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1. UVOD 
 
Podjetje Alpina d.d. (Alpina) je izrazito izvozno naravnano podjetje, saj na področju športne 
obutve proda 87 % celotne proizvodnje na tujih trgih. V Alpini d.d. tako veliko pozornosti 
namenjajo spremljanju poslovanja na tujih trgih. Zaradi bližujoče priključitve Slovenije 
Evropski Uniji je za Alpino zelo pomembna predvsem analiza zahtevnih zahodnoevropskih 
trgov. 
 
Od vseh zahodnoevropskih trgov je angleški trg tisti, ki za Alpino predstavlja velik tržni 
potencial, prav na področju športne obutve. Po oceni vodstva Alpine d.d., bi na omenjenem 
trgu imela največje možnosti za načrtovano prodajo pohodniška obutev (treking). 
 
Za poslovanje na tujih trgih podjetja uporabljajo različne oblike in načine vstopa. Odločitev, 
katero vstopno strategijo izbrati v okviru celovite strategije in v skladu s poslanstvom 
podjetja, je odvisna od ciljev podjetja na izbranem tujem trgu, potencialnih tržnih priložnosti 
in nevarnosti, stroškov, nadzora in tveganja. Glavni namen mojega diplomskega dela je bilo  
analizirati možne načine in oblike vstopa podjetja Alpina d.d. na angleški trg in preučiti 
celovito trženjsko strategijo za omenjeni trg. 
 
Najprej navajam kratko predstavitev podjetja. Temu sledi strategija razvoja proizvodnih in 
prodajnih programov Alpine do leta 2005. 
 
V četrtrm poglavju bom predstavila mednarodno poslovanje Alpine d.d, predvsem  pomen in 
velikost izvoza in položaj podjetja na mednarodnih trgih. 
 
Peto poglavje je namenjeno analizi konkurence. 
 
V šestem poglavju navajam razloge za vstop Alpine d.d. na trg Velike Britanije. Sedmo 
poglavje je namenjeno analizi političnega, ekonomskega, sociološkega in tehnološkega okolja 
Velike Britanije. 
 
V osmem poglavju se osredotočam na analizo možnih načinov in oblik vstopa na trg Velike 
Britanije, v devetem poglavju pa navajam celovito trženjsko strategijo za vstop na omenjeni 
trg. 
 
Diplomsko delo zaključujem s sklepnimi mislimi, do katerih sem prišla pri pisanju tega dela. 
 

2. KRATKA PREDSTAVITEV PODJETJA 
 

2.1. Nastanek in razvoj podjetja Alpina Žiri d.d. 
 
Osnovna dejavnost Alpine d.d. je proizvodnja in prodaja obutve. Proizvodni program je 
razdeljen na dva osnovna programa, in sicer modna in športna obutev. 
 
Začetki poslovanja segajo v leto 1945, ko je bila iz vseh predvojnih čevljarskih zadrug in 
večjih delavnic organizirana enotna čevljarska zadruga z imenom Čevljarna Žiri. Prelomno 
leto v razvoju čevljarstva v Žireh predstavlja leto 1947. Takrat je bilo uradno ustanovljeno 
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državno gospodarsko podjetje z imenom Tovarna športnih čevljev Žiri. S tem je dotedanja 
zadruga Čevljarna Žiri prešla v državni sektor. 
V prvih letih se je delo odvijalo predvsem ročno. Izdelovali so tri vrste težje obutve in sicer 
delavsko, vojaško in smučarsko. V letu 1960 so uvedli industrijski način izdelave obutve. 
Uvedli so delo na tekočih trakovih in tako prešli s pretežno ročnega na strojni način 
proizvodnje. 
 
Ob koncu šestdesetih let (1968) so podjetje preimenovali v Alpino, tovarno obutve Žiri. Poleg 
vojaške in delavske obutve so začeli izdelovati tudi modno in športno obutev (smučarski 
čevlji in smučarski tekaški čevlji). V teh letih se je Alpina naglo širila. Velika naročila in 
solidno finančno poslovanje so omogočili vlaganja v posodobitve in širitev podjetja (novi 
proizvodni obrati, širjenje prodajne mreže doma in v tujini). Vse to je pomenilo naraščanje 
proizvodnje, produktivnosti in števila zaposlenih. 
 
Leta 1995 se Alpina iz družbenega podjetja preoblikuje v delniško družbo.V letu 1999 je 
sledilo finančno prestrukturiranje in podpis pogodbe z Evropsko banko za obnovo in razvoj 
(EBRD). Leta 2000 so sprejeli strategijo razvoja proizvodnje in prodaje za petletno obdobje. 

2.2. Lastniška struktura podjetja Alpina d.d 
 
Po postopku lastninjenja družbenega kapitala se je Alpina 26. maja 1995 preoblikovala v 
delniško družbo, ter tako dobila znane lastnike (glej slika 1 na str. 2). Osnovni kapital družbe 
znaša 21.000.000 EUR. 
 
Slika 1: Struktura lastništva podjetja Alpina d.d. na dan 31.12.2001 
 

 
 
Vir: http://www.alpina.si./si/alpina/?v=lastnistvo.html, 2003. 
 
Po lastninskem preoblikovanju leta 1995 so delavci postali večinski lastniki in upravljalci. 
Večinski lastniki družbe so zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci podjetja, kar predstavlja 
44 odstotkov lastništva družbe. Večji lastniški delež pripada še Evropski banki za obnovo in 
razvoj (16 odstotkov), preostali deleži pa pripadajo Kapitalski družbi (12 odstotkov), 
investicijskemu skladu Maksima 1 (10 odstotkov), Slovenski odškodninski družbi (10 
odstotkov), DZS-ju (7 odstotkov), le en odstotek pa je razdeljen med ostale lastnike. 
Delnice podjetja Alpina d.d. ne kotirajo na borzi vrednostnih papirjev. Trenutno (12.9.2003) 
pa je delnica Alpine d.d. vredna 6100 SIT. 
 

http://www.alpina.si.html/
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2.3. Proizvodni program podjetja 
 
Proizvodni program je zelo obsežen, v grobem pa ga delimo v dve proizvodni skupini: 
1. ŽENSKA IN MOŠKA MODNA OBUTEV 
2. ŠPORTNA OBUTEV 
 
Dve tretjini celotne proizvodnje predstavlja ženska in moška modna obutev. Oblikovalci in 
tehnologi modne obutve sledijo trenutnim svetovnim modnim trendom in na podlagi zbranega 
znanja ustvarjajo kvalitetno, udobno in modno obutev. Lepljeno in brizgano modno obutev 
sestavljajo tri osnovne linije: klasična, modna in športna. Poleg  prodaje v lastnih in franšiznih 
prodajalnah Alpina modno obutev izvaža še v Francijo, Nemčijo, Belgijo, Švico, Veliko 
Britanijo ter v druge države. Proizvodni program športne obutve, ki predstavlja 34 odstotkov 
proizvedene količine, obsega razvoj, proizvodnjo in prodajo: 
• smučarskih čevljev, ki se lahko delijo na čevlje za klasično alpsko smučanje in na čevlje 

za »carving« način smučanja (smuči s poudarjenim stranskim lokom). Tehnologi in 
oblikovalci združujejo dolgoletne izkušnje z najsodobnejšo tehnologijo. Alpina proda 
približno 2 odstotka svetovne proizvodnje smučarskih čevljev. 

• tekaških čevljev, ki se ločijo glede na namen, na čevlje za drsalno tehniko, čevlje za 
klasično tehniko in na čevlje za telemark način smučanja. Alpina je na tem področju 
vodilni proizvajalec, saj ima 30 odstotni svetovni tržni delež. Alpinine tekaške čevlje 
uporabljajo številne nacionalne tekaške in biatlonske reprezentance (slovenska, norveška, 
italijanska in druge). 

• pohodniških čevljev, ki se delijo na čevlje, ki so namenjeni za hojo po visokogorju, 
čevlje, ki so namenjeni gorništvu, pohodniške čevlje in na lahke čevlje, ki so namenjeni 
vsakodnevnemu nošenju, s poudarkom na športni obliki. 

• rolerjev, ki so lahko v mehki ali trdi obliki. 
 
