne ovire prepoznamo predvsem kapital (začetni stroški) in lokacijo, ki ni odvisna samo 
od dovoljenj, temveč tudi od bližine določenih interesnih točk. Poleg tega je prisotna še 
zasičenost trga, saj je, kot bom razložila kasneje, na trgu precej posrednih konkurentov. 
Pojavi se lahko tudi problem izstopnih ovir, saj je ob morebitnem zaprtju poslovalnice 
potrebno odprodati opremo in zemljišče (v kolikor ni najeto), prekiniti pogodbe z dobavitelji 
in zaposlenimi, kar ob večji moči prvih ni tako enostavno. Novi konkurenti bi lahko bila torej 
podjetja, ki bi poleg celovite ponudbe, ki jo ponujata Arena Vodafone live in Klub 300, 
ponujala še dodatne, nove oblike zabave. To velja predvsem za tista podjetja, ki bi 
poslovalnice odprla na področjih, ki jih geografsko pokrivajo drugi ponudniki (kot rečeno v 
Ljubljani Klub 300 in Arena Vodafone live). Ocenjujem namreč, da je povpraševanje po 
tovrstnih storitvah relativno vezano na lokacijo, saj je malo verjetno, da bodo gostje iz drugih 
krajev Slovenije prihajali v Ljubljano le zaradi kluba, ki jim želene storitve ponuja, sploh če 
imajo bližje podoben center zabave.  
 
Druga silnica je pogajalska moč dobaviteljev. Ta je odvisna od moči blagovne znamke, 
pozicioniranja, finančne moči ipd. Določljivke pogajalske moči dobaviteljev se kažejo v 
diferenciaciji inputov, stroških spreminjanja dobaviteljev, odsotnosti nadomestnih inputov itn. 
Dobavitelj, ki ima veliko pogajalsko moč, lahko to izkorišča za dvig cen in znižanje kvalitete 
ter s tem vpliva na dobičkonosnost podjetja. Velja, da višja koncentracija pomeni večjo moč 
dobaviteljev.  
 
Arena Vodafone live ima opravka s precej močnimi dobavitelji, predvsem so to tuje blagovne 
znamke tipa Coca-cola. Imajo veliko pogajalsko moč, ki jo izkoriščajo na različne načine, 
predvsem za promocijo v poslovalnicah. Koncentracija teh blagovnih znamk je visoka, so tudi 
zelo dobro organizirane. Zaradi naštetih razlogov so stroški zamenjave dobaviteljev visoki z 
denarnih ter tudi nedenarnih vidikov. Prve predstavljajo stroški prekinitev pogodb in 
morebitni sodni spori. Drugi so še pomembnejši; veliko porabnikov je namreč zvestih 
določeni tuji multinacionalki in neprisotnost le-te v priljubljenem lokalu se lahko zelo hitro 
pokaže v zamenjavi lokala. Podjetje si torej ne sme privoščiti izpustitev znanih blagovnih 
znamk iz ponudbe, s tem pa je nato izpostavljeno pritiskom s strani teh dobaviteljev.  
 
Pogajalska moč kupcev ima obraten značaj od dobaviteljev. Kupci težijo namreč k nižji ceni 
in višji ravni kakovosti. S tem, ko zase poskušajo doseči nizko ceno, spodbujajo ponudnike k 
cenovnim vojnam, kar povzroči prej omenjeni spust cen, dobičkov in posledično manj 
privlačno panogo. Moč kupcev je sorazmerna z njihovo koncentracijo oziroma 
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obratnosorazmerna s koncentracijo dobaviteljev. Določljivke pogajalske moči kupcev se 
kažejo tudi v stopnji informiranosti kupca, diferenciaciji proizvoda  … 
 
Kupci podjetja Arena Vodafone live so v veliki večini posamezniki – fizične osebe, ki 
praviloma niso koncentrirani in nimajo pogajalske moči. Obstaja neomejena možnost, da 
zamenjajo ponudnika storitev v vsakem trenutku, interesi glede tega pa so odvisni predvsem 
od prejšnjih izkušenj, cen, življenjskega sloga, pa tudi tako imenovanega »word-of-mouth«, 
torej izkušenj, mnenj, ocen drugih ljudi, v tem primeru predvsem znancev, prijateljev, 
sorodnikov. 
 
Večje število substitutov na trgu pomeni večjo konkurenco, s tem pa tudi večje zahteve glede 
uravnavanja cen. Substitut postane nevaren, kadar je zaradi določenih karakteristik 
privlačnejši. V stanju na trgu, ko je prisotnih veliko substitutov, si podjetja prizadevajo 
izboljšati oziroma diferencirati proizvode, da bi jih porabniki lažje razlikovali od drugih na 
trgu in jim s tem tudi v določeni meri dajali prednost pred drugimi. To pa povzroča 
zmanjšanje kratkoročne dobičkonosnosti v panogi.  
 
Nadomestne storitve v primeru Arene Vodafone live obsegajo vso posredno konkurenco, torej 
biljardne hiše, bare, kinocentre, klube in podobno. Ti ponudniki večinoma ponujajo eno 
storitev, ki pa je bolj specializirana z določenih vidikov (npr. ambient, cene ...), in tako lahko 
privlačnejša za ljubitelje te storitve. Potencialni ponudniki substitutov so: Kolosej, Jupiter, 
Global, Bachus Center, Desetka, Sedma luknja, Roll-Bar idr. 
 
Zadnja silnica je rivalstvo med obstoječimi podjetji v panogi. To se kaže s cenovnimi 
vojnami, močnim oglaševanjem, uvajanjem novih proizvodov ter storitev in podobno. Tu so 
pomembni dejavniki: višina stalnih stroškov, dodana vrednost, presežne kapacitete, 
informiranost ter že prej omenjene izstopne ovire.  
 
Agresivnost konkurentov, predvsem Kluba 300, ni visoka. V medijih nastopa z oglasi, katerih 
namen je predvsem opozarjanje na prisotnost na trgu ter prepričevanje porabnikov o 
privlačnosti storitve. Poleg tega se ukvarjajo s sponzoriranjem nagradnih iger na ljubljanskih 
radijskih postajah.  

 

2.4 Analiza konkurence podjetja Arena Vodafone live 
 
Potočnik (2002, str. 90) pravi, da mora podjetje z raziskavo konkurence ugotoviti značilnosti 
delovanja konkurentov na trgu, saj lahko le tako primerja podatke s položajem v lastnem 
podjetju, kar pomeni, da mora: 

• ugotoviti obseg in asortiment storitev pri konkurenci, dinamiko ter obseg prodaje, 

• ugotoviti prodajna področja konkurentov (oziroma najpomembnejše kupce) in prodajna 
območja, kjer ni konkurenčnih podjetij in je ponudba nezadovoljiva, 
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• proučiti prodajne metode konkurentov in njihove tržne poti ter proučiti prodajne in 
plačilne pogoje konkurentov, 

• ugotoviti trženjske aktivnosti konkurentov, predvsem višino finančnih sredstev, ki jih 
namenjajo za oglaševanje. 

 
Konkurenco predstavljajo podjetja na trgu, ki ponujajo podobne proizvode in storitve oziroma 
delujejo na določen način kot obravnavano podjetje in s tem pri potencialnih porabnikih 
zbujajo povpraševanje za proizvode oziroma storitve katerega podjetja se odločiti. Na 
izbranem ciljnem trgu je tako prisoten le en konkurent, ki ponuja zelo podoben storitveni splet 
kot Arena Vodafone live. Ostali, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju, sicer ponujajo po eno 
izmed storitev, vendar ne predstavljajo neposredne konkurence, saj je v tem pogledu 
poglavitnega pomena celovitost ponudbe na enem mestu. 

 

2.4.1 Opis glavnega konkurenta Klub 300 
V vseh storitvenih panogah konkurenca spodbuja inovacije, še posebej skozi uporabo novih in 
izboljšanih tehnologij. Konkurenca se pojavlja ne le med podjetji iz enake panoge, temveč 
tudi skozi podjetja iz drugih panog, ki lahko potrošnikom ponudijo nove rešitve njihovih 
potreb skozi alternativne pristope (Lovelock & Wirtz, 2007, str. 10). 
 
Klub 300 je bil odprt 6. decembra 2002 kot prvi center za bovling v Sloveniji. Bovling se je 
Slovencem iz neznanega športa razvil v eno najbolj priljubljenih iger in je številnim postal 
nepogrešljiv način preživljanja prostega časa. Storitveni cvet podjetja obsega precej 
dejavnosti, od katerih so poglavitne: najem stez za bovling, mize za biljard, igranje ročnega 
nogometa in pikada, bar, šola bovlinga, gostijo pa tudi tekmovanja, ki jih organizira Bovling 
zveza Slovenije. Poleg tega ponujajo tudi najem dvorane za seminarje in poslovna srečanja, 
najem VIP-salona za zaključene družbe, prostore za organizacijo rojstnodnevnih zabav za 
otroke in odrasle, najem cateringa. Pred nedavnim so v pritličnih prostorih odprli še mehiško 
restavracijo z zelo raznoliko ponudbo.  
 
Podporne storitve so primarno povezane z bovlingom, in sicer izposoja in prodaja opreme za 
bovling, vrtanje lukenj po meri v krogle, garderobne omarice za stalne igralce. Z vidika 
gostinskih storitev so tu prigrizki in različni bari (Bovling bar, Ameriški bar, Biljardni bar) ter 
prej omenjena mehiška restavracija. Ob petkih in sobotah od 21. ure zvečer do 2. ure zjutraj 
ponujajo t. i. »cosmic bovling« oziroma »kozmični bovling« z DJ-em.  
 
Klub 300 je na trgu prisoten dalj časa kot Arena Vodafone live, kar mu je omogočilo 
nemoteno izgradnjo podobe in blagovne znamke ter pridobiti ugled in naklonjenost kupcev. 
Po prihodu Arene Vodafone live so se »pravila igre« na trgu precej spremenila. Arena 
Vodafone live ima namreč (po lastni oceni in izkušnjah) lokacijsko prednost zaradi bližine 
trgovskih centrov in drugih interesnih točk ter obsežnejši storitveni cvet. Klub 300 se je na 
konkurenta odzval s pospešenim uvajanjem aktivnosti in širjenjem storitvenega cveta. 
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2.4.2 Ocena konkurenta na osnovi trženjskega spleta 
Glavnega konkurenta Klub 300 sem ocenila z vidika trženjskega spleta in tako ugotovila, kje 
so njegove prednosti oziroma slabosti v trženju v primerjavi s podjetjem Arena Vodafone 
live. Na podlagi zaključkov lahko nato oblikujem strateške odločitve na tem področju.  
 
Trženjski splet je v splošnem opredeljen kot »4P«, kar pomeni: izdelek (angl. product), 
prodajna cena (angl. price), prodajne poti (angl. place) in tržno komuniciranje (angl. 
promotion). Pri storitvah tem štirih kategorijam dodamo še tri, in sicer ljudi (angl. people), 
fizične dokaze (angl. physical evidences) in postopke (angl. processes) (Devetak, 2000, str. 
36).  
 

Cena 
Pri določanju trženjskega spleta za storitve je cena eden izmed najpomembnejših dejavnikov. 
Pri porabnikih namreč vzbuja vtise o kakovosti in vrednosti storitve. Cene, ki jih postavlja 
Klub 300 za svoje storitve, so podobne kot v Areni Vodafone live. Vzdržujejo neko 
pozicioniranje »na nivoju«, ki se izkazuje v cenah, ki niso nizke, po drugi strani pa so 
sprejemljive in jih glede na moje izkušnje porabniki ne zaznavajo kot previsoke, temveč kot 
ravno pravšnje.  
 

Storitveni izdelek 
Storitvena podjetja morajo vedno razvijati svoje storitvene izdelke, bodisi zaradi vplivov, kot 
so presežne kapacitete in sezonska nihanja, bodisi zaradi sprememb v preferencah porabnikov 
oziroma odziv na akcije konkurentov (Potočnik, 2000, str. 97). Storitve v Klubu 300 obsegajo 
aktivnosti, ki sem jih navedla v točki 2.4.1. Te so manj obsežne kot v Areni Vodafone live, 
zato lahko trdim, da je Arena Vodafone live na tem področju bolj izpopolnjena in v prednosti. 
Hitrejše je tudi njeno odzivanje na potrebe porabnikov, ki jih rešuje z implementiranjem 
novih storitev v svoj asortiman. Klub 300 te spremembe izvaja razmeroma redko oziroma 
precej počasneje kot Arena Vodafone live.  
 
Prodajne poti 
Pot, po kateri je storitev dostavljena do porabnika, imenujemo tržna pot. V Klubu 300 je za 
večino storitev, ki jih ponuja, na voljo tradicionalna tržna pot, in sicer porabnik pride v 
poslopje in tam kupi oziroma rezervira storitve (bovling, biljard, bar ipd.). Prav tako je tudi v 
Areni Vodafone live, zato bi na tem področju predlagala izboljšave v obliki informacijske 
tehnologije in s tem širitev tržnih kanalov.  
 

Tržno komuniciranje 
Izmenjavo informacij, mnenj, obveščanje med podjetjem in potencialnimi potrošniki na trgu 
imenujemo tržno komuniciranje. Treba je omeniti, da je tu mišljeno celotno komuniciranje, ne 
samo oglaševanje, kot marsikdo zmotno razume pojem. S tem v mislih lahko zaključim, da 
tako Klub 300 kot Arena Vodafone live ne uporabljata veliko tržnega komuniciranja. Pri 
prvem je to najbolj prisotno v raznih letakih ter sponzoriranjih nagradnih iger na radijskih 
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postajah. Tu je torej priložnost za Areno Vodafone live, da izkoristi to slabost konkurenta. Z 
agresivnim pojavom v medijih »ob pravem času na pravem kraju« bi bilo mogoče doseči 
povečanje zavedanja in poznavanja med ciljnimi porabniki.  
 