Tabela 1: Količinska proizvodnja po vrstah obutve za leti 2000 in 2001 (v parih čevljev) 
VRSTA OBUTVE 2000 2001 INDEKSI 

RASTI 

Smučarski čevlji 
Pohodniški čevlji 
Tekaški čevlji 
Rolerji 

118.139 
93.757 
281.941 
7.467 

108.881 
61.021 
299.848 
17.175 

92 
65 
106 
230 

SKUPAJ ŠPORTNA OBUTEV 
 

501.304 486.925 97 

Brizgana obutev 
Moška obutev 
Ženski škornji 
Ženski nizki čevlji 
Sandale 

258.957 
60.797 
108.997 
325.028 
234.879 

285.530 
105.923 
46.812 
370.442 
236.601 

110 
174 
43 
114 
101 

SKUPAJ MODNA OBUTEV 
 

988.658 1.045.308 106 

SKUPAJ OBUTEV 
 

1.489.962 1.532.233 103 

Oprema za rolerje in ostalo 
 

12.186 9.503 78 

OD SKUPNE PROIZVODNJE IZDELANO 1.502.148 1.541.736 103 
V oddelkih Alpine 
Pri kooperantih (upoštevaje tranzit) 

1.258.404 
243.744 

1.260.067 
281.669 

100 
116 

Vir: Interni podatki podjetja Alpine d.d., 2000 in 2001. 
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2.4. Poslovanje podjetja 
 
V letu 2001 je bilo v oddelkih Alpine skupaj proizvedenih 1.260.067 parov obutve, kar je 
0,13 odstotkov več kot leta 2000. Poleg obutve, izdelane v oddelkih Alpine, je bilo v letu 
2001 izdelano še 281.669 parov obutve pri kooperantih oziroma 16 odstotkov več kot leto 
poprej. 
 
Med celotno prodano količino obutve je bilo 71 odstotkov modne obutve in 29 odstotkov 
športne obutve. 
 
Začetki izvoznega poslovanja Alpine segajo v leto 1955, ko so iz Alpine izvozili prve zaščitne 
delavske čevlje v Nemčijo. V letih od 1970 do 1997 je bil bolj uspešen športni program. Ob 
njegovi pomoči se je razvijal tudi modni program. Danes Alpina izvaža vse vrste obutve, ki jo 
proizvaja. Glede na tržne deleže na svetovnem trgu je Alpina zelo pomembna na področju 
tekaških čevljev, saj je za podjetjem Adidas-Salomon drugi največji proizvajalec te obutve na 
svetu. Na Norveškem in severnoameriškem trgu je Alpina celo vodilni prodajalec, saj je njen 
tržni delež na teh dveh trgih približno 33 odstotkov. 
 
Slika 2: Količinska prodaja (v parih čevljev) po vrstah športne obutve in prodajnih poteh v                         
             letu 2001 
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Vir: Interni podatki podjetja Alpina d.d., 2001. 
 

3. STRATEGIJA RAZVOJA PROIZVODNIH IN PRODAJNIH PROGRAMOV   
ALPINE ZA OBDOBJE DO LETA 2005 
 

3.1. Vizija, poslanstvo, smotri in cilji Alpine d.d. 
 
Pri oblikovanju strategije so v Alpini upoštevali naslednje makroekonomske in tržne pogoje: 
• Slovenija in druge sredneevropske države nadaljujejo s popolno integracijo v Evropsko 

Unijo; 
• razlike v plačah med Slovenijo in nekaterimi državami bivše Jugoslavije ostajajo 

precejšnje; 
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• Hrvaška in Federacija BIH nadaljujeta njun stabilizacijski proces, medtem ko ga Srbija 
začenja; 

• Slovenija ima stabilno gospodarstvo s padajočo stopnjo inflacije in stabilnim menjalnim 
tečajem. 
 

Strategija pomeni postopke in načine za dosego ciljev. Za določitev ciljev pa je potrebno 
opredeliti vizijo podjetja oziroma povedati temeljne predstave o podjetju. Učinkovita vizija 
mora biti kratko izražena. V Alpini d.d. so se odločili za sledečo vizijo: »Alpina smo 
razvojno usmerjena družba za proizvodnjo in prodajo obutve.« Teža stavka je na besedi 
»razvojno usmerjena« družba. V Alpini menijo, da je važna dodana vrednost in ne skupna 
realizirana vrednost. Poudarjajo inovativnost, razvoj in znanje. Ker so njihovi kadrovski 
potenciali omejeni, iščejo potrebne kapacitete s kooperacijo. Njihova razvojna usmerjenost 
velja prav tako za področje distribucije obutve. 
 
Iz vizije lahko opišemo smotre in cilje Alpine. V Alpini želijo biti največji slovenski 
proizvajalec in prodajalec čevljev na drobno, hkrati želijo postati mednarodno poznano in 
spoštovano podjetje ter blagovna znamka. Želijo postati distribucijska in proizvodna zveza 
med bivšo Jugoslavijo in zahodno ter srednjo Evropo. Imeti želijo osrednjo vlogo pri 
prestrukturiranju slovenske obutvene industrije in ostati vodilni v panogi, tako v proizvodnji 
kot z uvajanjem novih tehnik prodajanja in nenehnim prizadevanjem za višjo učinkovitost v 
smeri kvalitete in dobička. 
 

3.2.  Kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni ukrepi ter izmerljivi cilji v Alpini d.d. 
 
Da bi dosegli smotre in cilje, morajo biti kratkoročni ukrepi dokončani do konca leta 2003, 
dolgoročni pa do leta 2006. Kratkoročni in sredneročni ukrepi za športni program v celoti so 
sledeči: 
• priprava analize japonskega trga in trga Velike Britanije, 
• preučitev uspešnost in zmogljivosti obstoječih distributerjev, 
• nadzor poslovanja v Nemčiji, 
• zmanjšanje zaloge gotovih proizvodov na 90.000 parov, 
• ohranitev nespremenjene provizije oziroma marže. 

 
Dolgoročne cilje lahko strnemo na dva ukrepa: 
• realizacija 60 odstotkov prodaje neposredno oziroma preko velikih športnih hiš, 
• zmanjšanje zaloge gotovih proizvodov na 60.000 parov. 
 
Vir: Strategija razvoja proizvodnih in prodajnih programov Alpine d.d., 2001. 
 

3.2.1. Ukrepi in cilji na področju tekaških čevljev 
 
Na področju tekaških čevljev v Alpini d.d. predvidevajo naslednje ukrepe: 
• povečanje kooperacije v Bosni in Hercegovini, 
• razširitev ponudbe na t.i. »pakete«, ki poleg prodaje tekaškega čevlja obsegajo tudi 

prodajo dodatne opreme, ki se potrebuje za tek na smučeh (smuči, palice, oblačila in 
drugo), 

• koncentracija kolekcije (zmanjšanje števila modelov iz 79 na 69 modelov), 
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• predstavitev in uvedba novih tekaških čevljev v tekmovalnem razredu na evropskih trgih, 
• povečanje tržnega deleža, 
• uporaba razvite tehnologije za »aktiven čevelj« (Active Shoe). 

 

3.2.2. Ukrepi in cilji na področju smučarskih čevljev 
 
Na področju smučarskih čevljev se v Alpini d.d. želijo usmeriti na naslednje cilje: 
• povečanje proizvodnje otroških smučarskih čevljev in čevljev nižjega cenovnega                        

razreda, 
• povečanje produktivnosti, 
• razvoj smučarskega čevlja »nove generacije« do faze testiranja, 
• povečanje tržnega deleža. 
 

3.2.3. Ukrepi in cilji na področju pohodniških čevljev 
 
Pri pohodniški obutvi želijo v Alpini d.d. izpolniti predvidene ukrepe in tako doseči naslednje 
cilje: 
• povečanje prodaje z vstopom izdelkov v tri trgovske verige oziroma koncerne, 
• povečanje povprečnega pokritja na par, 
• povečanje prodaje vojski (upoštevaje prodajo za NATO), 
• okrepitev kooperacijskih odnosov v Bosni in Hercegovini, 
• povečanje prodaje v Veliko Britanijo in izbor najprimernejše oblike in načina vstopa,            
• povečanje prodaje zaščitne obutve, 
• s konceptom »aktivnega čevlja« postati vodilni proizvajalec pohodniških čevljev. 
 

4. MEDNARODNO POSLOVANJE ALPINE D.D. 
 

4.1. Pomen in velikost izvoza 
 
Izvoz predstavlja pomembno strateško usmeritev že od ustanovitve podjetja. Z izvozom 
športne obutve športni program Alpine d.d. ustvari več kot 70 odstotkov vseh prihodkov. 
 
 
Zunanje partnerje je potrebno razdeliti po vrstah športne obutve. Največji zunanji partner v 
letu 2002 na področju smučarskih čevljev je nemški SPS, na področju tekaških čevljev Alpina 
Norge, na področju pohodniške obutve pa poljski MGB Sport. Da je Alpina d.d. izvozno 
naravnano podjetje, potrjuje tudi podatek, da izvaža izdelke v kar 42 držav. Pomembnejše 
zunanje partnerje navajam v nadaljevanju. 
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Tabela 2: Distributerji športnega programa po državah v letu 2002 
 
DRŽAVA DISTRIBUTER 
Avstrija Hf Sport 
BIH Alpina BIH 
Češka Ina Sport Spol. S.r.o. 
Finska Normark Suomi, Roymark 
Francija Noreko 
Italija Alpina Italia 
Japonska Elan Japan 
Kanada Monark Sport 
Nemčija Sps 
Norveška Alpina Norge 
Poljska Mgb Sport 
Slovaška Nico Spol. 
Švedska Backcountry Equipment 
ZDA Alpina Sports Corporation 
 
Vir: Interni podatki Alpine d.d., 2003. 
 
Tabela 3: Izvoz smučarskih čevljev Alpine d.d. po državah v obdobju od 2000 – 2002 v EUR 
 
Leto Francija Nemčija Norveška ZDA Japonska Poljska Švedska Finska
2000 20443 637803 155314 487173 16723 505961 81803 2465 
2001 13448 360017 102340 671875 177906 355332 81482 16575
2002 27545 586250 188870 482406 139464 310884 144969 40262
I.rasti 
02/01 

205 163 185 72 78 87 178 243 

 
Vir: Interni podatki Alpine d.d., 2003. 
 
Slika 3: Izvoz smučarskih čevljev Alpine d.d. po državah v obdobju od 2000 – 2002 v EUR 
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Vir: Tabela 3. 
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Tabela 4: Izvoz planinskih čevljev Alpine d.d. po državah v obdobju od 2000 – 2002 v EUR 
 
 Leto Francija Nemčija Norveška ZDA Japonska Poljska Švedska Finska 
2000 1000184 3288 132563 49221 7 42 851 129209
2001 764873 14026 65756 63817 116 31547 6840 81393 
2002 132584 79989 153273 59304 4698 161602 2907 43477 
I.rasti 
02/01  17 570  233  93  405  512  43  53  
 
Vir: Interni podatki Alpine d.d., 2003. 
 
Slika 4: Izvoz planinskih čevljev Alpine d.d. po državah v obdobju od 2000 – 2002 v EUR 
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Vir: Tabela 4. 
 
Med najpomembnejšimi partnericami Alpine d.d. ni Velike Britanije. Eden izmed razlogov je 
ta, da na angleškem trgu niso prisotni preko nobene oblike ali načina vstopa. Letno se na 
angleški trg proda nekaj parov obutve manjšim trgovcem, ki Alpinine izdelke prodajajo v 
svojih trgovinah. Prodaja na omenjeni trg je zanemarljivo majhna, zato tudi ni navedena v 
poročilih o izvozu po državah. 
 

5. ANALIZA KONKURENCE NA SVETOVNEM TRGU 
 
Največji konkurenti Alpine d.d. na področju športne obutve na svetovnem trgu so: Adidas-
Salomon, Lowa, Nike in Planika. 
 
Adidas-Salomon je svetovni vodja v proizvodnji športne obutve in športnih oblačil, ki ponuja 
širok in globok asortiment izdelkov. Njihovi proizvodi so preko spleta dostopni po celem 
svetu. Poleg Adidasa in Salomona so v njihovo skupino vključene še naslednje blagovne 
znamke: 
• Mavic, ki proizvaja rezervne dele za kolesarjenje; 
• Bonfire, ki izdeluje proizvode za zimske športe; 
• Arc'Teryx, ki izdeluje opremo za športno plezanje; 
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• Cliche, katerega glavni dejavnosti sta izdelovanje športnih oblačil in opreme za    
skateboard; 

• TaylorMade, ki proizvaja opremo za golf (železne palice); 
• Maxfli, ki izdeluje žoge za golf in druge pripomočke. 

 
Strategija Adidas-Salomon-a je usmerjena k razvoju in krepitvi ugleda njihovih blagovnih 
znamk. Njihov cilj je postopno zvišati donosnost blagovnih znamk, z uporabo petih strateških 
stebrov: usmerjenost k porabniku, vodstvo v inovacijah in oblikovanju, biti vodja na 
svetovnem trgu, odličnost nakupa in usmerjenost k dobičku (http:/www.adidas – 
salomon.com/en /overview/brands/default.asp.html, 2003). 
 
Podjetje Nike je svetovni proizvajalec športne obutve, ki je bilo ustanovljeno leta 1972. 
Njihova športna obutev je udobna, moderno oblikovana, njihovi modeli športne obutve so 
svobodomiselni, potrošniki pa cenijo blagovno znamko (Interna raziskava Alpine d.d., 2002, 
http://www.nike.com.html, 2003). 
 
Podjetje Lowa je bilo ustanovljeno leta 1928 v Munchnu. Danes so eden vodilnih svetovnih 
proizvajalec pohodniške obutve. Nekateri modeli pohodniške obutve (npr. Trekker) so najbolj 
prodajani modeli v Evropi (http://www.lowaboots.com/home.html, 2003). Njihova pohodna 
obutev je natančno izdelana, udobna, varna in zanesljiva. 
 
Podjetje Planika je domači konkurent Alpini . Planika treking zajema program pohodne 
obutve lastne blagovne znamke Planika trekking, športno obutev Planika in dokupljeno 
pohodno in športno obutev. Podskupine so sledeče: 
• alpinistična obutev, 
• planinska obutev, 
• pohodna obutev, 
• outdoor obutev, 
• indoor obutev. 

 
Planikina pohodniška obutev je poceni, nazadnjaška in zastarela, poleg tega se podjetje sooča 
s problemi odpuščanja delavcev in odprodaje opreme (Interna raziskava Alpine d.d., 2002). 
 
 
Na trgu Velike Britanije so prisotni vsi izmed zgoraj naštetih svetovnih konkurentov preko 
trgovskih verig ali pa imajo organizirane lastne prodajne enote na tujem. Po začetni fazi 
vstopa Alpine d.d. na trg Velike Britanije, ko bi se že uveljavili na trgu, bi bilo smiselno 
razmisliti o razvitejših oblikah in načinih vstopa, med katere zagotovo sodijo investicijske 
oblike, ki se jih izvajajo svetovni konkurenti. 
 

6. ZAKAJ NA TRG VELIKE BRITANIJE 
 
Za Alpino d.d. trg Velike Britanije predstavlja velik tržni potencial, predvsem na področju 
pohodniške obutve, ki se hitro razvija, kar omogoča doseganje večjih pričakovanih dobičkov 
v prihodnosti. 
 
Na odločitev, katero obliko vstopa izbrati, vplivajo štiri skupine dejavnikov (Hollensen, 1998, 
str. 208): 
a) notranji dejavniki 

http://www.nike.com.htm/
http://www.lowaboots.com/home.html
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Med notranje dejavnike uvrščamo mednarodne izkušnje, velikost podjetja, ter lastnosti 
izdelkov športnega programa Alpine d.d. Ker je Alpina d.d. izvozno naravnano podjetje, si je 
v preteklosti pridobila veliko mednarodnih izkušenj, ki zmanjšujejo stroške in negotovost pri 
vstopu na tuje trge, torej tudi na trg Velike Britanije. Velikost podjetja je indikator, ki 
omogoča širitev poslovanja na tuje trge. Alpina d.d. je z izdelki športnega programa prisotna 
že na 42-ih trgih in ima željo po širitvi še na druge trge. Kompleksnost  in prednost v 
diferenciaciji sta lastnosti izdelkov, ki povečujejo internacionalizacijo podjetja. 
b) zunanji dejavniki 
Pod pojmom zunanji dejavniki razumemo dejavnike, na katere podjetje ne more vplivati. To 
so: kulturuloške razlike med Slovenijo in Veliko Britanijo, deželno tveganje, velikost trga in 
možnosti za njegovo rast, neposredne in posredne tržne ovire in intenzivnost konkurence. 
c) značilnosti 
Uvrščamo stopnjo naklonjenosti tveganju, kontrolo in fleksibilnost nad obliko vstopa na ciljni 
trg. 
d) specifične značilnosti 
Mednje uvrščamo naravo znanja (know how-a), negotovost, specifičnost sredstev, pogostost 
transakcij. Te značilnosti vplivajo na transakcijske stroške, ki pozitivno vplivajo na 
internacionalizacijo podjetja in s tem na izbor načina in oblike vstopa na ciljni trg. 

 
Med Slovenijo in Veliko Britanijo obstajajo razlike med zgoraj opisanimi dejavniki. Te 
dejavnike natančneje opisujem v sedmem poglavju, ko analiziram politično, ekonomsko, 
sociološko in tehnološko okolje trga Velike Britanije, kamor želi vstopiti Alpina d.d. 