Ljudje  
Ljudje so v Klubu 300 močno vključeni v storitveni proces. Najprej jih predstavljajo 
zaposleni, ki skrbijo za administracijo glavne storitve (torej najem steze za bovling, najem 
mize za biljard), nato pa natakarji, ki delujejo na vseh področjih v poslopju (tako v barih kot 
tudi ob stezah za bovling oziroma mizah za biljard). Osebje je v Klubu 300 urejeno in 
sposobno, kar se kaže v hitrosti izvajanja storitev in tudi v njihovi kakovosti. 
 

Fizični dokazi  
Fizični dokazi storitve so v primeru podjetja Klub 300 fizični predmeti, ki jih porabniki 
dobijo v uporabo, torej v baru pijača, pri bovlingu krogle, keglji in proga, pri biljardu palice in 
krogle ter drugo. Bistveno je, da so ti predmeti, ki nastopajo v storitvenem procesu, brezhibni 
(torej nepoškodovane krogle, steze, mize, palice, pravilno pripravljene pijače ...). V Klubu 
300 se včasih zgodi, da prej omenjeni predmeti niso popolnoma brezhibni (predvsem palice 
za biljard). To slabost lahko Arena Vodafone live izkoristi s tem, da poskrbi, da ne prihaja do 
takih napak. 

 
Proces  
Storitveni proces je proces, ki je potreben, da porabnik, ko vstopi v storitveno »tovarno«6, 
dobi želeno storitev. Ta proces je v Klubu 300 v grobem zelo podoben tistemu v Areni 
Vodafone live (ta je podrobneje opisan v točki 6.4.5) in ga kot takega težko ocenim kot 
boljšega oziroma slabšega. V obeh primerih velja, da morajo biti vsi elementi, ki so nad vidno 
črto, brezhibni, da opravičujejo uporabljeno pozicioniranje. 

 

3 ANALIZA POTREB PORABNIKOV ARENE VODAFONE LIVE 

 
Namen trženja je spoznati in zadovoljevati potrebe in želje ciljnih porabnikov. Vendar pa 
poznavanje strank ni lahko delo – porabniki namreč lahko opredelijo svoje potrebe in želje, pa 
se vseeno obnašajo drugače. Kotler (1994, str. 173-188) navaja, da sta pri proučevanju 
nakupnega vedenja porabnikov pomembni predvsem naslednji vprašanji: 
Kako porabnikove značilnosti – kulturne, socialne, osebne in psihološke – vplivajo na 
nakupno obnašanje? Kako se porabnik odloča za nakup? 
 
Na Sliki 1 (na str. 14) je podrobna predstavitev dejavnikov, ki vplivajo na potrošnikovo 
nakupno obnašanje. Kulturni dejavniki  kažejo najširše in najgloblje vplive na porabnikovo 
obnašanje. Kultura je osnovna determinanta, ki vpliva na osebne želje in obnašanje. 

                                            
6 S tem je mišljen  dejanski vstop v poslopje ter tudi poslovanje preko drugih medijev, predvsem interneta. 
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Poosebimo jo že v svoji mladosti. Subkulture so sestavni del vsake kulture in ponujajo 
specifičnejšo identifikacijo in socializacijo svojih pripadnikov. Vključujejo nacionalnost, 
religijo, rasne skupine in geografske regije. Veliko subkultur ustvarja pomembne tržne 
segmente in podjetja pogosto ustvarjajo proizvode oziroma storitve, prikrojene njihovim 
potrebam. 
 
Referenčne skupine, eden izmed socialnih dejavnikov, so skupine (primarne – družina, 
sekundarne – religiozne, profesionalne ipd. skupine), katerih mnenje je pomembno porabniku 
in nanj lahko tudi vplivajo. Za nekatere proizvode in storitve je mnenje teh skupin porabniku 
še posebej pomembno (npr. znamka piva, cigaret), zato se morajo tržniki v podjetjih naučiti, 
kako vplivati na te mnenjske vodje. 

 

Starost in stopnja v družinsko-življenjskem ciklu sta pomembna osebna dejavnika, ki 
oblikujeta potrošništvo. Tržniki se osredotočajo na spreminjajoče se okoliščine – ločitve, 
ovdovelost, ponovne poroke – in njihove vplive na potrošnike. Tudi porabnikova zavest o 
samem sebi je pomembna, saj ji podjetja prilagodijo svojo zunanjo podobo (za ciljni trg). 
 

Slika 1: Grafični model dejavnikov, ki vplivajo na obnašanje potrošnikov 
 

 
Vir: P. Kotler, Principles of Marketing, 2004, str. 179, slika 6-2. 

 
Najpogosteje uporabljen koncept v zvezi z družino kot enim izmed dejavnikov, ki vplivajo na 
vedenje porabnikov, je življenjski cikel družine, ki upošteva trende v dohodkih in sestavi 
družine ter spremembe potreb oziroma povpraševanja družine, ki so odvisna od prihodkov 
družine (Solomon, Barmossy & Askegaard, 2002, str. 355). 
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3.1 Opredelitev ciljnega trga za Areno Vodafone live 
 
Arena Vodafone live geografsko pokriva večji del Ljubljane ter okolice, prav tako pa prihaja 
veliko strank tudi iz bolj ali manj oddaljenih krajev. Ciljni segmenti strank, ki jih center 
Arena Vodafone live z izbranimi storitvami pokriva, lahko razdelim na štiri glavne segmente. 
Ti so: mladostniki in študentje, premožnejši srednji starostni razred (25─50 let), mlade 
družine z otroki in rekreativni športniki, ki trenirajo bovling. Segmenti se med seboj 
razlikujejo po starosti, dohodku, pričakovanjih oziroma koristih in življenjskem slogu, vendar 
se Arena Vodafone live nagiba k ciljnemu segmentu premožnejšega srednjega starostnega 
razreda. 
 

3.2 Pozicioniranje podjetja  
 
Ko si podjetje izbere ciljni trg, si mora izbrati lastnosti, s katerimi bo tekmovalo na le-tem. 
Ugotoviti mora, kako naj svoje lastnosti najbolje uporabi, da na trgu izoblikuje prepoznavno 
ponudbo. Porabniku mora podjetje torej ponuditi jasen razlog za nakup izdelka oziroma 
storitve, ki bo zadovoljil točno določene potrebe). 
 
Dimenzije, na podlagi katerih lahko pozicioniramo storitve, so: 

• potrebe, ki jih zadovoljijo, 

• koristi, ki jih ponujajo, 
• specifične lastnosti storitve, 

• čas uporabe storitve, 

• kdo storitev uporablja. 

 

Podjetje naj bi se pri pozicioniranju izogibalo poudarjanju tistih razlik (nasproti 
konkurentom), ki jih je enostavno posnemati; razlikujoče se pozicioniranje naj namreč 
odganja konkurente, ne pa privlači. 
 

3.3 Nakupna odločitev porabnika Arene Vodafone live 
 
Nakupno odločitev za ponujene storitve centra Arena Vodafone live porabnik sprejema na 
podlagi prostega časa, svojega trenutnega razpoloženja, posebnih priložnosti (npr. rojstni 
dnevi, srečanje s prijatelji) in bližine ponujenih storitev. Ker ponujene storitve, kot so bovling, 
biljard in gostinska ponudba, niso zelo drage, je stopnja potrošnikove vpletenosti v nakup 
manjša. Proces nakupnega odločanja za navedene storitve poteka v petih fazah, s tem da se 
porabnik vanje posebej ne poglablja. Ta proces je grafično predstavljen na Sliki 2 (na str. 16). 
Najprej potrošnik zazna potrebo po druženju in rekreaciji. Iskanje informacij za 
zadovoljevanje nastalih potreb ponavadi ni zelo načrtno, ampak jim je naključno izpostavljen. 
Do informacij o storitvah Arene Vodafone live lahko pride na oseben način, na primer v 
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pogovoru s prijateljem, ali pa na neoseben način, kot je oglas v revijah ali na velikih plakatih. 
Tretja faza v nakupnem procesu je tehtanje možnih alternativ izbire, kjer se porabnik odloča, 
ali bo šel na bovling v Areno Vodafone live ali v Klub 300. Odločitev sprejme na podlagi 
prejetih informacij, v konkretnem primeru se lahko porabnik odloča na podlagi priporočil 
prijatelja, predhodnega poznavanja ponudbe ali zaradi bližine centra za bovling. Ko je storitev 
izvedena, pridemo do faze ponakupnega vedenja, v kateri se porabnik na podlagi zadovoljstva 
o prejeti storitvi odloča ali bo še naprej uporabljal to storitev pri istemu izvajalcu, ali bo v 
prihodnje raje šel kam drugam. 

 

Slika 2: Grafični prikaz osnovnega petstopenjskega modela nakupnega procesa z vplivi 

  
Vir: W. Bearden, Marketing: principles & perspectives, 2004, str. 79. 

 
Za porabnika, ki se odloči za uporabo izbranih storitev, ki jih ponuja Arena Vodafone live, 
stopnja tveganja ni zelo visoka, saj gre za kratkotrajno in cenejšo storitev. Prav tako so pri 
storitvah, kot so bovling, biljard in gostinstvo, prisotne vse vrste zaznavnega tveganja, s tem 
da so nekatera bolj, druga pa nekoliko manj pomembna. Pri tveganju v zvezi z izidom se 
porabnik sooča z naslednjim vprašanjem: »Ali bom na koncu zadovoljen s storitvijo ali ne?« 
Finančno tveganje je vedno pomembno v očeh porabnika, ki se sprašuje: »Ali imajo v Areni 
Vodafone live višje cene kot v Klubu 300?« Pri tveganju časovne narave si stranka postavi 
vprašanje: »Ali bom prišel na vrsto takoj ali bom moral čakati?« Časovni vidik je s strani 
storitev, ki jih ponuja Arena Vodafone live, zelo pomemben, saj se bo veliko porabnikov v 
primeru prevelike čakalne vrste raje odpravilo kam drugam. Prav tako ne smemo zanemariti 
fizičnega tveganja, ki se pojavi v obliki vprašanj: »Kaj če se pri bovlingu poškodujem? Kaj če 
je ogrožena moja varnost ali varnost moje lastnine (npr. avtomobil, denarnica, jakna …)?« 
Pogosto se pojavi tudi tveganje psihološke narave, kot je na primer vprašanje: »Ali mi bo 
neprijetno, če me bodo drugi gledali pri igranju bovlinga/biljarda?« Podobno psihološkemu je 
tudi družbeno tveganje, kjer se pojavljajo vprašanja, kot so: »Ali se mi bodo drugi 
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posmehovali, ker ne znam igrati bovlinga/biljarda? Ali se mi bodo posmehovali, ker nisem 
primerno oblečen?« Še posebej pri gostinski storitvi so porabniki pozorni tudi na tveganje 
nezaželenega učinka na katerega izmed petih čutov. Postavljajo si vprašanja, kot so: »Ali je ta 
sendvič svež? Ali je ta kozarec čist?« Pomembno je, da se storitvena organizacija Arena 
Vodafone live zaveda tveganj, ki jih porabniki zaznavajo pri njihovih storitvah, in jih 
poskušajo zmanjšati.  
 
Podjetje lahko vpliva predvsem na tveganje časovne narave (uvedejo rezervacije preko 
interneta), fizično tveganje (zagotovijo varnost) in na tveganje nezaželenega učinka na 
katerega od petih čutov (poskrbijo za čistočo). Na ostale vrste tveganja, kot sta psihološko in 
družbeno tveganje, ne morejo vplivati. 

 

3.4 Iskane koristi porabnikov Arene Vodafone live 
 
Proces nakupnega odločanja se začne, ko porabnik začuti potrebo ali problem oziroma začuti 
razliko med svojim dejanskim in želenim stanjem. Potreba se lahko sproži z notranjimi ali 
zunanjimi stimulansi.  
 
Moja opažanja so, da so koristi, ki jih porabnik išče pri storitvah, kot so bovling, biljard in 
gostinska dejavnost, predvsem dobro počutje, zabava, sprememba okolja, rekreacija in 
sprostitev ter spoznavanje novih ljudi. Te koristi so pravzaprav realizacija njihovih potreb, kot 
so na primer: sproščenost, nove izkušnje, boljše fizično in psihično stanje, zabava, druženje in 
nova poznanstva. Pri gostinski ponudbi porabniki zadovoljujejo predvsem potrebo po pijači in 
hrani ter potrebo po socializaciji. Pri bovlingu in biljardu pa so bolj v ospredju potrebe, kot so 
potreba po rekreaciji, sprostitvi in zabavi. Mladostniki in študentje iščejo korist v zabavi, 
druženju in sprostitvi.  
 
Premožnejši srednji starostni razred obiskuje center Arena Vodafone live predvsem zaradi 
potrebe po sprostitvi, rekreaciji in socializaciji. Mlade družine z otroki iščejo koristi v 
spremembi okolja, boljšem počutju in razpoloženju ter sprostitvi in rekreaciji. Rekreativni 
športniki, ki trenirajo bovling, obiskujejo Areno Vodafone live zaradi koristi, kot so 
rekreacija, izboljšanje svoje igre, druženje s prijatelji in boljše počutje. 

 

4 STORITVE IN TRŽENJSKA STRATEGIJA 

4.1 Storitve 
 
Rast storitvenega sektorja narašča po celem svetu, in sicer v razvitih ter tudi v razvijajočih se 
državah. V večini bolj razvitih držav storitve zavzemajo med dvema tretjinama in tremi 
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četrtinami BDP. Prav tako večino novih delovnih mest ustvarjajo storitve (Lovelock & Wirtz, 
2007, str. 6-13). 
 