 
Med Slovenijo in Veliko Britanijo je podpisanih 10 bilateralnih sporazumov, ki urejajo 
gospodarsko sodelovanje med državama. Pomembnejši sporazumi so: Zakon o ratifikaciji 
sporazuma o dolgu med Slovenijo in Združenim kraljestvom, Zakon o ratifikaciji Sporazuma 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne 
Irske o zaščiti in spodbujanju vlaganj in Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o 
rednem zračnem prometu in o mednarodnem cestnem prevozu 
(http:/www.izvoznookno.si.html, 2003). 

 
Na trgu Velike Britanije se bo Alpina d.d. soočila s podobno konkurenco kot jo ima na drugih 
zahtevnih zahodnoevropskih trgih. Z vstopom Slovenije v Evropsko Unijo bo poslovanje s 
tujimi trgi olajšano, saj bo Slovenija postala del notranjega trga Evropske Unije in bo tako 
oproščena plačila carinskih  in drugih uvoznih dajatev. Blagovna menjava med Slovenijo in 
Veliko Britanijo se iz leta v leto povečuje in tako Slovenija postaja pomembna partnerica v 
gospodarstvu Velike Britanije. 
 
Tabela 5: Blagovna menjava med Slovenijo in Veliko Britanijo po letih v mio USD 
 
Leto Izvoz Uvoz Indeksi rasti 
1996 161.417 207.875 78 
1997 149.895 240.639 62 
1998 160.800 233.010 69 
1999 169.969 306.986 55 
2000 186.323 309.830 61 
2001 258.817 260.447 99 
2002 253.590 263.186 96 

Vir: Urad RS za statistiko in GZS, 2003. 

http://www.izvoznookno.si.html/


                                                                           11

Slika 5: Blagovna menjava med Slovenijo in Veliko Britanijo po letih v mio USD 
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Vir: Urad RS za statistiko in GZS, 2003. 
 
Slovenija postaja vse pomembnejši partner na zahtevnih zahodnoevropskih trgih. Po zgoraj 
navedenih podatkih blagovna menjava med Slovenijo in Veliko Britanijo narašča, kar za 
Alpino d.d. pomeni priložnost za poslovanje na angleškem trgu. 
 

7. PEST ANALIZA 
 
Pred vstopom Alpine d.d. na trg Velike Britanije je analiza okolja zelo pomembna, saj lahko 
gre za nepoznavanje ali delno poznavanje novega okolja. Med različnimi pristopi analize 
okolja sem se odločila za t.i. analizo PEST (analiza političnega, ekonomskega, sociološkega 
in tehnološkega okolja). Različni avtorji dodajajo tudi »novejše vrste okolij«, npr. 
informacijsko tehnološko okolje in ekološko okolje (Keegan, Schlegelmilch, 2001). 
Spoznanja, ki jih podajam v nadaljevanju bodo služila kot podlaga za odločanje o vstopu 
Alpine d.d. na trg Velike Britanije. 
 

7.1. POLITIČNO OKOLJE 
 
Pri ocenjevanju možnosti vstopa je politično okolje zelo občutljiv dejavnik ocenjevanja 
privlačnosti trgov. Politični problemi lahko nastanejo kot posledica aktivnosti vlade, lahko pa 
so tudi zunaj njenega nadzora.  
 
Vlade držav tako lahko uporabljajo različne omejevalne ukrepe, kot npr. uvozne omejitve, 
nadzor nad trgom, vrednost domače valute, nadzor nad cenami, selektivno omejevanje 
izdelkov ali storitev izbranega porekla, poostren ali selektiven davčni nadzor tujih 
investitorjev (Makovec Brenčič, Hrastelj, 2003, str. 43). 
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Slika 6: Politično okolje in vstop podjetja na tuji trg 

 
Vir: Jain, 2001, str. 239. 
 
Slika 6 kaže da sta glavna vira političnih problemov pri podjetju, ki vstopa na tuji trg, 
politična nadoblast in politični konflikt. 
 
 
Politična nadoblast pomeni, da država uveljavlja svojo avtoriteto nad tujimi investitorji z 
uporabo različnih sankcij (npr. višji davki za tuje investitorje). Problem politične nadoblasti je 
prisoten predvsem v državah v razvoju (Jain, 2001, str. 238). 
 
Vlade razvitih držav se poslužujejo do svetovnih ekonomskih dogajanj bolj »odprte« politike. 
Od njih se pričakuje, da obvladujejo brezposelnost, inflacijo, prerazdelitev dohodka, sistem 
zdravstvenega varstva in naklonjenost tujim investitorjem, ki so politično sprejemljivi in 
ekonomsko zaželjeni (Jain, 2001, str. 238). 
 
Številne države se poslužujejo različnih vrst političnega konflikta (socialni prevrati, politični 
nemiri, zarote), ki lahko vpliva na poslovanje podjetij. Politični konflikt ima dva učinka. Prvi 
je neposredni učinek, ki se kaže v nasilju nad tujimi investitorji v smislu poškodovanja 
lastnine, stavkah, ugrabitvah. Ta učinek je običajno začasen in ne povzroča velikih izgub. 
Posredni učinek nastane zaradi sprememb v vladni politiki, ki lahko pomeni željo po ureditvi 
odnosov ali pa odvrnitev javnosti od problemov vlade (Jain, 2001, str. 240). 
 
 
Zato se v analizi političnega okolja Velike Britanije osredotočam predvsem na dejavnike 
sprememb v vladni politiki, stabilnosti vlade, kvalitete in odnosa države do drugih držav, 
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predvsem Slovenije, vstopa tujih podjetij na trg Velike Britanije, poštenosti in korektnosti 
izvajanja administrativnih postopkov. 

7.1.1. Politični sistem 
 
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je parlamentarna monarhija, na čelu s 
kraljico Elizabeto II. Laburistična stranka pod vodstvom Tony Blaira vlada državi od leta 
1997 dalje, pred tem pa je bila 18 let na oblasti konzervativna stranka. Naslednje 
parlamentarne volitve so napovedane za junij 2006. 
 

7.1.2. Nadzor uvoza 
 
Velika Britanija je postopno ukinila vse uvozne licence, tako da se lahko večino proizvodov 
uvaža brez omejitev. Vse uvozne omejitve so enotne za celotno Evropsko unijo, vendar pa 
ima lahko vsaka država tudi svoje uvozne omejitve iz političnih ali drugih razlogov. Uvozne 
licence se zahtevajo za naslednje proizvode: 
• živali in živalski proizvodi ter rastline in rastlinski proizvodi (tudi les), 
• orožje, strelivo, ter ostala eksplozivna sredstva. 

 
Alpina d.d. z uvozom izdelkov športnega programa v Veliko Britanijo tako ne bo potrebovala 
posebnih uvoznih licenc, pri carinskem postopku bo potrebovala naslednje dokumente: 
potrdilo o poreklu blaga, izjava o namembnem kraju, izvozno dobavnico, potrdilo o 
zavarovanju, izvozno carinsko prijavo, carinsko fakturo, carinsko prijavo, dokazilo o 
režimskih pravicah in mednarodni tovorni list. 
 

7.1.3. Odnos do tujih podjetij in investicij 
 
Britanska zakonodaja o tujih naložbah in poslovanju podjetij je ena najliberalnejših na svetu, 
zato ni presenetljivo, da je Velika Britanija glede vhodnih in izhodnih naložb na drugem 
mestu na svetu. Tuje naložbe oziroma prevzemi so od pomembnejših sektorjev ovirani le v 
bančništvu, kjer ima vlada možnost, da jih prepreči. Akumulirana vrednost tujih naložb v 
Veliko Britanijo je konec leta 2002 presegla 620 milijard dolarjev. Večina tujih naložb je 
usmerjenih v bančništvo in proizvodnjo elektronskih komponent in avtomobilov. 
 

7.1.4. Ukrepi vlade 
 

7.1.4.1. Fiskalna politika in proračun 
 
Program javnega trošenja prevideva povečanje javnih izdatkov, ki bodo namenjeni obnovi 
zdravstva, šolstva in prometne infrastrukture. V fiskalnem letu 2003/2004 se zato prispevki 
delavcev in delodajalcev za zavarovanje povišujejo za 1 odstotek, višje so tudi trošarine na 
tobak in alkohol. V aprilu 2003 sprejet proračun predvideva 2,4 odstotni primankljaj, vendar 
bo po ocenah zaradi nižje gospodarske rasti, kot jo načrtuje vlada, znašal okoli 2,8 odstotka 
BDP. Javni dolg je nizek, saj ne presega 32 odstotkov BDP. 
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7.1.4.2. Monetarna politika in tečaj domače valute 
 
V februarju 2003 je britanska centralna banka znižala svojo osnovno repo obrestno mero s 4 
odstotkov na 3,75 odstotka. Ta ukrep je bil nepričakovan, saj je domače povpraševanje in 
zadolževanje še vedno relativno živahno, funt pa napram evru šibak, kar bi lahko povečalo 
inflacijo. Možnost, da bi Velika Britanija v letu 2003 določila datum referenduma za vstop v 
Evropsko monetarno unijo, se zaradi nasprotovanja javnega mnenja, dvomljivih koristi,  
šibkosti gospodarstev v nekaterih članicah in bodočih proračunskih omejitev čedalje bolj 
odmika. V letu 2002 je funt v primerjavi z EUR-om depreciiral za 7,3 odstotka, depreciacija 
pa se nadaljuje tudi v letu 2003. Po ocenah bo povprečen tečaj v letu 2003 znašal 0,680 funta 
za evro (http://www.imf.org.html, 2003). 
 

7.2. EKONOMSKO OKOLJE 
 
Današnje ekonomsko okolje se dinamično spreminja, saj trgovinske tokove vedno bolj 
nadomeščajo kapitalski tokovi. Vedno bolj prihaja do globalizacije trgov in rasti dejavnosti 
(npr. informacijska tehnologija), ki to omogočajo. Tokovi globalnega ekonomskega okolja in 
njihova rast temeljijo na strokovnem oblikovanju trženjskega spleta in strategije, ki pripomore 
pri porabnikovi odločitvi za nakup. Z analizo ekonomskega okolja skušam ugotoviti, ali je trg 
Velike Britanije za izdelke športnega programa Alpine d.d. obetajoč ali ne. 
 

7.2.1. Makroekonomsko okolje trga Velike Britanije 
 
Makroekonomsko okolje Velike Britanije sem raziskala po naslednjih kriterijih: število 
prebivalcev, BDP, BDP na prebivalca, gospodarska rast, stopnja nezaposlenosti, stopnja 
inflacije. 
 
a) število in rast prebivalcev  

 
Velika Britanija ima 59,7 miljonov prebivalcev, predvidena rast prebivalstva v letu 2003 pa 
znaša 0,3 odstotka. V Sloveniji pa je za leto 2003 predvidena 0,14 odstotna rast prebivalstva 
(http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/uk.html, 2003). Za Alpino d.d. število 
prebivalcev Velike Britanije in rast le-tega pomenita signal za razmišljanje o vstopu na 
britanski trg. 

 
b) BDP in struktura potrošnje 
 
Gospodarska rast v letu 2002 (1,8 odstotna) je bila najnižja v zadnjem desetletju zaradi 
negativne rasti naložb (-3,2 odstotka) in izvoza blaga in storitev (-1 odstotek). Živahnejšo rast 
sta beležili zasebna in javna potrošnja. V letu 2003 bo zasebna potrošnja zaradi 
prezadolženosti prebivalstva in stagnacije v zaposlovanju naraščala počasneje, izvoz bo zaradi 
mrtvila v svetovnem gospodarstvu še nekoliko nižji, naložbe pa se zaradi prezadolženosti 
podjetij, nizkega poslovnega zaupanja in nizkih dobičkov ne bodo začele povečevati pred 
koncem leta 2003. Pomembnejše gonilo za rast BDP-ja bo predstavljala javna potrošnja. 
 
BDP Velike Britanije je v letu 2002 znašal 1.564 miljarde dolarjev, kar jo med vsemi 
državami uvršča na četrto mesto. 

 

http://www.imf.org.html/
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/uk.html
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c) BDP per capita v primerjavi s Slovenijo 
 

Slika 7: BDP per capita (v USD) Velike Britanije v primerjavi z Slovenijo v letu 2001 
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Vir: http://www.stat.si/letopis_n.html, 2003. 
 
Bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca je v letu 2001 v Sloveniji znašal 9451 USD, v 
Veliki Britaniji pa je bil BDP na prebivalca več kot dvakrat večji in je znašal 23700 USD, kar 
nakazuje možnost večje potrošnje prebivalcev Velike Britanije v primerjavi s Slovenijo in 
tako večjo možnost prodaje Alpine d.d. v Veliko Britanijo. 
 
č) gospodarska rast 
 
V tabeli 6 navajam gospodarsko rast Velike Britanije v primerjavi z Slovenijo.  
 
Tabela 6: Gospodarska rast Velike Britanije v primerjavi z Slovenijo 

 
Država Delež v SLO izvozu v %  Realna rast BDP v % 
 2002 2002 2003 

(napoved) 
2004 
(napoved)

Velika Britanija 2.4 1.8 2.0-2.2 2.5-2.6 
Slovenija  3.2 3.2-3.4 3.7-3.8 

 
Vir: http://www.sigov.si/zmar/publicis/analiza/spoml03/pomkazal.html, 2003. 

 
d) nezaposlenost in plače 
 
Navkljub upočasnjeni gospodarski rasti se zaposlenost v Veliki Britaniji kot edini od držav 
OECD še nadalje povečuje. Stopnja nezaposlenosti merjena po metodologiji ILO je v januarju 
2003 znašala 5 odstotkov, po metodologiji Velike Britanije, ki ne zajema brezposelnih, ki niso 
upravičeni do denarnih nadomestil pa le 3,1 odstotka. Plače rastejo nekoliko počasneje kot v 
letih visoke gospodarske rasti, vendar še vedno zadovoljivo. V zadnjem četrtletju 2002 so se 

http://www.stat.si/letopis_n.html
http://www.sigov.si/zmar/publicis/analiza/spoml03/pomkazal.html
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plače v zasebnem sektorju povečale za 3,8 odstotka. Povprečna urna bruto plača z dodatki je 
znašala 19 dolarjev. Od leta 1995 dalje so se plače povečale za dobrih 36 odstotkov. 
e) inflacija 
 
Povprečno povečanje cen, merjeno po metodologiji Evropske unije, je v letu 2002 znašalo 1,3 
odstotka. Inflacija je naraščala proti koncu leta 2002 in tudi v prvih mesecih leta 2003 zaradi 
višjih cen goriv, stanovanj in storitev, povezanih z izrabo prostega časa ter postopne 
depreciacije funta. Spomladi 2003 je na letni osnovi dosegla 2,9 odstotka, v kasnejših mesecih 
pa se bo verjetno zniževala in v povprečju dosegla 1,7 odstotka. 

 

7.2.2. Ustanavljanje družb in predstavništev 
 
Pred vstopom Alpine d.d. na trg Velike Britanije je zelo pomembna analiza formalnih 
pogojev za ustanovitev in poslovanje družb. 
 
Tuji vlagatelji se najpogosteje odločajo za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo ali 
podružnice, ki jih iz davčnih razlogov ustanavljajo predvsem poslovne banke. Delniške 
družbe so med tujimi podjetji manj zastopane, saj je v organizaciji med delniško družbo in 
družbo z omejeno odgovornostjo malo razlik, vendar pa je ustanovitev delniške družbe dražja. 
 
→Delniška družba (public limited company) 
 
Najmanjši znesek ustanovitvenega kapitala delniške družbe je 50.000 GBP. Najmanj 25 
odstotkov kapitala družbe mora biti vplačano v gotovini, preostali delež pa je lahko v naravi. 
Delniško družbo lahko ustanovita najmanj dva ustanovitelja, za katerega ni predpisano 
državljanstvo ali stalno bivališče v Veliki Britaniji. Stroški registracije znašajo 20 GBP. 
Registracija in sprememba podjetja je lahko opravljena v pospešenem postopku, ki traja en 
dan. Taksa za prijavo letnih finančnih poročil znaša 15 GBP. 
 
Delniška družba mora imeti upravni odbor (board of directors) z vsaj dvema članoma 
(directors) za katera ni zahtev glede državljanstva ali stalnega bivališča v Veliki Britaniji. 
Glede osebe, ki opravlja direktorsko funkcijo (manager) zakon ne zahteva, da mora biti član 
upravnega odbora. 
 
Družba lahko izdaja navadne, prednostne in kumulativne prednostne delnice. Družbe morajo 
voditi register delničarjev, kar v večini primerov pomeni, da delnice na prinositelja niso 
dovoljene. 
 