Storitve po Lovelocku in Wirtzu so oblika najema v smislu plačila za uporabo nečesa, kar 
bomo uporabljali določen čas, namesto da bi to kupili. Razloga, da tega ne kupimo, sta lahko 
dva: da je cena previsoka ali pa si tega ne želimo kupiti in po uporabi shraniti. Potrošniki torej 
pridobijo koristi z najemom pravice za uporabo fizičnih predmetov, najemom delovne sile in 
usposobljenosti osebja ali pa plačajo za vstop v prostore storitvene organizacije. Veliko 
storitev vsebuje vse tri elemente. Vrednost storitve v očeh porabnika so torej prejeta želena 
doživetja (Lovelock & Wirtz, 2007, str. 13).  
 
Kotler (1997, str. 464) navaja, da je storitev dejanje ali delovanje, ki ga ena stran lahko 
ponudi drugi. Po svoji naravi je neotipljiva in ne pomeni posedovanja česar koli. Izdelčna 
storitev je lahko vezana na fizični izdelek. Storitev je lahko intelektualna, turistična, 
gostinska, servisna in podobno. Storitve navadno opisujemo kot neoprijemljive, nevidne, 
minljive, neločljive med porabnikom in izvajalcem in občutljive na čas. Zahtevajo sprotno 
izvedbo in porabo (Potočnik, 2002, str. 421-422). Omenja se še problem lastništva, saj 
storitev ne pride v last porabnika, temveč le v njegovo uporabo oziroma najem. 
 
Lovelock in Wirtz (2007, str. 6-13) trdita, da je trg storitev oblikovan na podlagi več 
dejavnikov, in sicer: 

• vladne politike (novi zakoni, regulacije, dogovori  …), 

• družbenih sprememb (večanje potrošnikovih pričakovanj, večanje bogastva, 
primanjkovanje časa, večanje želje po nakupovanju  …), 

• poslovnega trenda (poudarek na produktivnosti in zmanjševanju stroškov, proizvodnja 
dodaja vrednost skozi prodajno storitev, strateška zavezništva, outsourcing, poudarek na 
kvaliteti in zadovoljstvu potrošnikov, rast franšizinga …), 

• napredka v informacijski tehnologiji (rast interneta, brezžični internet, hitrejši in 
zmogljivejši software  …), 

• globalizacije (podjetja delujejo na transnacionalni ravni, tuja konkurenca vstopa na 
domači trg  …). 

 
Zgoraj omenjene sile ponovno oblikujejo povpraševanje, ponudbo, konkurenčno podobo in 
tudi potrošnikovo odločanje. Potrošnikove potrebe in obnašanje se torej razvijajo zaradi 
spreminjajoče se demografije in življenjskih slogov. Menedžerji storitvenih organizacij se 
morajo zato bolj osredotočiti na trženjsko strategijo, če si želijo zadovoljiti potrošniške 
potrebe (Lovelock & Wirtz, 2007, str. 6-13). 
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4.2 Trženjska strategija 
 
Strategija je opredeljena kot skupek odločitev, ki vodi oziroma usmerja menedžerje podjetij, 
da bi dosegli svoje želene dolgoročne položaje. Strategija obsega cilj, ki ga skušajo doseči, in 
strateške ideje, s katerimi se bo ta cilj dosegel (Luck, Ferrell & Lucas, 1989, str. 4). 
 
Pri postavitvi poslovne strategije je veliko spremenljivk, pristojni za odločanje v podjetju pa 
morajo dati poudarek predvsem na (Luck et al., 1989, str. 12): 

• notranjo situacijo v podjetju, 

• tržni položaj podjetja, 

• potencial trga, 

• konkurenco, 

• tehnološke možnosti in spremembe, 

• družbene spremembe, 

• ekonomske pogoje, 

• vlado in pravne probleme. 
 
Lovelock in Wirtz (2007, str. 27-33) sta razvila okvir za razvoj učinkovite trženjske strategije 
za storitveno organizacijo. Trdita, da razvijanje trženjske strategije ni enosmerna ulica, na 
kateri se ustavimo na določenih točkah, temveč je ponavljajoč se proces, katerega 
komponente so med seboj povezane in jih je včasih treba večkrat pregledati. Odločitve na 
določeni ravni morajo biti skladne s tistimi na drugih ravneh. Dobro premišljena trženjska 
strategija mora temeljiti na močnem in zanesljivem poznavanju trga, potrošnikov in 
konkurence. Prav tako mora podjetje posedovati vse potrebna sredstva za dosego realno 
postavljenih ciljev, katerih napredek je lahko merljiv vsak trenutek. 
 
Prva faza koncepta, ki sta ga postavila Lovelock in Wirtz, je torej poznavanje in razumevanje 

strank oziroma porabnikov. Brez razumevanja porabnikov namreč nobena organizacija ne 
more ustvariti in dostaviti storitve, ki bi vodila do zadovoljne stranke. Na tem delu je najprej 
pomembno razumeti, zakaj porabniki uporabljajo storitve in kako izbirajo med 
konkurenčnimi ponudniki storitev. Potem je treba raziskati, kakšna je narava srečanja stranke 
z izbranim ponudnikom storitev, dostave storitve in njeno porabo; kako stranke delujejo v 
storitveni organizaciji z osebjem in tudi drugimi strankami; kakšna so njihova pričakovanja na 
vsakem koraku izvedbe in dostave storitve. Na koncu pa je še pomembno, ali je stranka po 
prejemu in doživetju storitve zadovoljna in pripravljena na naslednji nakup v prihodnosti.  
 
Druga faza koncepta je postavitev storitvenega modela. Ta faza se sestoji iz razvoja glavnih in 
dopolnilnih storitev ter izvedbe in distribucije vsakega elementa teh storitev strankam na 
primernem mestu in ob primernem času. Glede na to, kakšne storitve ponuja, lahko podjetje 
izbira med fizičnimi in tudi elektronskimi kanali za dostavo porabnikom. »Prostor« postaja 
vedno manj geografska lokacija, odprta le ob določenem času, ampak vse bolj internetni 
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dostop 24 ur na dan vsak dan. Da bi strategija finančno preživela, mora podjetje ustvariti tudi 
poslovni model, ki bo pokril stroške ustvarjanja in dostave storitve, prav tako pa tudi maržo za 
dobiček. Torej mora podjetje ustvariti tudi realno strategijo za postavljanje cen. Pomembno je 
vedeti, da pri menjavi vrednosti stranka stremi za tem, da pridobljene koristi pokrijejo vse 
njene stroške, vključno s časom in trudom. V tej fazi je treba porabnike tudi izobraziti, še 
posebej tiste, ki pridejo prvič, kako naj čim bolje izkoristijo storitev, hkrati pa jih tudi podučiti 
o vrednosti ponudbe, in to z učinkovitim komuniciranjem. Končno se mora podjetje tudi 
pozicionirati tako, da privlači želeni segment strank, in narediti korak pred konkurenco. 
 
Tretja faza koncepta za razvoj trženjske strategije je upravljanje porabnikove udeležbe v 
storitvi. Na tej stopnji je treba oblikovati in upravljati s storitvenim procesom, uravnotežiti 
povpraševanje z razpoložljivimi kapacitetami podjetja in načrtovati storitveno območje 
podjetja. Potrebno je tudi upravljati z zaposlenimi v storitveni organizaciji, da bi podjetje 
doseglo čim večjo konkurenčno prednost, saj so zvesti, izkušeni, motivirani zaposleni, ki 
delajo dobro, skupaj ali individualno, najpomembnejša prednost podjetja. 
 
Zadnja, četrta faza opisanega koncepta, je stopnja uresničevanja dobičkonosne trženjske 

strategije za storitveno organizacijo. Doseganje dobičkonosnosti je dosegljivo z oblikovanjem 
odnosov s porabniki iz pravih tržnih segmentov ter iskanjem načinov za pridobitev njihove 
zvestobe. V tej fazi je treba tudi načrtovati, kako naj se podjetje in zaposleni odzovejo, če gre 
kaj narobe, in pridobiti tudi mnenje porabnikov o storitvah podjetja. Neprestano pa je treba 
izboljševati tudi kakovost storitev in produktivnost. 
 
Luck et al. (1989, str. 14) tudi omenja, da naj podjetje pri zamišljanju in izvajanju svoje 
strateške ideje vključi tudi kakšno posebno, in sicer lahko:  

• diferenciacijo, ki temelji na tem, da se izdelek oziroma storitev razlikuje od konkurenčnih; 
v trženju to pomeni diferencialno prednost, ki jo porabniki prepoznajo in ji dajejo 
prednost, 

• presenečenje: kot že samo ime pove – strategija, s katero presenetimo tudi konkurenco, je 
bolj učinkovita, saj se konkurenti ne bodo mogli tako hitro odzvati, 

• pravočasnost: trenutek ali okoliščina, ki je idealna za izvedbo določene strategije, 

• izvedljivost, da podjetje lahko izpelje določeno strategijo, saj ima vsaka organizacija svojo 
osebnost in zmogljivosti. 

 

5 ANALIZA SEDANJEGA TRŽENJSKEGA SPLETA ARENE 
VODAFONE LIVE ZA POSAMEZNE CILJNE SEGMENTE V ZVEZI 
Z GLAVNO SKUPINO STORITEV 

 
Glavne značilnosti storitev so neopredmetenost, kar pomeni, da storitev ne moremo otipati, 
videti, okusiti ali kako drugače zaznati z našimi čutili. Enostavno jih ne moremo vnaprej 
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preizkusiti, zaradi česar so fizični dokazi toliko pomembnejši. Neločljivost storitev pomeni, 
da so storitve izvedene in porabljene sočasno in v istem prostoru. Izvajanje storitev zahteva 
aktivno udeležbo obeh vpletenih strani: porabnika in izvajalca storitve. Do spremenljivosti 
storitev prihaja zaradi tega, ker jih izvaja človek. Kakovost storitev se spreminja v odvisnosti 
od tega, kdo, kje in kdaj jih izvaja. Ker je pri izvajanju storitev vedno prisoten človek, storitev 
ni mogoče popolnoma standardizirati. Minljivost storitev pomeni, da storitev ne moremo 
skladiščiti, mogoče jih je izvesti le v določenem času in prostoru. Zmogljivosti so fiksne 
oziroma vsak dan enake, kar pomeni izgubo potencialnega dohodka, če teh zmogljivosti ne 
prodamo. 
 
Glede na število storitev, vključenih v ponudbo, ločimo samo izdelek, ki ga spremlja storitev, 
izdelek s spremljajočimi storitvami, izdelek in storitev sta v ponudbi zastopana enakovredno, 
osnova je storitev, ki jo spremlja manj pomemben izdelek, in ponudba obsega samo storitev.  
 
Vsako od dodatnih storitev, ki spremljajo izdelek, lahko razvrstimo v eno izmed osmih skupin 
dodatnih storitev. Osem skupin dodatnih storitev lahko ponazorimo, kot je tudi razvidno s 
Slike 3 (na str. 22), kot osem listov, ki izhajajo iz enega cveta – jedra storitve, in dobimo 
storitveni cvet. Ta storitveni cvet je popoln, ko je jedro in vseh osem cvetnih listov popolnih, 
tako da kupec dobi dober vtis o celotnem nakupu (Lovelock & Wright, 1999, str. 299). V 
središču storitvenega cveta je torej jedro, okoli njega pa so dodatne storitve: informacije, 
plačilo, zaračunavanje, sprejemanje naročil, gostoljubje, varovanje, svetovanje, izjeme. Vse te 
storitve pa lahko razdelimo v dve skupini: 

• podporne storitve (informacije, sprejemanje naročil, zaračunavanje storitve, plačilo), 

• storitve, ki pomenijo dodano vrednost (svetovanje, izkazovanje gostoljubja, varovanje 
porabnika in njegovih stvari, izjeme). 

 
Vsako jedro pa ni vedno obdano z vsemi navedenimi dopolnitvenimi storitvami. Narava 
posameznega izdelka določa, katere dodatne storitve morajo biti prisotne, druge pa so le 
zaželene in s svojo prisotnostjo ustvarjajo neko dodano vrednost. 
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Slika 3: Grafična ponazoritev storitvenega cveta – storitvenega jedra, obdanega s spremljajočimi storitvami 
 
 
 

 

 
 

Vir: C. Lovelock  & J. Wright, Principles of service marketing and management, 1999, str. 299. 

 

Arena Vodafone live je znana predvsem po bovlingu in biljardu, zato sem ti dve storitvi 
določila za osnovni. Poleg tega ju spremlja še veliko dopolnilnih storitev, ki bovlingu in 
biljardu dajejo dodano vrednost. Pod dopolnilne storitve spadajo na primer gostinska 
postrežba – lokal s pijačami in prigrizki, igralni avtomati, mize in stoli, na katerih lahko 
stranke preživljajo prosti čas, glasba ipd. Te storitve se plačujejo vsaka posebej (obračunavajo 
se sproti), saj jih težko zaračunamo v enem svežnju. Storitve, ki so na voljo, so namreč zelo 
raznolike, kar omogoča posameznikom, da si sami izberejo svoj sveženj storitev, ki jih ponuja 
Arena Vodafone live. Procesi dostave dopolnilnih storitev ter glavne storitve so dobro 
prilagojeni porabnikom, tako da se počutijo udobneje in sproščeno (domače).  
 