→Družba z omejeno odgovornostjo (private limited company) 
 
Med zakonsko ureditvijo delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo je razen tega, da 
družba z omejeno odgovornostjo ne more izdajati in javno ponujati delnic, zelo malo razlik. 
Družba z omejeno odgovornostjo se razlikuje od delniške družbe po naslednjih značilnostih: 
• višina ustanovitvenega kapitala ni predpisana, 
• ustanovi jo lahko en sam ustanovitelj, 
• upravlja jo lahko en direktor, vendar pa mora imeti družba poleg direktorja tudi sekretarja. 
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→Podružnice 
 
Te ustanavljajo tujci pretežno zaradi davčnih razlogov. V roku enega meseca od sklepa o 
ustanovitvi podružnice ali hčerinske družbe v Veliki Britaniji mora matična družba le-to 
vpisati v register podjetij. Hkrati mora imenovati britanskega rezidenta, ki je pooblaščen za 
sprejemanje uradnih obvestil, naslovljenih na podružnico. 
 
Podružnica mora imeti na vseh svojih dokumentih (ponudbah, pismih, računih) podatke o 
matični tuji družbi (registrirano ime, organizacijsko obliko, matično državo; če gre za družbo 
z omejeno odgovornostjo, tudi navedbo tega dejstva in imena direktorjev). Za podružnice 
veljajo v Veliki Britaniji glede nadzora poslovanja manjše zahteve kot za družbe (načeloma 
zadostujejo potrjeni izkazi matične tuje družbe). 
 
 

7.2.3. Zaposlovanje tujcev 
 
Tujci iz držav nečlanic Evroske unije morajo imeti delovno dovoljenje Ministrstva za 
izobraževanje in zaposlovanje (Ministry for Education and Employment), za katerega še pred 
njihovim prihodom v državo zaprosi njihov delodajalec. Pogoj za ustanovitev delovnega 
dovoljenja je, da predvidena plača ni nižja od povprečne plače za takšno delo v Veliki 
Britaniji in da za to delo ni bilo mogoče najti ustreznih delavcev iz držav Evropske unije in 
EFTE. Dovoljenja je najlažje dobiti za vodstvene kadre in strokovnjake. Dovoljenje velja 
najprej za eno leto, po podaljšanju pa velja za tri leta. Kazni za zaposlovanje tujcev, ki nimajo 
urejenega statusa, so visoke, poleg tega pa imajo delodajalci, ki kršijo zakon, kasneje težave 
pri pridobivanju novih delovnih dovoljenj. 
 

7.2.4. Patenti in blagovne znamke 
 
Prijavo za dodelitev patenta je treba oddati v Patentnem uradu v Londonu. Za dodelitev 
patenta mora izum predstavljati neko novost in mora biti uporabljen v industriji. Zaščita traja 
20 let in se šteje kot premično premoženje podjetja, zato ga je mogoče prodati, dovoliti 
njegovo uporabo, možno pa ga je uporabiti tudi kot jamstvo pri posojilu. 
 
Tudi blagovno znamko je treba registrirati na Patentnem uradu, po zakonu (Trade Marks Act) 
iz leta 1994 pa je z registracijo mogoče zaščititi poleg blagovne tudi storitveno znamko. Po 
oddaji vloge za registracijo blagovne znamke ni več mogoče dodajati proizvodov ali storitev 
kot predmet zaščite. Postopek registracije traja približno 12 mesecev, veljavnost blagovne 
znamke pa 7 let. 
 

7.2.5. Finančno okolje 
 
Glavno vlogo usmerjanja in nadzorovanja finančnih tokov imata Svetovna banka (World 
Bank) in Mednarodni denarni sklad (International Monetary Fund), ki skrbita za mednarodno 
finančno stabilnost kot tudi za stabilnost posamezne države. 
 
Slovenski izvozniki se pri izvozu v razvite države vedno redkeje poslužujejo instrumentov za 
zavarovanje plačil (dokumentarnega inkasa, akreditivov, menic) in se pogosteje odločajo za 
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dobavo blaga na odprt račun (clean payment), saj se z upadanjem rizika v razvitih državah 
zmanjšuje uporaba instrumentov zavarovanja plačil. Tako naj bi 70 odstotkov plačil 
predstavljala prosta nakazila (avansi, dobava na odprt račun). Uporaba akreditivov in 
dokumentarnega inkasa se v zadnjih letih manjša, še vedno pa prevladuje uporaba akreditivov 
napram dokumentarnemu inkasu. Zaradi specifičnih lastnosti poslov je garancijsko poslovanje 
z razvitimi državami v porastu. 
 
Odločitev za uporabo posameznih instrumentov je odvisna od rizičnosti države in v veliki 
meri od medsebojnega zaupanja med partnerji. Pomemben dejavnik pa je tudi cena 
instrumenta zavarovanja. 
 
Pomembno vlogo igra tudi Slovenska izvozna družba, ki je bila ustanovljena z namenom 
zavarovanja in financiranja izvoznih poslov, podeljevanja jamstev in garancij ter drugih 
finančnih storitev, povezanih z izvoznim poslovanjem podjetja. 
 

7.3. SOCIOLOŠKO OKOLJE 
 
Sociokulturno okolje predstavlja eno ključnih dimenzij mednarodnega poslovnega okolja. 
Koncept kulture predstavlja obvladovanje razlik v jeziku, veri, vrednotah, izobrazbi, stališčih, 
družbeni organiziranosti, navadah, političnem življenju, estetiki, materialni kulturi in 
kulturuloških razsežnostih razlik med porabniki ali odjemalci Slovenije in Velike Britanije. 
Kultura vpliva na vsak vidik trženja. Slika 8 prikazuje povezave med kulturo in trženjem. 
Trženjsko usmerjena podjetja sprejemajo odločitve na osnovi analize življenjskega sloga 
porabnikov in vzorcev vedenja (Jain, 2001, str. 218). 
 
Slika 8: Vpliv kulture na trženjske odločitve 

 
Vir: Jain, 2001, str. 219. 
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V nadaljevanju navajam nekatere razsežnosti sociološkega okolja, ki so pomembne za vstop 
Alpine d.d. na trg Velike Britanije. 
 

7.3.1. Koncept visoko- in nizkokontekstnih kultur 
 
Omenjeni koncept je vpeljal E.T. Hall kot način razumevanja različnosti kultur. Ločimo 
visoko- in nizkokontekstne kulture. 
 
Nizkokontekstne kulture temeljijo na pisnem in verbalnem komuniciranju; pošiljatelj 
sporočila pričakuje neposredno dekodiranje besed pri prejemniku in dobro razumevanje 
nameravanega sporočila. Sporočila so eksplicitna (neposredna), besede vključujejo večino 
informacij, ki se prenašajo v sporočilu (Makovec, Brenčič, Hrastelj, 2003, str. 52). 
 
Visokokontekstne kulture uporabljajo višje stopnje interpretacije in več elementov 
razumevanja sporočila. Sporočila so zato bolj implicitna (posredna). Sociološki pomen, 
znanje, vrednote prejemnjika in pošiljatelja sporočila in njihov status dopolnijo pomen 
sporočila. Zato sprejemnik sprejema sporočila na svojevrsten način, in ne razbira le 
neposredno (eksplicitno) dekodirane sestave besed (Makovec Brenčič, Hrastelj, 2003, str. 52). 
 
Slovenci se bolj približujemo nizkokontekstni kulturi, kultura Velike Britanije pa je že na višji 
stopnji z vidika kontekstnosti, saj so v komuniciranju bolj implicitni in dolgoročno usmerjeni. 
 

7.3.2. Poslovni običaji 
 
Angleži mnogokrat delajo preko uradnih ur, tako da zaposleni v velikih multinacionalnih 
podjetjih nimajo stalnih urnikov. Ponavadi začnejo delati ob 9. uri. Med 12 in 14 uro je čas za 
enourno malico. To velja predvsem za London, v manjših mestih so delovni časi bolj 
konstantni. Ker zaposleni preživijo toliko časa na delovnem mestu imajo multinacionalke v 
svojih zgradbah tudi dodatne storitve za svoje zaposlene kot so frizer, fitnes, čistilnice, 
masažni saloni, restavracije, ponekod imajo celo bazen. Dopusta imajo od 20 do 24 dni na 
leto, na vsake tri leta dela pri istem podjetju dobijo en dan dopusta več. V nekaterih podjetjih 
so začeli uvajati tudi t.i. paternity leave, to je starševski dopust (nekaj dni) za očete. Pri plačah 
imajo sistem bonusov. Po šestih mesecih dela, zaposlene ocenijo, pri čemer so precej strogi. 
Če je zaposleni uspešen dobi bonus, v višini 10-15 odstotkov plače. Predvsem zaposleni na 
višjih položajih, delajo predvsem za bonuse, ki so lahko zelo visoki. V Veliki Britaniji imajo 
tudi navado, da hodijo ob četrtkih zvečer po delu na pijačo, tako da so mestna središča polna.  
 