Poleg ponudbe bovlinga in biljarda se v centru Arena poslužujejo še spremljajočih storitev, ki 
skrbijo za pestrost in inovativnost ponudbe ter jo s tem poskušajo približati svojim 
porabnikom na različne načine. Te spremljajoče storitve so rezervacija, parkirišče, recepcija, 
gostinski bar ter koktajlbar in slaščičarna, restavracija (ne spada pod Kolosej), brezplačen 
internet (WI-FI-omrežje, ki ga omogoča Simobil Vodafone), možnost najema prireditvenega 
prostora (za košarkarsko tekmovanje, prenos nogometa ipd.) in različni tematski večeri: 
ponedeljkovi popusti za bovling, torkove nagradne igre, četrtkov bovling ob rokenrolu 
(bovling ob glasbi), ob petkih in sobotah ponujajo ekstremni bovling (ob svetlobnih efektih) 
ter ob sobotah in nedeljah družinski bovling z družinskimi popusti. Organizirajo tudi 
tekmovanja v bovlingu – turnirji, večere posebnih alkoholnih pijač – promocije, prireditve … 
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5.1 Storitveni cvet Arene Vodafone live 
 
Storitveni cvet in 8 skupin dodatnih storitev organizacije Arena Vodafone live so: 
 

• Informacije 
Porabniki se lahko pozanimajo, kje je lokacija centra Arene Vodafone live (table in smerokazi 
v okolici, objavljeno na internetni strani), o delovnem času (na internetu in po telefonu), o 
cenah (ceniki so objavljeni v prostorih in na internetni strani), prav tako pa jih lahko 
inštruktorji naučijo igrati bovling. 
 

• Sprejemanje naročil in rezervacij 
V centru Arena Vodafone live si porabniki lahko rezervirajo steze za bovling, biljardne mize, 
prireditveni prostor ali pa mize v lokalu. Rezervacije stez za bovling in biljardnih miz se 
izvajajo zelo pogosto v zadnjih mesecih leta (pozimi – oktober, november, december), 
najpogosteje pa decembra, ko podjetja prirejajo novoletne zabave ob bovlingu ter druženju v 
prostorih Arene Vodafone live. Rezervacije potekajo osebno ali po telefonu. 
 

• Zaračunavanje storitev in plačilo 
V Areni je zaračunavanje storitve in plačilo združeno, saj poteka istočasno. Računi so jasni, 
točni in razumljivi, zato zaračunavanje in plačilo storitve poteka brez težav. Na računih je 
specificiran proizvod oziroma storitev, ki so jo potrošniki kupili. Stranke lahko račun plačajo 
takoj z bančnimi oziroma kreditnimi karticami ali gotovino, lahko pa plačajo tudi z 
naročilnico (aktualno predvsem za podjetja). V prostorih Arene Vodafone live je postavljen 
tudi bančni avtomat, kjer lahko porabniki dvignejo svoj denar.  
 
V prostoru z igralnimi avtomati je postavljen žetonomat, ki porabnikom omogoča 
enostavnejše in udobnejše plačilo z žetoni. Ti vstavijo denar v žetonomat, ki jim izstavi 
žetone. Menjava gotovine za žetone poteka brez posrednikov in takoj, kar poenostavi sam 
proces (ni čakalnih vrst, prodajalcev, računov ipd.).  
 
V Areni Vodafone live imajo tudi možnost plačila z darilnim bonom, ki ga lahko unovčijo za 
igre biljarda ali bovlinga. 
 
Velik del pozornosti pa je treba nameniti tudi storitvam, ki pomenijo dodano vrednost in 
celotnemu nakupu povečujejo vrednost. Za poslovanje podjetja niso nujne, prav tako jih tudi 
kupci ne pričakujejo, vendar pa se njihovo zadovoljstvo poveča, če so jih deležni, zaznana 
vrednost celotnega nakupa se poveča in ponudba z njimi postane konkurenčnejša. Med 
storitve, ki jih obravnavano podjetje omogoča svojim strankam in pomenijo dodano vrednost, 
spadajo: 
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• Svetovanje in izkazovanje gostoljubja  
Svetovanje in izkazovanje gostoljubja strankam sta v Areni Vodafone live odvisna predvsem 
od zaposlenih. Ti so večinoma mladi, pretežno študenti, ki zagotavljajo dobro voljo, 
energičnost in željo po zabavi. Zaposleni tako strankam na simpatičen in mladosten način 
svetujejo o pijačah ter igranju bovlinga in biljarda. V Areni Vodafone live imajo postavljene 
tudi klopi zanimivih oblik (v obliki avtomobilov), ki strankam dajejo občutek gostoljubja. V 
predprostoru je veliko zanimivih lutk iz filmov, ki se v tem času vrtijo v Koloseju. Strankam 
nudijo tudi lepo urejene in velike toaletne prostore ter stojala z reklamnimi revijami (npr. 
Premiera) ter brezplačne poštne razglednice. 
 

• Prevoz  
Prevoz do centra Arena Vodafone live omogoča ljubljanski potniški promet, saj v neposredni 
bližini Arene Vodafone live stoji avtobusna postaja. V bližini je tudi veliko taksijev, ki nudijo 
možnost prevoza. Na voljo so parkirišča in parkirna hiša, ki porabnikom omogočajo 
parkiranje osebnih avtomobilov.  
 

• Varnost 
Varnost je v Areni Vodafone live zagotovljena prek delovanja varnostne službe, ki centru 
nudi svoje storitve 24 ur na dan. 
 

• Izjeme 
V Areni Vodafone live so, čeprav gre za veliko storitveno organizacijo, navajeni tudi izjem. 
Te so najpogostejše pri zagotavljanju cateringa ali pa ostalih potrebnih pripomočkov (npr. 
noži, krožniki, vilice) za rezanje torte in podobno.  
 
Arena Vodafone live omogoča torej veliko dopolnilnih storitev, ki z vidika porabnikov lahko 
predstavljajo konkurenčno prednost, predvsem pa razlikovanje od konkurenčnih ponudnikov. 
 

5.2 Dostava storitev – tržne poti v Areni Vodafone live 
 
Lovelock & Wirtz (2007, str. 19) menita, da morajo pri nekaterih storitvah za izvedbo aktivno 
sodelovati tudi porabniki. Poznavalci storitev celo trdijo, da so porabniki pogosto kar delno 
zaposleni. Vedno bolj se porabnikova vpletenost odraža v obliki samopostrežbe, pogosto z 
uporabo pametnih strojev, telekomunikacij in interneta. Dostop do samopostrežnih tehnologij 
je pomemben, glavno vprašanje za tržnike pa je, kako zadovoljni so porabniki s kvaliteto 
dostavljene storitve preko samopostrežnih tehnologij. 
 
Dostava je za izbrane storitve Arene Vodafone live, kot so bovling, biljard in gostinska 
ponudba, različna. Vse tri imajo tudi nekaj skupnih značilnosti, in sicer dostava se izvaja brez 
posrednika ter izbrane storitve so ponujene in dostavljene v centru Arena Vodafone live. Pri 
gostinski dejavnosti je pomembno, da je storitev dostavljena v kar najhitrejšem času. Za 
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kakovostno dostavo gostinske storitve (pijače ali prigrizka) je zadolžen natakar. Hitro 
postrežbo strank so v Areni Vodafone live zagotovili s pomočjo dlančnikov, v katere natakarji 
vtipkajo naročilo, ostali zaposleni pa ga ta čas pripravijo (predvsem ob vikendih, ko je v 
centru prisotnih veliko ljudi).  
 
Dostava storitev na področju bovlinga prav tako poteka s pomočjo zaposlenih, ki skrbijo za 
oddajo stez za bovling. Storitev je lahko dostavljena takoj, ko je bila naročena, ali pa jo 
stranke predhodno rezervirajo po telefonu ali osebno.  
 
Dostava storitve pri biljardu je zelo podobna dostavi storitve pri bovlingu. Strankam jo lahko 
naročijo takoj ali pa storitev predhodno rezervirajo. Omogočijo jim jo zaposleni, ki so 
zadolženi za biljardne mize.  
 
Na področju izbranih storitev organizacija Arena Vodafone live ne uporablja nobenega 
posrednika, razen bank pri plačilu storitev s plačilno kartico. Arena Vodafone live ima 
posrednika vključenega le v procesu dostave storitve pri prodaji vstopnic za kinodvorano 
Expand, ki jih porabniki lahko vnaprej kupijo v Koloseju. 

 

5.3 Oblikovanje prodajne cene v Areni Vodafone live 
 
Oblikovanje cen za storitve se razlikuje in je običajno bolj težavno kot oblikovanje cen 
proizvodov, saj je pri storitvah težavno izračunati stroške. Outputi in inputi so spremenljivi, 
zato se lahko zgodi, da ne vemo, kaj je enota storitve. Oblikovanje prodajnih cen za storitve 
pa ni težavno le za izvajalce storitev, temveč tudi za porabnike, saj tudi oni težko ovrednotijo 
storitev, ne vedo, kaj bodo dobili v zameno za svoj denar. 
 
Pri oblikovanju cene ima storitvena organizacija več možnosti. Jobber po Shapiru in Jacksonu 
(Jobber, 1995, str. 326) povzema tri metode, ki jih manedžerji podjetja lahko uporabijo pri 
določanju cene: naslanjajo se lahko na stroške, ki jih dosegajo, lahko temeljijo na tem, kako 
cene postavlja konkurenca, lahko pa ceno postavljajo na podlagi vrednosti v očeh kupca za 
prejete storitve. 
 
Pogosto se na področju prodajnih cen odgovarja na vprašanja v zvezi s strategijo in ravnanjem 
na področju prodajnih cen. 

 
Lovelock in Wirtz (2007, str. 147) sta pri postavljanju cenovne strategije predpostavila 7 
vprašanj, ki podjetjem olajšajo postavljanje cen za svoje storitve. V Tabeli 1 ( na str. 26) sem 
odgovorila na ta vprašanja za obravnavano podjetje in v odgovore vključila tudi 3 stebre 
cenovne strategije, ki so stroški, porabniki in konkurenca. 
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Tabela 1: Odgovori na 7 vprašanj v povezavi s postavljanjem cenovne strategije za podjetje 

Arena Vodafone live 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koliko bi morala organizacija zaračunati   
za storitev? 

Organizacija bi s svojimi cenami morala upoštevati in 
pokriti stroške (prvi steber cenovne strategije): 
– izvršitev v lokalu: stroške pijače, stroške dela,  stroške 

opreme. Arena Vodafone live s svojimi cenami 
uspešno pokriva svoje »investicije« (v povečanje 
dvorane približno pred dvema letoma), stroške pijače, 
stroške študentskega dela (4,15 €/uro) in dela redno 
zaposlenih ljudi. Nekaj opreme dobi s pogodbo z 
dobavitelji (npr. kavomat, hladilnike, sladkor ipd.), 
ostalo pokriva s svojimi prodajnimi cenami; 

– na bovlingu in biljardu: stroške dela, stroške opreme 
(nabava, zamenjava, popravila – servisi …). 

 
Na osnovne stroške doda organizacija veliko maržo, s 
katero ustvarja dobiček. 
 
Porabniki (drugi steber cenovne strategije) presojajo 
vrednost storitve na podlagi zaznanih stroškov in koristi. 
Porabniki Arene Vodafone live na cene na podlagi 
mojih opažanj niso zelo občutljivi in na te tudi nimajo 
večjega vpliva, saj se po prehodu s tolarja na evro obisk 
zaradi povišanja cen ni zmanjšal, prav tako pa se tudi 
porabniki osebju niso pritoževali zaradi višjih cen 
storitev. 
 
Konkurenti (tretji steber cenovne strategije) 
zaračunavajo cene, podobne tej storitveni organizaciji in 
se po le-teh tudi zgledujejo. 
 
Edini pravi konkurent podjetja Arena Vodafone live je 
ljubljanski klub za bovling Klub 300. Neposredni 
konkurent obravnavane storitvene organizacije je zato,                    
ker ponuja zelo podobne storitve in ker je bil prvi na 
trgu.   
 
Arena je v prednosti, ker je svojo storitev ponudila v 
»enem paketu«, torej vse naenkrat, Klub 300 pa se 
počasi razvija v smislu širine ponudbe storitve podobne 
Areni Vodafone live. Zato je po mojem mnenju cenovni 
vodja Arena Vodafone live in le-ta narekuje tempo.  
 
Na osnovne cene je v obravnavanem podjetju obračunan 
popust na pijačo in hrano za zaposlene, prav tako tudi na 
igre biljarda in bovlinga; popust na igre bovlinga imajo 
tudi posamezniki, ki so člani klubov in trenirajo bovling, 
dijaki in študentje, upokojenci itd. 
 

 
»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 
 

Kaj bi morala biti osnova cene? 

– izvršitev določene naloge – natakar prinese (tudi 
naredi, npr.: tople napitke, naravni sok …) naročilo 
porabnika. Receptor odda stezo bovling, čevlje za 
bovling, sprejema naročila. 

–  vstopnina  
–  enote časa – pri biljardu se računa storitev na uro. 
 
Vsak del storitve se računa posebej. 

Kdo bi moral sprejemati plačila? Organizacija, ki izvaja storitve, torej Arena Vodafone 
live. 

Kje se vrši plačilo? Na lokaciji oziroma v prostorih storitvene organizacije, 
torej v objektu Arena Vodafone live. 

Kdaj se mora plačilo izvršiti? V Areni Vodafone live se mora plačilo storitev izvršiti 
po prejemu storitve. 

Kako se mora plačilo izvršiti? 

–  gotovina 
– naročilnice 
– post terminal  
– bančne in kreditne kartice (sprejemati se morajo 

kartice čim več ponudnikov) 

Kako se mora plačilo izvršiti? 
Cena se mora posredovati preko zaposlenih v storitveni 
organizaciji Arena Vodafone live (natakar prinese račun, 
prodajalec kinovstopnic …). 

 
Vir:Lastna priredba. 

 

5.4 Trženjsko komuniciranje v Areni Vodafone live 
 
Trženjski oziroma komunikacijski instrumenti so način za komuniciranje s trgom. Ti so 
(Metz et al., 2006, str. 370-376): 

• ponudba ali storitev, 

• cenovna politika – oblikovanje in diferenciranje cen, 

• prodajna metoda – prodajne poti, organizacije prodaje,  

• komunikacija s trgom – pospeševanje prodaje, stiki z javnostjo in oglaševanje. 
 