Na delovnem mestu so pravila obnašanja in oblačenja zelo stroga. Nujna je skrajna vljudnost. 
Pri oblačenju so tako za moške kot ženske predpisane obleke in kostimi. Da bi se zaposleni na 
delovnem mestu počutili bolj sproščeno, so začeli uvajati t.i. dress down day (ponavadi je 
petek), ko naj bi se zaposleni lahko oblekli manj strogo, vendar tudi pri tem velja, da so jeans 
hlače, telovadni copati, majice, kratke hlače in podobna oblačila strogo prepovedani.  
 
Glede poslovnih daril imajo podjetja svoja pravila, kjer so določene višine le-teh (ponavadi 
okoli 50 funtov). Če se prejme darilo večjega zneska, je treba to prijaviti kadrovskemu 
»Human resource« oddelku v podjetju, ki potem odloča kako naprej. Za poslovne partnerje se 
v večjih podjetjih organizirajo srečanja izven podjetja, v luksuznih hotelih, kjer se sklepajo 
pomembni posli. 
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Na podlagi navedene analize koncepta britanske kulture lahko Alpina d.d. oblikuje ustrezno 
prilagojena izhodišča trženjskega spleta na trgu Velike Britanije in se pogaja s partnerji iz 
drugih kultur. 
 

7.4. TEHNOLOŠKO OKOLJE 
 
Privzemanje tehnoloških novosti je za Alpino d.d. kot mednarodno delujoče podjetje nujno. 
Velik in hiter tehnološki napredek je povzročil razvoj informacijske tehnologije, zaradi katere 
je poslovni svet postal hitrejši, bolj dinamičen, obseg informacij pa neomejen. Zaradi povsod 
dostopne informacijske tehnologije si nadaljnega tehnološkega ne moremo predstavljati. 
Internet in druge komunikacijske tehnologije omogočajo podjetjem hiter dostop do 
informacij, učinkovito komuniciranje in možnost uporabe interneta kot nove tržne poti. 
 
Velika Britanija je vodilna evropska država v uporabi interneta, v elektronskem poslovanju in 
trgovini, hkrati pa ima tudi najbolj dereguliran trg telekomunikacij. To je privabilo 
investicijska vlaganja velikih podjetij, kot so Intel, CISCO in Exodux. Velika Britanija naj bi 
imela najbolj razvit trg internetnih storitev, k temu pa je v veliki meri prispevala zgodnja 
privatizacija telekomunikacijskih podjetij in hitra rast podjetij, ki se ukvarjajo s kabelskimi 
povezavami. Velika Britanija namenja 3.9% svojega BDP za vlaganja v informacijske 
tehnologije, v primerjavi s Francijo,ki namenja 2,3% BDP in ostalimi evropskimi državami, 
ki namenjajo še manjši delež. V letu 2000 je imelo 90% podjetij dostop do interneta, redno pa 
internet uporablja več kot tretjina prebivalcev Velike Britanije. Forresterjeve raziskave 
predvidevajo, da bo prodaja potrošnikom oz. končnim kupcem po internetu zrasla iz 1,4 
milijarde dolarjev v letu 2000, na skoraj 38 milijard do leta 2004. Prodaja med podjetji ter 
prodaja storitev pa bo narasla iz 12,9 milijarde dolarjev na 225,5 milijarde dolarjev. 
 
Tabela 7: Primerjava v uporabi interneta med Slovenijo in Veliko Britanijo 
 
Država Skupno število 

uporabnikov (v 000) 
Uporabniki interneta 
v celotni populaciji 
(v %) 

Št. uporabnikov 
interneta na en 
računalnik 

Slovenija 180 9 9.2 
Velika Britanija 6000 10.3 5.7 
 
Vir:http://www.countryweb.co.uk.html, 2003 , Mid. 
 
Za oblikovanje vstopne strategije Alpine d.d. potrebujemo natančne informacije o trgu Velike 
Britanije, zato je analiza okolja pogoj za realno oceno stanja in izbiro primerne strategije za 
vstop na omenjeni trg. 

8. ANALIZA MOŽNIH NAČINOV IN OBLIK VSTOPA NA TRG VELIKE 
BRITANIJE 
 
Pri analizi možnih načinov in oblik vstopa podjetja Alpina d.d. na trg Velike Britanije sem 
uporabila delitev Makovčeve in Hrastelja (2003, str. 138) in Hollensena (1998, str. 203).  
Načini in oblike vstopa sestavljajo celovito strategijo vstopa. Ponavadi jih delimo v tri 
skupine, in sicer: izvozne, pogodbene in investicijske (naložbene). Med seboj se razlikujejo 
po stopnji tveganja in kontrole ter  fleksibilnosti virov podjetja. 
 

http://www.countryweb.co.uk/
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Slika 9 : Prikaz možnih načinov in oblik vstopa podjetja Alpina d.d. na trg Velike Britanije 
 
 
Izvozne oblike      100-odstotna eksternalizacija virov 
                                                           (neposredni izvoz, posredni izvoz, kooperativne oblike). 
 
 
Pogodbene oblike   Deljeno tveganje in nadzor, deljeno lastništvo 
                                                           (licenčno poslovanje, franšizing, pogodbena proizvodnja, 
                                                           skupna vlaganja, strateške zveze/zaveze, pogodbeno 
                                                           vodenje, izvoz projektov). 
 
Investicijske oblike   100-odstotna internalizacija virov 

(prodajni predstavnik, lastna prodajna enota v Veliki 
Britaniji, sestavljalnice, skladišča, regionalni centri, 
lastna proizvodna enota v Veliki Britaniji). 

 
 
 
Vir: Makovec Brenčič, Hrastelj, 2003, str. 138, Hollensen, 1998, str. 203. 
 
Izvozne vstopne oblike so najpreprostejša oblika vstopa na trg. Izdelki in/ali storitve so 
običajno izdelani na domačem trgu, na ozemlju tretje države ali v prosti carinski coni, nato pa 
prek posredne, neposredne ali kooperativne oblike izvoza vstopijo na namembni trg. Izvozne 
vstopne oblike omogočajo prilagodljivost , nizko tveganje, nizko stopnjo kontrole delovanja 
ter nizka vlaganja kapitala in zato manjšo donosnost kot razvitejše vstopne oblike. 
 
Pogodbene oblike so danes prevladujoča oblika vstopov na tuje trge, vendar pod pogojem 
sodelovanja s kredibilnimi partnerji (Makovec Brenčič, Hrastelj, 2003, str. 149). V primerjavi 
z izvoznimi vstopnimi oblikami so pogodbene oblike razvitejše, saj so bolj tvegane, zahtevajo 
večjo razpoložljivost kapitala in vodstvenega znanja ter potrebo po večji kontroli. 
 
Investicijske (hierarhične, naložbene) oblike so najrazvitejša oblika vstopov na tuji trg, pri 
katerih podjetje v celoti prevzame lastništvo in nadzor nad vstopno obliko na tujem trgu. 
Investicijske oblike so v primerjavi s pogodbenimi oblikami manj transparentne, bistveno bolj 
izrabljajo posebne razmere na trgih ali v podjetjih ter so bolj tvegane. Nudijo pa visoko 
stopnjo kontrole in možnosti za dosego visokih dobičkov. 
 

8.1. IZVOZNE OBLIKE 
 
Alpina d.d. je že od samih začetkov delovanja izrazito izvozno naravnano podjetje, saj z 
izvozom ustvari več kot 70% prihodkov. 
 

8.1.1. Neposredni izvoz 
 
Neposredni izvoz predstavlja neposreden stik proizvajalca izdelka s posredniki na ciljnem 
trgu. Podjetje, ki prevzame vlogo posredovanja na ciljnem trgu je vključeno v pripravo 
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dokumentacije, fizično distribucijo in cenovno politiko, pri čemer izdelek in/ali storitev 
prodaja zastopnikom ali distributerjem na ciljnem trgu. 
Alpina d.d. ima zaradi pretežno izvozne usmerjenosti v svoji organizacijski strukturi  izvozni 
oddelek za najpomembnejše tuje trge. Izvozni oddelek je razdeljen na dva dela: na izvozni 
oddelek modne obutve in izvozni oddelek športne obutve. V nadaljevanju se osredotočam na 
izvozni oddelek športne obutve. Izvozne posle naj bi vodila ena oseba v izvoznem oddelku 
športne obutve. Za ustanovitev ločenega izvoznega podjetja, ki bi izvajal celotni izvoz, ni 
potrebe. 
 
Prednosti neposrednega izvoza so: krajše tržne poti v primerjavi s posrednim izvozom, boljše 
tržne informacije in dostop do izkušenj na lokalnih trgih ter dostop do lokalnih prodajnih in 
poprodajnih storitev. 
 