• Pospeševanje prodaje 
Cilj pospeševanja prodaje je njena širitev. Za izboljšanje prodaje so bistveni naslednji 
instrumenti, ki jih lahko podjetje uporabi posamično ali kombinirano: 
– prodajna metoda oziroma različne prodajne poti, kot so: neposredna prodaja (brez 

posrednika) ali posredna (npr. preko kataloga). Pri zabaviščnem centru pride v poštev le 
lastna prodaja. 

– predstavitev izdelkov oziroma storitev in ponudbe, torej naravnih danosti (npr. mirna lega, 
lega v nakupovalnem središču), osebnih storitev vseh zaposlenih (npr. prijaznost, pomoč) 
ipd. Za ta instrument sta na voljo dve možnosti: oglaševanje ali pa cenovna politika. 
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• Stiki z javnostmi 
PR ali stiki z javnostmi stremijo k temu, da se podjetja predstavijo javnosti. Na spletni strani 
Wikipedie (http://sl.wikipedia.org/wiki/Odnosi_z_javnostmi) je navedeno, da so upravljavska 
disciplina, ki analizira trende, predvideva njihove posledice, svetuje organizacijskim vodjem 
in izvaja načrtovane programe akcij z namenom, da služijo organizacijskemu in javnemu 
interesu. V zabaviščni dejavnosti gre pri tem za privabitev čim več gostov, ki morajo biti kar 
najboljše seznanjeni s ponudbo, odzivali pa naj bi se z naklonjenostjo in zaupanjem. Pri temu 
instrumentu se uporabljajo naslednja sredstva: 
– sodelovanje in vzdrževanje stikov z mediji (informacijske mape, novinarske konference), 
– PR-dejavnosti (sponzorstva pri javnih prireditvah, »dnevi odprtih vrat«), 
–  svetovanje gostom (animacija, pomoč),  
–  obveščanje znotraj obrata (čestitke ob rojstnih dnevih, hišni časopis, prospekti, zloženke),  
–  organizacija posebnih dogodkov (pokušine redkih vin z uglednimi gosti, posebna ponudba 

pijač). 
 

• Oglaševanje 
Oglas je informacijski in komunikacijski instrument. Naloga oglaševanja ja, da vzbudi 
povpraševanje in ga tudi ohranja, hkrati pa mora ustvariti tudi zaupanje. Pri osebnem 
oglaševanju je pozornost namenjena posamezniku (npr. čestitke za rojstni dan stalnim 
gostom). Pri množičnem oglaševanju pa se podjetje obrača na družine, ljubitelje bovlinga 
ipd. Oglasno sporočilo je lahko informativno  (poudarijo se ponujene storitve stvarno, 
racionalno) ali pa sugestivno (pretežno usmerjeno na občutke oziroma čustva). Kot 
oglaševalska sredstva se uporabljajo: pisana besedila (reklamna pošta, plakati), govorjena 
besedila (radijski oglasi), slike ali efekti (televizijsko oglaševanje, spletna stran, svetlobna 
reklama – »city light«) ali dodatki (npr. reklamne vžigalice, kupon za pijačo dobrodošlice). 
 

Odločanje storitvene organizacije Arene Vodafone live glede sredstev za trženjsko 
komuniciranje 
Podjetje Kolosej se intenzivno posveča trženjskim aktivnostim. Na spletni strani Koloseja 
(http://www.kolosej.si/podjetje/kinematografi/#07) je navedeno, da raziskuje trg, oglašuje, 
prodaja ter nabavlja, proizvaja storitve, zaposluje in financira. Arena Vodafone live torej 
ugotavlja potrebe ciljnega trga potrošnikov, zadovoljuje potrebe kupcev, trži in s tem 
pridobiva dobiček/dobičkonosnost. 
 

Cilji trženjskega komuniciranja (po posameznih ciljnih trgih) Arene Vodafone live 
Ker je lastnik Arene Vodafone live Kolosej, slednje podjetje večinoma določa trženje Arene 
Vodafone live. Na spletni strani Koloseja (http://www.kolosej.si/podjetje/kinematografi/#07) 
so navedeni naslednji cilji: (predvsem) ustvarjanje zavesti o novih kinocentrih in storitvah, ki 
jih ponuja obiskovalcem, utrjevanje prepoznavnosti blagovne znamke Kolosej in posledično 
širitev tržnega deleža. Komuniciranje s ključnimi javnostmi je zelo pomembno za podjetje, 
prav tako tudi odnos do neposrednih porabnikov storitev. Cilj je tudi povečanje števila svojih 
porabnikov, tudi geografsko, in sicer s širjenjem mreže dvoran in kinocentrov ter z razvojem 
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kinematografiji komplementarne dejavnosti – Arena Vodafone live. Pomembno je, da so cilji 
podjetja realno načrtovani in merljivi  
 

Uporabljeni instrumenti trženjskega komuniciranja na posameznih ciljnih trgih podjetja 
Arena Vodafone live 
Cilj povečanja prihodkov podjetja Arena Vodafone live uresničuje s trženjem Kolosejevega 
oglasnega prostora, ki vključuje oglaševanje v kinocentrih, na platnih, zadnji strani 
kinovstopnic, v tiskanih materialih in drugod. Ta instrument trženjskega komuniciranja se mi 
zdi ustrezen, saj je trženjski oddelek Koloseja. fleksibilen in odprt za inovativne oglasne ideje, 
npr.: škatle za pokovko, oglasi na stopnišču, nalepke na tleh. 
 
Ta cilj je zasledovan dokaj uspešno, saj je od vseh anketirancev v raziskavi CATI iz leta 2007 
dve tretjini takih, ki so v centru Arena Vodafone live opazili tudi kakšno oglasno sporočilo. 
Največ vprašanih je opazilo reklamne plakate, oglase na vratih, vhodu, na stenah in 
monitorjih (Raziskava o navadah obiskovalcev kinematografov, 2007). 
 
Zelo velike uspehe oddelek dosega tudi pri organizaciji konferenčne dejavnosti in trženju 
šolskih predstav. 
 
Na spletni strani Koloseja (http://www.kolosej.si/podjetje/kinematografi/#07) je navedeno, da 
podjetje s svojo ciljno skupino in ključnimi javnostmi pogosto komunicira. Organizira 
nagradne igre, posebne dogodke, nadzira tudi organizacijo filmskih premier ter oglaševalskih 
dejavnosti distributerjev, pri katerih pogosto sodeluje tudi v finančnem smislu. Komunicira 
tudi preko internetne strani, elektronskih okrožnic, Kino vodiča (brezplačni dvomesečnik o 
prihajajočih filmih), zaprtih projekcijah za posebne naročnike in mnogih ad hoc dejavnosti. 

 

5.5 Proces v Areni Vodafone live 
 
Storitveni proces te organizacije sem oblikovala kot diagram poteka storitev. Pri tem je treba 
definirati korake, ki jih mora opraviti stranka, ko želi dobiti določeno storitev v Areni 
Vodafone live. 
 
Ker je pri večini storitev, ki jih Arena Vodafone live ponuja, proces storitve enak (najem stez 
za bovling, najem biljardne mize, naročilo pijače v lokalu ...), sem na Sliki 4 (na str. 30) 
predstavila potek storitvenega procesa za naročilo pijače v baru za bovling. 
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Slika 4: Grafični prikaz storitvenega procesa v Areni Vodafone live 
 

 
 

Vir:Lastna predstavitev. 
 
 

Koraki za gostinsko storitveno dejavnost v Areni Vodafone live – lokal: 
 1.  Porabnik vstopi v zabaviščni center. 
 2.  Usede se za mizo. 
 3.  Natakar pride do porabnikove mize. 
 4.  Porabnik naroči pijačo. 
 5.  Natakar si to informacijo oziroma naročilo zapomni ali si ga zabeleži. 
 6.  Natakar stopi za šank in pripravi pijačo ter izda račun. 
 7.  Če sam ne zna pripraviti vseh pijač, se lahko pozanima pri nadzorniku. 
 8.  Če zmanjka pijače, mora ponjo v skladišče. 
 9.  Menjava sodov za pivo. 
10. Natakar prinese naročilo porabniku. 
11. Porabnik naročilo sprejme in ga plača. 
12. Natakar sprejme in prešteje denar ter izda račun porabniku. 
13. Porabnik prejme račun kot dokaz plačila. 
 

PRIKAZ STORITVENEGA PROCESA V ARENI VODAFONE LIVE 
 

(primer: naročilo pijače v lokalu) 
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Vidni dokazi kakovostne storitve, torej sestavine nad črto vidnosti, morajo biti pravilno 
izvedeni, in sicer z ustreznim slogom in vedenjem. Še posebej pri tej storitveni organizaciji je 
prvi vtis zelo pomemben, saj je pri porabnikih to dejavnik zvestobe. V Areni Vodafone live so 
kar močni stiki med osebjem in porabniki, zato so na napake stranke zelo občutljive.  
 

Vloga porabnika v storitvenem procesu (vpletenost v proces) 
Poznamo tri vrste vlog porabnikov v storitvenem procesu. Nizka vloga pomeni, da zaposleni 
(in naprave) opravijo vse delo. Srednje močna vloga pomeni, da porabnik pomaga izvajalcu 
storitve (mu da potrebne informacije, zbere dokumentacijo ipd.). V Areni Vodafone live pa 
prevladuje tretja od treh možnih vlog porabnika, ki je zelo močna: porabnik nastopa kot 
soustvarjalec storitve. 
 

Vpliv drugih porabnikov v prostoru na doživljanje storitvenega procesa 
V storitveni organizaciji Arena Vodafone live tudi drugi porabniki vplivajo na doživljanje 
storitvenega procesa, predvsem s svojo prisotnostjo in vzdušjem. V zabaviščnem centru je 
zelo pomembno, da pridejo porabniki sproščeni in dobre volje ter s tem prispevajo k večji 
zaznavni vrednosti storitve v očeh kupcev. 
 
Vendar pa niso vsi vplivi drugih porabnikov pozitivni. V tako javno odprto organizacijo, kot 
je Arena Vodafone live, imajo vstop tudi tatovi, kršitelji pravil, prepirljivci in nasilneži. Tem 
porabnikom pravimo težavne stranke.  
 
Za težavne stranke je značilna nepremišljenost, nekooperativnost, nagnjenost k zlorabam in 
povzročanje škode podjetju, uslužbencem in drugim strankam. Imajo torej negativen vpliv na 
potek storitve (oviranje ali celo preprečevanje) in na počutje ter zadovoljstvo strank. 

• Tat: nepripravljenost za plačevanje storitve, kraja ali uporaba goljufivih načinov 
plačevanja, povzročanje škode podjetju. Za zaščito pred tatovi ima največji pomen 
preventiva. V Areni Vodafone live izvajajo preventivo pred tatovi na naslednje načine: 

–   testiranje bankovcev za odkrivanje poneverjanja denarja, 
–  varnostne kamere in označitev njihove prisotnosti že na vhodnih vratih,            

zaradi katerih se mnogi potencialni tatovi premislijo že na začetku, 
–  varnostniki. 

• Kršitelj pravil: neupoštevanje predpisov, ki omogočajo varno, zdravo in legalno 
poslovanje. V Areni Vodafone live pride največkrat do mladoletnih kršiteljev pravil, ki si 
naročajo alkoholne pijače, čeprav je to zakonsko prepovedano, zato natakarji mladostnike 
preventivno sprašujejo po osebnih dokumentih. 

• Prepirljivec: agresivnost, razdražljivost, vzkipljivost. Proti tem se borijo z nadzorniki 
oziroma posredniki, ko se prepirljiva stranka sooča z zaposlenim, in potem nadzorniki 
poskušajo umiriti situacijo. 
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Kriti čni dogodki v podjetju Arena Vodafone live 
Za proučevanje kritičnih dogodkov v podjetju je treba narediti analizo mnenj zaposlenih in 
mnenj porabnikov. Mnenja zaposlenih sem zbrala kar sama kot nekdanja zaposlena v podjetju 
Arena Vodafone live, mnenja porabnikov pa sem izvedela z nekaj neformalnimi pogovori. 
Odgovori so jasni: najbolj kritični dogodki v procesu posredovanja preučevanja storitve 
stranki so: 

• ko ima natakar problem, ki ga lahko reši le nadzornik. Čeprav je vsaj en nadzornik 
prisoten v celotnem delovnem času lokala, ima poleg nudenja pomoči natakarjem tudi 
druge delovne naloge in lahko se zgodi, da natakar ne more priti do njega. Stranko lahko 
dolgo čakanje na storitev spravi v slabo voljo oziroma lahko dobi slab vtis o podjetju. Ta 
problem, izvirajoč iz zakulisja, rešuje organizacija z vokmani in mobilnimi telefoni. 
Mislim, da je to v veliko primerih dobra rešitev. 

• natakarjev odnos do stranke (slab dan, nima dovolj znanja o svojem poklicu …).  
 

Usklajevanje povpraševanja z zmogljivostmi, kadar povpraševanje niha 
Arena Vodafone live se sooča z nihanjem obsega povpraševanja. Sooča se s presežnim 
povpraševanjem (torej, obstaja prevelik obseg povpraševanja glede na zmogljivosti podjetja) 
ter tudi s presežnimi zmogljivostmi, ko so prevelike zmogljivosti v obdobju glede na obseg 
povpraševanja. 
 
Pod sestavine zmogljivosti storitvene organizacije Arena Vodafone live se šteje zgradba, v 
kateri se zadržujejo porabniki, zgradbe/prostore, kjer shranjujemo ali obdelujemo materialne 
dobrine (skladišča, pisarne, šank ...), oprema in pripomočki, fizično in umsko delo (natakarji, 
prodajalci, nadzorniki) ter javna infrastruktura. 
 
V podjetju se srečujejo z napovedljivimi vzorci povpraševanja in vzroki za nihanja: 

• ob četrtkih, petkih in sobotah je povpraševanje veliko večje kot med tednom, vzrok za to 
pa je delovni teden, 

• tedenski vzorci povpraševanja – ko so šolske počitnice, 

• letni vzorci povpraševanja – v zimskih mesecih, predvsem zadnjih mesecih leta (oktober, 
november, december), je povpraševanje veliko višje od ponudbe. 

 
Povpraševanje je tudi zelo odvisno od vremena. Ob lepem vremenu je strank v storitveni 
organizaciji zelo malo, prav tako tudi ob toplih večerih. Ko pa je vreme slabo, deževno, je 
obiskovalcev več. Največ strank pride v Areno Vodafone live ob večerih. 
 
Ta sezonska nihanja podjetje rešuje: 

• s strategijo upravljanja zmogljivosti: s širjenjem in krčenjem zmogljivosti (stoli, stojišča, 
zmanjšanje razmika med mizami ...), 

• z uvedbo nadurnega dela, zaposleni pa ob konicah morajo delati hitreje, imajo manj časa 
za malico, odmore ..., 
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• s podaljšanjem delovnega časa zaposlenih ob konicah: zaposleni imajo med vikendi 
plačane pol ure več za pospravljanje kot med tednom, saj je strank več. 

 
Obstajajo tudi strategije, s katerimi se podjetje domiselno prilagaja povpraševanju: 

• v obdobju nizkega povpraševanja, torej v dopoldanskem in popoldanskem času, zaposleni 
opravljajo popravila, temeljito pospravljajo šank, pisarne, skladišča, podjetje daje dopuste 
zaposlenim in jim nudi izobraževanja. V tem času nizkega povpraševanja je zaposlenih 
tudi veliko manj ljudi kot ob konicah. 

• podjetje nauči zaposlene opravljati različna opravila – tako je lahko gibanje zaposlenih po 
prostorih veliko, prilagodljivo potrebam in povpraševanju.  

 
Da bi porabniki čim manj časa in s čim manj negodovanja dočakali storitev v čakalnih vrstah, 
podjetje Arena Vodafone live: 

• popestri čas čakanja s svojimi zaposlenimi in z njihovim humorjem ter z glasbo, saj 
stranke pridejo dobre volje v to podjetje preživljati prosti čas, 

• v podjetju nimajo zastavljene neke oblike čakalne vrste – natakar si mora sam zapomniti, 
kdo je prišel prej (odvisno tudi od vsiljivosti stranke), pri recepciji za bovling pa se 
stranke postavijo okoli šanka. Na ta način več strank vidi, kaj točno se dogaja (zakaj 
toliko časa traja), prav tako pa novoprispele stranke ne vedo točno, kako dolga čakalna 
vrsta sploh je (ali so stranke, ki čakajo, ena skupina ipd.). 

 

5.6 Fizični dokazi in ljudje – storitveno območje v Areni Vodafone live 
 
Fizično okolje, v katerem se izvaja storitev, je v večini primerov zelo pomembno za 
porabnike in za zaposlene. V nekaterih organizacijah (med katere spada tudi Arena Vodafone 
live) je dobro organizirano in premišljeno okolje bistvena sestavina v procesu storitve. Okolje 
namreč porabniku posreduje določena sporočila ter pritegne njegovo pozornost. Lahko tudi 
izkazuje pozicioniranje organizacije ter omogoča operativno učinkovitost. Pozicioniranje se 
izkazuje z videzom zaposlenih, prostorov in opreme ter tako vpliva na porabnikova 
pričakovanja o storitvenem procesu. Prodajalna mora poosebljati načrtovano vzdušje, ki 
ustreza ciljnemu trgu in pritegne porabnike k nakupu (Kotler, 1998, str. 571). 
 
Na tem področju je pomemben tako imenovani model »spodbuda-odziv«. V teoriji sta ga 
predstavila Mehrabian in Russell (1974, str. 8), ki trdita, da fizični in socialni stimulansi v 
okolju, skupaj z osebnostjo različnih potrošnikov, neposredno vplivajo na čustveno stanje 
osebe ter s tem na njeno obnašanje v tem okolju. Postavljata dve hipotezi, ki pravita, da večja 
količina informacij vpliva na večje stanje zadovoljstva in vznemirjenosti, le-to pa nato vpliva 
na pozitivno nakupno vedenje. Model velja tudi na primeru Arene Vodafone live, saj hipotezi 
tu držita, kar bom predstavila v nadaljevanju s pomočjo storitvene pokrajine.  
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Model storitvene pokrajine obsega, kot rečeno, porabnike in zaposlene, poleg tega pa še tri 
dimenzije, ki določajo vedenje samih porabnikov. Dimenzija fizičnega okolja vključuje 
elemente vzdušja (razsvetljava in barve, zaznavanje velikosti in oblik, zvoki (hrup in glasba), 
temperatura in vonjave), funkcionalno razporeditev okolja ter znake, ki označujejo oziroma 
vodijo porabnike do določenih interesnih točk. 
 

• Elementi vzdušja v Areni Vodafone live 
Najprej je potrebno analizirati elemente vzdušja, ki so prisotni v Areni Vodafone live. Glede 
razsvetljave lahko ocenim, da je učinkovita in se sklada z ambientom prostorov. Ni ne 
premočna oziroma moteča (direktna luč, ki sveti v oči) ne prešibka (v določenih predelih, kjer 
je ambient tako zasnovan, je šibkejša, vendar je to urejeno zaradi namena in tako tega ne 
morem šteti kot slabost). Barve so tople ter v skladu z logotipom blagovne znamke Vodafone 
live in se lepo ujemajo s prostorom, kar pričara dobro počutje. Prostor je namreč zasnovan z 
dobro mero okusa, kar je zelo pozitivno, saj lahko v določenih primerih to ključno vpliva na 
počutje porabnikov, kar se posredno opazi tudi v nakupnem obnašanju.  
 
Zvoki, ki so prisotni v Areni Vodafone live, so mešanica glasbe ter zvokov, ki prihajajo s stez 
za bovling. Glasba je modernejše zvrsti in se sklada s pozicioniranjem podjetja.  
 
V Areni Vodafone live so za zagotovitev primerne temperature v uporabi klimatske naprave, 
ki omogočajo ravno pravšnjo temperaturo v vseh letnih časih. Poleti je sicer zaradi množice 
lahko temperatura sicer višja, menim pa, da ne toliko, da bi pri obiskovalcih povzročala 
nelagodje oziroma nezadovoljstvo. Klimatske naprave so razporejene tako, da ni 
neposrednega zračnega toka do obiskovalcev, kar ocenjujem za pozitivno, saj je znano, da je 
ob vročih dnevih direktno izpostavljanje toku klimatskih naprav škodljivo zdravju.  
 
Vonjave so sestavni del vzdušja v vsakem lokalu. Na področju, kjer se zadržujejo gostje, 
ocenjujem, da večjih težav z neprijetnimi vonjavami ni, še posebej zdaj, ko je obveljal zakon 
o splošni prepovedi kajenja v javnih prostorih. Problem vonjav in čistoče pa se utegne pojaviti 
na straniščih, predvsem v bolj obiskanih delih dneva ter ob vikendih, ko je tam velika 
frekvenca ljudi, čiščenje pa ni prisotno tako pogosto, da bi ta problem odpravilo. Sicer so 
stranišča čista in dobro opremljena (ni okvar na napravah, dovolj toaletnega papirja in 
podobno), tako da lahko to ocenim kot dobro urejeno.  
 

• Funkcionalna razporeditev okolja 
Prostorska razporeditev in funkcionalnost sta pomembni sestavini storitvene pokrajine v 
Areni Vodafone live. Njen vpliv ni omejen le na izvajanje storitvenega procesa, temveč tudi 
na porabnikovo doživljanje storitve. Prostori, ki jih uporablja Arena Vodafone live, so veliki 
in dobro funkcionalno razporejeni. Pred vhodom je na voljo veliko brezplačnih parkirnih 
mest. Stranišča so prisotna takoj za vhodom, vstop vanje pa je mogoč tako s strani lokala in 
tudi iz strani stez za bovling preko priročnega prehoda. V zgornjem nadstropju je lociran 
biljardni center, spodaj v kleti pa je igrišče za streljanje z laserjem oziroma »laser tag«. V 
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pritličju je tako še restavracija, steze za bovling, kinodvorana Xpand z najmodernejšo 3D-
tehnologijo, poleg nje pa še Casino Rio. Sama razporeditev opisanih prostorov je izvedena 
smiselno in z občutkom (npr. biljard je lociran na balkonu nad bovlingom, tako da omogoča 
pogled nanj). Oprema in naprave so moderne in v skladu s pozicioniranjem ter izgledom 
blagovne znamke. Vse so podprte z informacijsko tehnologijo, kar omogoča kupcem lažje 
rokovanje z napravami, po drugi strani pa tudi lažji nadzor in delo zaposlenih. 
 

• Znaki  
Znaki in simboli v storitvenem podjetju vodijo potrošnika skozi proces dostave storitve. Znaki 
morajo biti postavljeni na mestih, kjer jasno in nedvoumno označujejo določene točke. Poleg 
omenjenih lastnosti pa znaki lahko napovedujejo tudi pravila obnašanja, na primer prepoved 
kajenja, hranjenja, pitja, fotografiranja in podobno. V Areni Vodafone live so uporabljeni 
znaki za prepoved, smerokazi za različne namene, na primer: kje se kupi vstopnice za kino, 
kje je slaščičarna, pa tudi za izhod v sili.  
 

• Ljudje  
Ljudje so v določenih storitvenih podjetjih ključni del storitvene pokrajine. Prav tako je tudi v 
Areni Vodafone live, kjer so zaposleni, s katerimi pridejo obiskovalci v stik, ključni za dobro 
opravljanje storitve. Vsi so oblečeni v uniforme v barvi logotipa blagovne znamke Vodafone 
live. Obleke morajo biti čiste in urejene, kar izkazuje visoko pozicioniranje blagovne znamke. 
Poleg tega morajo biti zaposleni vedri, prijazni in pripravljeni pomagati porabnikom. Slabost, 
ki se pojavlja, je nekvalitetna oprema zaposlenih, kot so na primer strgane denarnice, kar ne 
samo da znižuje ugled z vidika kupcev, temveč tudi otežuje sam proces dostave storitve. 
 

5.7 Reševanje pritožb in predlogov porabnikov v Areni Vodafone live 
 
Arena Vodafone live na porabnikovo zaznavanje kakovosti storitve vpliva predvsem z dobro 
lokacijo, urejenostjo prostora, s sodobno opremo ter pestro ponudbo svojih storitev. Gre za 
fizične dokaze storitev, ki so porabniku vidne (»na odru«). Če porabnik ni zadovoljen s 
ponujeno storitvijo, se lahko osebno pritoži pri nadzornikih oziroma vodjih poslovanja, ki 
nadzirajo zaposlene in poskrbijo, da se pritožba razreši na kraju dogodka (če je to seveda 
mogoče) ali posredujejo pritožbo višjim vodjem, ki nato ukrepajo.  
 
Stranke lahko podajo pritožbe in pohvale tudi v pisni obliki pri vhodu v center Arena 
Vodafone live. Prav tako lahko kontaktne podatke za pritožbe in pohvale dobijo na internetni 
strani Arene Vodafone live. Na internetni strani so navedene kontaktne številke in elektronski 
naslovi za posamezne storitve, nimajo pa direktne povezave, preko katere bi porabniki lahko 
izražali svoje (ne)zadovoljstvo o opravljenih storitvah. Večina pritožb, kot je na primer 
postrežba neustrezne pijače ali nedelovanje steze za bovling, se razreši na samem mestu 
izvedbe storitve. 
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6 IZHODIŠ ČA ZA RAZVOJ TRŽENJSKE STRATEGIJE ZA ARENO 
VODAFONE LIVE 

6.1 Raziskava o nakupnih navadah porabnikov Arene Vodafone live 

6.1.1 Metodologija 
Nakupno obnašanje porabnikov sem opredelila na podlagi raziskave, ki mi jo je posredovalo 
podjetje Kolosej. To raziskavo je omenjeno podjetje naročilo pri podjetju za trženjske, 
medijske, družbene raziskave in svetovanje CATI, d. o. o. Raziskava je potekala od 12. 12. 
2006 do 6. 1. 2007. Metoda zbiranja podatkov je bila telefonska anketa in je zajemala velikost 
vzorca 739 anketirancev. Anketirana populacija je bila splošna javnost in je predstavljena v 
Prilogi 1, vprašalnik pa je razvilo podjetje CATI v sodelovanju z naročnikom. 
 

6.1.2 Aktivnosti obiskovalcev kina in obisk centra Arena Vodafone live 
S Slike 5 je moč razbrati, da pred ali po ogledu filma obiskovalci najpogosteje gredo na pijačo 
v bar. Nekoliko manj kot desetina anketiranih porabnikov zavije še na biljard, 6 odstotkov pa 
na bovling. Vsak deseti obiskovalec pa se takoj po ogledu filma odpravi domov. 
 

Slika 5: Grafični prikaz aktivnosti obiskovalcev kina 
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 Vir:  Raziskava o navadah obiskovalcev kinematografov, 2007; Lastna priredba/prikaz aktivnosti obiskovalcev kina. 
 

Na Sliki 6 (na str. 37) je prikazano poznavanje ter obisk centra Arena Vodafone live. Med 
vsemi obiskovalci kinematografov je dobra četrtina takih, ki so vsaj enkrat že bili v centru 
Arena Vodafone live. Med obiskovalci kina je nekoliko več kot tretjina sicer že slišala za ta 
zabaviščni center, vendar ga še niso obiskali. Skorajda dva od petih obiskovalcev pa za Areno 
Vodafone live še nista slišala. Nadpovprečen delež tistih, ki še niso slišali za Areno Vodafone 
live, prihaja z vzhodne Štajerske, iz Savinjske, obalno-notranjske regije ter Prekmurja, zato 
tako visok delež med njimi ni zaskrbljujoč (Raziskava o navadah obiskovalcev 
kinematografov, 2007). 
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Slika 6: Grafični prikaz poznavanja Arene Vodafone live 
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Vir: Raziskava o navadah obiskovalcev kinematografov, 2007;Lastna priredba/prikaz poznavanja Arene Vodafone live. 

 
Med obiskovalci kina, ki se nato odločijo še za obisk centra Arena Vodafone live (27 
odstotkov), je bilo v primerjavi s populacijskimi deleži več anketirancev starih od 25 do 29 
let. Nadpovprečno so bili zastopani anketiranci z najvišjim osebnim dohodkom (za skoraj 
deset odstotnih točk več jih je kot v anketirani populaciji). V tej skupini je dve tretjini 
anketirancev iz osrednje Slovenije – dobra tretjina iz Ljubljane, 20 odstotkov pa iz krajev, ki 
imajo od 2.000 do 10.000 prebivalcev (Raziskava o navadah obiskovalcev kinematografov, 
2007). 
 
Med tistimi, ki so že slišali, vendar še niso obiskali centra Arena Vodafone live (35 
odstotkov), je nadpovprečen delež anketirancev starejših od 30 let. V tej skupini anketirancev 
so nadpovprečno zastopani ljudje z osebnim dohodkom od 640 € do 960 €. Nadpovprečen je 
delež anketirancev z Gorenjske ter iz najmanjših krajev (Raziskava o navadah obiskovalcev 
kinematografov, 2007). 
 
V skupini tistih, ki še niso slišali za center Arena Vodafone live (38 odstotkov), je bila 
četrtina starih od 19 do 24 let. Dohodek 38 odstotkov anketirancev v tej skupini znaša od 320 
€ do 640 €. Razumljivo je, da nadpovprečen delež tistih, ki še niso slišali za Arena Vodafone 
live, prihaja z vzhodne Štajerske, iz Savinjske, obalno-notranjske regije ter Prekmurja 
(Raziskava o navadah obiskovalcev kinematografov, 2007). 
 

6.2 Opredelitev ciljnih segmentov v prihodnosti za Areno Vodafone live 
 
• Glede na vse večji vpis na fakultete narašča število študentov, ki bi si s svojim prihodkom 

mogoče težje privoščili igranje bovlinga vsak teden, vendar je zaradi svoje številčnosti 
vseeno pomemben segment. 

• Družine z otroki so naslednji potencialni segment. Dinamika življenja jim zaradi 
pomanjkanja časa narekuje hitrejši tempo in združitev več opravkov, hkrati pa tudi zabave 
in sprostitve, v eni sami organizaciji.  
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• Naslednji potencialni segment so športniki , ki trenirajo bovling (lahko tudi biljard), saj so 
Areni Vodafone live podobne ustanove zanje edina možnost za trening in turnirje. 

• Ciljni segment v prihodnosti je tako kot do sedaj premožnejši srednji starostni razred 
(25−50 let). Pomemben je predvsem z vidika višjega dohodka, pa tudi zaradi naraščanja 
tega segmenta, saj ima vedno več ljudi fakultetno izobrazbo in na podlagi tega višji 
dohodek. Z višjo izobrazbo lahko povežem tudi trend zdravega življenja, saj se ta segment 
zaveda pomembnosti vpliva rekreacije in sproščanja na zdravje. Arena Vodafone live jim 
s svojimi storitvami omogoča oboje.  

 

6.3 Trženjska SWOT analiza za Areno Vodafone live 
 
Analiza SWOT je analiza prednosti – S (angl. strengths), slabosti – W (anlg. weaknesses), 
priložnosti – O (angl. opportunities) in nevarnosti – T (angl. threats). Omogoča skoncentriran 
pregled podjetja in poslovnega okolja. SWOT-analiza sistematično identificira dejavnike 
prednosti in slabosti, ki se nanašajo na podjetje, ter priložnosti in nevarnosti, ki izvirajo iz 
okolja podjetja (Hunger & Wheelen, 1996, str. 181). Opredelitev elementov SWOT-analize ni 
le osnova za oceno položaja posameznega podjetja, temveč tudi izhodišče za oblikovanje 
strategije, kjer pa je treba slabosti spremeniti v prednosti in prednosti uporabiti za zagotovitev 
boljšega konkurenčnega položaja. V Tabeli 2 je predstavljena SWOT-analiza za podjetja 
Arena Vodafone live. 
 

Tabela 2: Tabelarična predstavitev SWOT analize za Areno Vodafone live 
 

PREDNOSTI SLABOSTI 

• raznolikost, pestrost in inovativnost  
        ponudbe storitev 
• lokacija 
• veliki prostori, njihova razporejenost 
• veliko brezplačno parkirišče 
• mladostna energije mladega osebja 
• brezplačna brezžična internetna povezava 
• sodelovanje z močnimi dobavitelji 

• novonastala organizacija 
• mlado osebje 
• prekratek delovni čas 
• včasih slaba organizacija in neustreznost 

računalniškega sistema 
• prezasedenost parkirišč 

 
 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

• ureditev letnega vrta 
• izgradnja ogrevanega zimskega vrta 
• poletne animacije 
• prilagajanje posameznim tržnim segmentom 
• uporaba samopostrežne tehnologije 
• trend zdravega življenja 
• kartica zvestobe 

• vstop novih neposrednih konkurentov 
 

 
Vir:Lastna predstavitev. 
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6.4 Predlogi novih usmeritev za trženje v ciljnih segmentih na podlagi 
trženjskega spleta – 7P za Areno Vodafone live 

6.4.1 Storitev 
Storitvena organizacija Arena Vodafone live nudi vsem ciljnim segmentom pričakovane 
koristi, vendar pa bi lahko po mojem mnenju še bolj specializirala svoje storitve za posamezni 
tržni segment. Pomembno je namreč, da poizkuša v prihodnosti ponuditi svojim kupcem še 
kaj novega. Predlagam razširitev letnega vrta, tako da bi lahko tudi v poletnih mesecih, ko je 
sicer obisk Arene Vodafone live manjši, izkoristili prostor, ki ga imajo na voljo, in tako 
povečali obisk. Podobno sem si zamislila tudi zimski vrt za kadilce, ki bi bil ogrevan. 
Zanimive se mi zdijo tudi razne animacije, še posebej za družine z otroki. V poletnem času bi 
lahko delovanje organizacije usmerili tematsko, npr. pričarali bi vzdušje poletja in plaže s 
palmami, mivko, ležalniki. V času poletnih počitnic bi imeli razne delavnice za otroke, 
omogočili bi varstvo otrok. 
 
Med letom bi lahko organizirali enkrat tedensko, predvsem takrat, ko drugih gostov ni toliko 
(torej med tednom), študentske večere za mlade in študente. Podjetje bi lahko sodelovalo s 
študentskimi organizacijami različnih fakultet ter tako omogočilo cenejše storitve. Tako bi 
združili zabavo in druženje študentov z rekreacijo.  
 
Za starejši in premožnejši segment bi lahko imeli VIP večere, ko bi npr. bovling lahko igrali 
skupaj z znanimi slovenskimi osebnostmi. Mladim družinam bi lahko ponudili varstvo otrok v 
igralnem kotičku ali kinu, da bi lahko njihovi starši v tem času uporabili ostale storitve centra 
Arena Vodafone live, saj veliko staršev težko zagotovi varstvo za svoje otroke in zato manj 
zahajajo v organizacije, kot je Arena Vodafone live, čeprav bi si to želeli. Otrokom in 
mladostnikom bi lahko omogočili tudi rojstnodnevno praznovanje z igranjem bovlinga in 
animiranjem. 
 
Za rekreativne športnike pa bi bilo smiselno organizirati turnirje v bovlingu in tekmovanja, na 
katere bi lahko povabili tudi športnike iz tujine. To pa ne bi bilo zanimivo samo za ta 
segment, temveč tudi za ostale ljudi, ki obiskujejo Areno Vodafone live. 
 

6.4.2 Dostava storitve 
V okviru gostinskega lokala bi lahko po mojem mnenju gostom namesto klasičnega naročila 
ponudili samopostrežno naročanje pijače z namiznimi računalniki, na katerih bi označili svoje 
naročilo. Strankam bi lahko ponudili rezervacijo bovlinga na internetni strani ter jim 
omogočili samopostrežno dostavo storitev za bovling. Porabniki bi si preko domačega 
računalnika kupili karte, ki bi jih plačali s kreditno kartico ali z mobilnim aparatom. Te karte 
bi lahko natisnili doma in jih v Areni Vodafone live vstavili v avtomate, ki bi se nahajali na 
stezi za bovling. Ti avtomati bi preko črtne kode odčitali plačano število iger za določeno 
število oseb in porabniki bi lahko pričeli z igro. Kljub uporabi samopostrežnega sistema bi na 
oddelku za bovling vseeno potrebovali zaposlenega, ki bi strankam oddajal čevlje za bovling. 
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Menim, da bi bila samopostrežna dostava storitve na področju bovlinga mogoča, vendar bi 
prinesla negativne in tudi pozitivne posledice. Prednosti takšnega tehnološkega napredka se 
odražajo predvsem na zmanjšanju stroškov dela (manj zaposlenih), točnosti, hitrosti ter 
priročnosti. Slabosti sistema pa se kažejo v tem, da ne moremo predvidevati vzorcev in 
načinov uporabe samopostrežnega načina prejemanja storitev, da ne znamo popraviti 
situacije, ko nastane okvara na sistemu, težko izmerimo kvaliteto samopostrežne storitve in 
skrbeti moramo za nadgradnjo sistema. Najpomembnejša negativna posledica uporabe 
samopostrežne dostave storitve pa je po mojem mnenju izguba človeške interakcije med 
zaposlenimi in strankami. 
 
Tudi dostava storitve biljard je lahko samopostrežna, in sicer porabniki lahko kupijo žetone za 
biljardne mize v samopostrežnih avtomatih, ki jim denar zamenjajo v žetone.  
 
Vendar pa menim, da kljub prednostim samopostrežne dostave še vedno ostaja v ospredju 
človeški stik, ki je za storitve Arene Vodafone live pomemben predvsem zaradi občutka 
gostoljublja ter nudenja informacij in pomoči porabniku. Predlagam, da v Areni Vodafone 
live za kakšen del storitve vseeno uvedejo samopostrežni način: npr. za naročanje pijače k 
stezi za bovling ali pa nov način plačevanja storitve. 

 

6.4.3 Prodajne cene 
Pri oblikovanju cenovne strategije mora storitvena organizacija slediti finančnim ciljem, ki so 
doseči čim večji dobiček in pokrivati stroške, ter ciljem, ki so povezani s porabniki. Ti so 
ustvariti čim večje povpraševanje, spodbuditi čim hitrejši sprejem nove storitve in doseči 
vodilni tržni delež. Na osnovno ceno, ki je določena glede na stroške, zaračunava podjetje še 
maržo. Čeprav v podjetju Arena Vodafone live porabniki na cene niso zelo občutljivi, je po 
mojem mnenju pomembno graditi na povečanju zaznane vrednosti pri teh porabnikih, in sicer 
s cenovno strategijo, ki je usmerjena v zmanjšanje negotovosti pri porabniku, in s cenovno 
strategijo, ki je usmerjena v razvijanje dolgoročnih odnosov s porabniki. Za podjetje je 
pomembno tudi spremljanje cenovne strategije konkurentov. 
 
Kot možnost plačila igralnih avtomatov na žetone bi lahko v Areni Vodafone live uvedli tudi 
Moneto. Porabniki bi lahko tako plačevali preko svojega mobilnega telefona in tako zapravili 
točni želeni znesek. Na ta način bi se izognili nepotrebni menjavi bankovcev v drobiž. Kot 
način plačila za storitve bi bilo po mojem mnenju mogoče uvesti članski klub ali kartice 
zvestobe, ki bi rednim strankam omogočale popust na storitve v določenem znesku (na primer 
10 odstotkov, kot je v ZOO Ljubljana, ko porabnik pri nakupu letne vstopnice prejme popust 
pri vsej gostinski postrežbi – pijača, hrana … – v znesku 10 odstotkov od prodajne vrednosti). 
Prednost kartice zvestobe je tudi, da bi si porabnik na kartico lahko naložil določeno vsoto 
denarja in bi imel tako pri plačilih v storitveni organizaciji manj problemov – z denarjem ne 
bi imel opravka. 
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Poleg Monete in kartice zvestobe bi moralo plačilo po mojem mnenju imeti še več dodatnih 
vrst izvršitve: 

• v Koloseju, kjer bi bila možnost polnitve »kartice zvestobe« in možnost nakupa 
kinovstopnic (cel dan), 

• preko interneta – polnjenje kartic zvestobe, kartic Joker, nakup in plačilo kinovstopnic, 
rezervacija iger bovlinga,  največja prednost vsega tega je dostop 24 ur na dan vsak dan, 

• stalni odprti računi za redne stranke (poplačilo le-teh npr. vsak konec meseca), 

• darilni bon. 
 
Popust na igre bovlinga morajo imeti posamezniki, ki so člani klubov in trenirajo bovling, 
dijaki in študentje, upokojenci itd. Lahko bi uvedli tudi vstopnino ob raznih prireditvah, 
diskovečerih (ob petkih in sobotah zvečer …). 
 
Psihološki vplivi na cene v tej organizaciji niso, lahko pa bi bili splošno prisotni. Cena bi se 
lahko posredovala tudi na LCD-zaslonih in v raznih promocijah (hostese). Na ceno po mojem 
mnenju ne bi smeli dajati prevelikega poudarka (saj so marže visoke), le ob posebnih akcijah 
in promocijah. 

 

6.4.4 Trženjsko komuniciranje 
Arena Vodafone live dela več na stikih z javnostjo kot na oglaševanju. Kako dolgo se bo to 
obneslo, je težko napovedati. Zaenkrat, na podlagi raziskave, ki jo je naročilo podjetje 
Kolosej decembra 2006, se trženjsko-komunikacijski instrumenti Arene Vodafone live 
obrestujejo in uresničujejo cilje trženjskega komuniciranja. Zaželena ciljna skupina Arene 
Vodafone live, srednji starostni razred z visokim srednjim razpoložljivim prihodkom, je tudi 
dejanska ciljna skupina podjetja – po raziskavi sodeč je med vsemi obiskovalci 
kinematografov dobra četrtina takih, ki so že vsaj enkrat bili v centru Arena Vodafone live. 
Rezultati te raziskave so že prikazani v točki 6.1.2. 
 
Podjetje bi moralo po mojem mnenju s svojim trženjskim komuniciranjem uresničiti tudi 
družbeno-odgovorni koncept (npr. energetsko varni stroji) in javnosti sporočati ter jo 
obveščati o varovanju okolja in prispevanju podjetja k zadovoljevanju interesov družbe.  
 
Menim, da bi svoje storitve lahko več oglaševali tudi na televiziji in v drugih medijih, npr. na 
radiu, da bi še povečali prepoznavnost svoje ponudbe ne samo na območju Ljubljane, temveč 
bi dosegli tudi širše geografsko področje Slovenije. V oglasih bi morali svojo prepoznavnost 
graditi predvsem na zabavi in sproščenem vzdušju. Na zabaven način bi v oglase lahko 
vključili slovensko znano osebo ter na ta način širši množici predstavili svojo ponudbo.  
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6.4.5 Proces 
Podjetje bi po mojem mnenju moralo delati na tem, da se natakarji primerno obnašajo, imajo 
znanje o ponudbi podjetja (to se lahko rešuje v zakulisju, in sicer z rednimi izobraževanji in 
sestanki), opravljena testa HACCAP ter varstvo pri delu, imajo čisto, primerno (tudi 
funkcionalno), sodobno, moderno in na oko privlačno opremo, h kateri spadajo: pladnji, 
obleka, denarnica ipd. Zastarele oziroma obrabljene dele uniforme je potrebno menjavati, saj 
veliko povedo o videzu podjetja in so pri prvem stiku s stranko zelo opazni (dajejo nek ugled 
podjetju). 
 
Proces v tej organizaciji je zelo težko kakor koli standardizirati, saj temelji na osebnem stiku 
in  je del samega nakupa storitve (porabnika). Edina delna standardizacija je mogoča pri 
plačilu s »kartico zvestobe«, saj porabnik nima opravka z denarjem (neposredno). 
 
Vedenje strank odločilno vpliva na dobiček in učinkovitost podjetja. Pogostost kontaktov v 
storitvenih organizacijah je velika, podjetja pa imajo veliko sočasno prisotnih strank. Reakcije 
strank so lahko situacijsko pogojene ali vnaprej določene. Da bi se izognili težavnim strankam 
in sporom z njimi, mora podjetje odpraviti postopke, ki niso nujni, zmanjševati čakalni čas, 
minimizirati število napak in ustvarjati prijetno fizično okolje. 
 
Podjetje bi moralo po mojem mnenju delati na tem, da poveča povpraševanje tudi v obdobjih, 
ko so zmogljivosti večje od povpraševanja. To bi lahko storilo z nižjimi cenami zunaj konic 
(vesele ure – npr.: v  popoldanskem času): 
– to bi moralo spremljati tržno komuniciranje (vključno s pospeševanjem prodaje), 
– sprememba sestave ponudbe, prilagojena tudi novim ciljnim segmentom (npr.: varstvo za 

otroke), 
– s sistemom rezervacij pa podjetje Arena Vodafone live že deluje. Z rezervacijo namreč 

jamči porabniku, da bo dobil storitev ob želenem času in na želenem kraju, ter se bo 
izognil čakanju. 

 
Pri rezervacijah se lahko podjetje sooči z dvema vrstama problemov. Prvi je, da stranka ne 
pride. V tem primeru bi bile rešitve lahko depozit, preklic rezervacije, če po določenem času 
ni plačila – se pravi, plačilo vnaprej. Drugi problem, kateri lahko nastopi, je, da podjetje 
sprejme več rezervacij, kot ima na razpolago zmogljivosti. To se sicer v primeru bovlinga 
težko oziroma se ne more zgoditi že zaradi dobrega informacijskega sistema, ki povezuje 
mize ob bovlingu z računalnikom. Vendar se pri biljardnih mizah to lahko zgodi, saj natakar 
rezervacije le zapisuje v zvezek. Če bi se zgodilo, da bi natakar oddal vse mize, med njimi 
tudi rezervirano, bi moralo podjetje prizadetim strankam ponuditi nadomestilo (brezplačna 
ura biljarda, brezplačna pijača, opravičilo ...). 
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6.4.6 Ljudje in fizi čni dokazi 
Glasnost v objektu je včasih na eni strani primerna, saj je dovolj glasna za nemoteno 
poslušanje (podkrepitev doživetja obiska lokala), na drugi strani pa je preglasna, kar oteži 
komunikacijo obiskovalcev med seboj ter tudi z zaposlenimi. V tem primeru  predlagam ločen 
sistem ozvočenja na določenih delih, ki vseeno lahko predvajajo isto glasbo, le z drugačno 
jakostjo zvoka. Zvoki, ki prihajajo s stez za bovling, so tudi lahko moteči pri tistih mizah, ki 
so bližje igrišču za bovling. Obiskovalce, ki so prišli v lokal zaradi druženja in pitja, ne pa 
zaradi bovlinga, utegne to motiti, vendar na tem mestu ni mogoče storiti veliko, razen fizično 
ločiti igrišče od bara, kar pa po mojem mnenju ni dobra odločitev, saj je v nasprotju s 
konceptom celovitosti, ki ga izraža Arena Vodafone live.  
 
Predlagam tudi izboljšavo na področju toaletnih prostorih, in sicer rednejše čiščenje v konicah 
in do konca delovnega časa, ko je v Areni Vodafone live prisotnih veliko gostov. Sicer s 
čistočo tudi trenutno ni težav, vendar le-te nikoli ni »preveč«, poleg tega pa bi dodatno 
čistilno osebje tudi pripomoglo k hitrejšemu odzivu ob morebitnih higienskih težavah, ki 
nastopijo zaradi prekomernega uživanja alkoholnih pijač ipd.  
 
Glede na izkušnje ocenjujem, da bi bili znaki lahko jasnejši, zato predlagam znake, ki bi z 
enostavnimi sličicami prikazali postopek bovlinga, kar bi pripomoglo k manjšim težavam 
porabnikov, ki to storitev opravljajo prvič. Poleg tega bi za ostale omenjene znake predlagala, 
da bi bili postavljeni na vidnejših mestih, sploh za kino, saj kljub označbam večina 
obiskovalcev po lokaciji kina sprašuje osebje.  
 
Pri razporeditvi prostorov sem kot prednost omenila tudi brezplačna parkirišča, ki so na voljo 
pred Areno Vodafone live, vendar pa se zaradi lokacije velikokrat zgodi, da ni na voljo 
nobenega parkirnega mesta. Zato predlagam, da bi Arena Vodafone live organizirala dodatno 
lastno parkirišče za stavbo, kjer bi bilo nato smiselno odpreti dodatni vhod, kar bi skrajšalo 
potrebno pot od parkirišča do vhoda.  
 

SKLEP 

 
Povpraševanje kupcev in ponudba podjetij ustvarjata tržno dinamiko ter definirata trge. Med 
ponudniki se odvija boj za prevlado, pri tem pa uporabljajo različne mehanizme ter strategije, 
ki jim omogočajo dosego poslovnih ciljev. Predvidevanje sprememb na trgu in hitro 
reagiranje, da bi izkoristili priložnost, ki se ponuja, hkrati pa se izognili nevarnostim, je pot do 
uspeha. 
 
Odgovor na vprašanje, katero strategijo izbrati za uspešno uveljavljanje na trgu, pa ni 
enostaven in enoličen. Pri tem imamo na izbiro veliko možnih strategij, vendar pa je 
optimalno kombinacijo in strategijo težko določiti. Za sam izbor strategije je treba upoštevati 
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tudi druge dejavnike, kot so pozicija podjetja znotraj konkurence, struktura in jakost 
konkurence, viri in zmožnosti podjetja, raznolikosti kupcev ter njihove želje in potrebe, ki 
določajo smer delovanja.  
 
Ker se strategije trženja storitev v posameznih stopnjah življenjskega cikla razlikujejo, je 
pomemben del trženja zbiranje kakovostnih tržnih informacij, njihovo pravilno analiziranje in 
sintetiziranje ter na temelju dobljenih rezultatov sprejemanje pravilnih odločitev glede 
trženjskih strategij. 
 
Glede na to, da je vedno večja konkurenca in so kupci vedno zahtevnejši, podjetjem osnovna 
ponudba ne zadošča več. Podjetja morajo poleg osnovne ponudbe nuditi tudi čim več 
podpornih storitev, ki so prisotne ob vsakem nakupu, poleg tega pa kupci želijo še storitve, ki 
celotnemu nakupu povečujejo vrednost. S skupkom osnovnega izdelka, podpornih storitev in 
storitev, ki pomenijo dodano vrednost, lahko podjetja uspešno poslujejo in dosegajo, da se 
zadovoljni kupci vračajo k njim. Zavedati se je namreč treba, da je kakovost storitve odvisna 
od vseh deležnikov, ki so vključeni v storitveni proces, in da porabniki merijo zadovoljstvo s 
storitvijo glede na najslabšo izkušnjo v tem procesu. Zato je treba poskrbeti, da vsi udeleženci 
v storitvenem procesu izvedejo svoj del dovolj kakovostno in v skladu s pričakovanji. 
 
V svojem diplomskem delu sem v teoretičnem delu predstavila model "storitvenega cveta", v 
raziskovalnem delu pa sem storitveni cvet predstavila na konkretnem primeru Arene 
Vodafone live. 
 

Pri preučevanju podjetja Arena Vodafone live sem prišla do spoznanja, da ima podjetje zelo 
raznoliko ponudbo svojih storitev. Čeprav je trenutno njihov glavni ciljni segment 
premožnejši srednji starostni razred (25−50 let), pa bi jim predlagala uvedbo ponudbe za 
družine ter dodatno ponudbo za študente in športnike.  
 
Menim, da je poglavitna prednost, ki loči Areno Vodafone live od njenega konkurenta, 
raznolikost ponudbe storitev. Podjetje porabniku zadovolji željo po zabavi in rekreaciji na 
enem mestu. Ta značilnost Arenine ponudbe skupaj s svojo lokacijo povečuje dodano 
vrednost v porabnikovih očeh. Kot glavno slabost sem opredelila kratkotrajno poslovanje 
podjetja, saj Arena Vodafone live še nima dolgoletne tradicije, kot jo ima njen posredni 
konkurent. Za porabnike pa je značilno, da bolj zaupajo organizacijam, ki jih že dolgo 
poznajo.  
 
Bistvena slabost, s katero se Arena Vodafone live sooča, je tudi odvisnost kakovosti njihovih 
storitev od zaposlenih. To je posledica predvsem njihove strategije kadrovanja, saj 
zaposlujejo večinoma študente. Včasih se zato zgodi, da je postrežba nekoliko slabša, zato 
menim, da bi bilo smiselno zaposliti več poklicnih natakarjev, ki bi lahko svoje znanje 
prenašali tudi na študente in tako zagotovili večjo kakovost storitev. Kot pomembne 
priložnosti, v katere bi se Arena Vodafone live v prihodnosti morala usmeriti, vidim 
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predvsem postavitev letnega in zimskega vrta, prilagoditev ponudbe posameznim tržnim 
segmentom (starejši in premožnejši segment, študentje, družine in športniki) in postavitev 
napredne tehnologije (samopostrežno naročanje itd.).  
 
Največjo nevarnost podjetja Arena Vodafone live pa po mojem mnenju predstavlja vstop 
novih konkurentov, ki jih bo v prihodnosti vedno več. Trženjsko komuniciranje podjetja je 
osredotočeno predvsem na stike z javnostmi, manjka pa jim večja oglaševalska kampanja, s 
katero bi pridobili več kupcev z ljubljanskega območja oziroma povečali prepoznavnost tudi 
izven tega območja.  
 
Kljub temu pa so raziskave Arene Vodafone live pokazale, da je ta dokaj prepoznavna. Tudi 
sama menim, da bo v prihodnje še naprej ostala glavni ponudnik te vrste storitev (predvsem 
bovlinga) na širšem ljubljanskem območju.  
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PRILOGA 1: Demografske značilnosti anketiranih – skupaj ter glede na glavni skupini 
 

 
 

Vir: Raziskava o navadah obiskovalcev kinematografov, 2007. 
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PRILOGA 2: Dinamika BDP v Sloveniji v obdobju od 2003 – 2007 v % 
 

Leto Mio SIT/EUR Letna realna stopnja rasti v % 
2003 5.607.262 mio SIT 2,7 

2004 6.186.119 mio SIT 4,4 

2005 6.658.003 mio SIT 4,1 

2006 7.155.369 mio SIT 5,7 

2007        32.213 mio EUR 5,8 
 

Vir: Statistična priloga, 2007, str. P 2. 
 
 
 

 