Neposredni izvoz vključuje izvoz preko zastopnikov ali distributerjev na ciljnem trgu. 
(Hollensen, 1998, str. 225). V primeru podjetja Alpina d.d. bi bili zastopniki ali distributerji 
locirani na trgu Velike Britanije. 
 

8.1.1.1. Zastopnik 
 
Posredovanje in sklepanje trgovskih poslov v imenu in za račun svojega dajalca nalog 
prestavlja glavno značilnost zastopnika kot oblike neposrednega izvoza (Vezjak, 1987, str. 
347). 
Zastopnik bi bil v  primeru Alpine d.d. plačan na osnovi vnaprej dogovorjene provizije. Poleg 
provizije bi bil deležen še dodatnih ugodnosti, kot so popusti, finančna pomoč pri promociji, 
nagrada za presežen plan in povračila stroškov. 
 
Za Alpino d.d. bi bil zastopnik kot oblika vstopa primeren v začetni fazi prodora na trg Velike 
Britanije, kasneje pa bi ga nadomestil distributer kot sprejemljivejša oblika neposrednega 
izvoza. 
 

8.1.1.2. Distributer 
 
Distributer je ekskluzivni predstavnik in edini uvoznik izdelkov tujega podjetja na svojem 
trgu. Kot neodvisni trgovec kupuje izdelke v svojem imenu in za svoj račun. Je svoboden pri 
izbiri odjemalcev in določitvi prodajnih pogojev. Prevzema posest nad blagom, dobiček pa 
ustvarja na podlagi razlike med nakupno in prodajno ceno (Hollensen, 1998, str. 225). 
 
V Alpini d.d.imajo  določene pogoje, ki jih mora distributer izpolniti. Na podlagi primerjave 
med potencialnimi distributerji naredijo selekcijo in izberejo distributerja, ki najbolj ustreza 
pogojem. Za vstop na trg Velike Britanije se v Alpini d.d. odločajo med naslednjimi 
potencialnimi distributerji: 
• RMA Sports 

Alpina d.d. ima z omenjenim podjetjem že vzpostavljene poslovne stike. RMA Sports 
kupuje čevlje športnega programa za prodajo v svoji verigi trgovin. 

• Euroski Ltd. 
Euroski je podjetje, s katerim ima Alpina d.d. poslovne stike že več kot 20 let. V 
preteklosti so naročali velike količine športne obutve. 

• Mountain Supplies Braemar 
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Podjetje, ki kupuje čevlje športnega programa za prodajo preko svojega kataloga. 
• Glenmore Shop 

Podjetje, ki večinoma kupuje čevlje iz stare zaloge. 
Distributer na trgu Velike Britanije bi imel s podjetjem Alpino d.d. stalne stike, saj bi se z 
njim pogajal o dobavnih pogojih, nakupnih in prodajnih cenah izdelkov športnega programa, 
načinu promocije ter dodatkih za uspešno poslovanje. Izdelke Alpina d.d. bi prodajal preko 
lastno razvite veleprodajne in/ali maloprodajne mreže. Eden izmed pogojev Alpine d.d. pri 
izbiri distributerja je, da ima primerno skladišče, kamor bi Alpina d.d. dobavljala izdelke. 
 
Distributer bi bil izmed vseh načinov in oblik vstopa najprimernejša vstopna oblika po začetni 
fazi prodora na trg, ko bi se podjetje že uveljavilo in bi se pokazale potrebe po širitvi 
poslovanja. V Alpini d.d. prodaja preko distributerjev ostaja osnovno vodilo pri načrtovanju 
le-te. 
 

8.1.2 Posredni izvoz 
 

Za posredni izvoz je značilno, da proizvajalec ni v neposrednem stiku s končnim 
uporabnikom izdelkov ali storitev, zato slabše pozna njegove želje in zahteve (Hrastelj, 1990, 
str. 60). Posredni izvoz bi za Alpino d.d. predstavljal minimalno trženjsko in politično 
tveganje ter stroške. Pri posrednem izvozu je mogoča visoka stopnja internacionalizacije in 
izbira zelo izkušenega izvoznika. Posredni izvoz ima tudi slabosti: ni nadzora nad trženjskim 
spletom, razen izdelka, dodatni člen na tržni poti lahko povzroči dvig stroškov in zmanjšanje 
dobička, ni stika s trgom. 
 
Zaradi zgoraj naštetih razlogov je posredni izvoz manj primerna oblika vstopa podjetja Alpina 
d.d. na trg Velike Britanije. 
 

8.1.2.1. Izvozni nakupni zastopnik 
 
Izvozni nakupni zastopnik je lociran v državi, kjer ima podjetje proizvodne kapacitete 
(Hollensen, 1998, str. 220). V primeru Alpine bi bil lociran v Sloveniji, Bosni in Hercegovini 
ali Romuniji. Izdelke športnega programa Alpine d.d. bi kupoval za ustrezno provizijo po 
naročilu kupca iz Velike Britanije. 
 

8.1.2.2. Izvozni posrednik 
 
Glavna naloga izvoznega posrednika je navezovanje poslovnih stikov med Alpino d.d. kot 
domačim proizvajalcem in kupcem iz Velike Britanije, pri čemer blago ne postane last 
izvoznega posrednika. Za storitev posredovanja pri izvozu bi bil nagrajen s provizijo, ki 
običajno znaša 5 odstotkov od vrednosti prodaje in je odraz njegove strokovnosti in znanja 
(Hollensen, 1998, str. 221). 
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8.1.2.3. Izvozno podjetje 
 
Izvozno podjetje opravlja funkcijo izvoznega oddelka za več podjetij hkrati, kar mu omogoča 
porazdelitev stroškov na več izdelkov in podjetij hkrati. Za izvoz svojih izdelkov bi Alpina 
d.d. morala izbrati izvozno podjetje, ki je specialist za njen trg ali za geografsko področje. 
Alpina d.d. bi izvoznemu podjetju za opravljene storitve plačala provizijo (Hollensen, 1998, 
str. 222). 

8.1.2.4. Trgovsko podjetje 
 
Trgovsko podjetje bi moralo imeti razvejano veleprodajno in maloprodajno mrežo tako v 
Sloveniji kot tudi v Veliki Britaniji. Trgovsko podjetje bi kupovalo izdelke podjetja Alpina 
d.d. in jih prodajalo v svojih prodajnih enotah v Sloveniji in Veliki Britaniji (Hollensen, 1998, 
str. 222). 
 
Zaenkrat v Alpini d.d. še niso našli trgovskega podjetja, ki bi ustrezalo temu opisu. 
 

8.1.2.5. Piggybacking 
 
Je izvozna oblika, pri kateri uveljavljen mednarodni proizvajalec (nosilec) pomaga drugemu  
proizvajalcu (jezdecu), ki želi izvažati na trg, na katerem ima nosilec ugled, pozna trg in tržne 
razmere ter tako olajša jezdecu vstop na trg z minimalnimi stroški (Doole, Lowe, 2001, str. 
252). 
 
Razlogi za priključitev jezdeca sta lahko dva (Terpstra, 1997, str. 381): 
• Dopolnitev vrzeli v izdelčnem asortimanu ali neizkoriščene proizvodne kapacitete nosilca. 

Nosilec s piggybackingom pridobi izdelke za ciljni trg od zunaj, brez investicij v 
raziskave,  razvoj, proizvodnjo in uvajanja izdelka na trg. 

• Povečanje dobička in ekonomije obsega. 
 

Možna sta dva tipa dogovorov: 
• nosilec prodaja izdelke jezdeca in tako opravlja vlogo zastopnika, za kar prejme ustrezno 

provizijo; 
• nosilec kupuje izdelke jezdeca, ter tako opravlja vlogo neodvisnega distributerja. Ta 

dogovor je bolj običajen. 

7.1.3. Kooperativni izvoz 
 
Kooperativni izvoz vključuje dogovore o sodelovanju z drugimi podjetji. Gre za posebej 
oblikovane izvoznotrženjske družbe (export marketing groups), katerih funkcija je celotna 
izvedba izvoznih dejavnosti in poslov mednarodnega poslovanja za nekaj sorodnih podjetij, 
predvsem manjših oziroma takšnih, ki nimajo izkušenj in tudi ne dovolj lastnih virov za 
izvedbo poslov mednarodnega poslovanja (Makovec Brenčič, Hrastelj, 2003, str. 145). 
 
Kooperativne oblike omogočajo delitev stroškov in tveganja, poleg tega tudi zagotavljajo 
celotno tržno pot in poprodajne storitve na ciljnem trgu, kar za proizvajalce pomeni celovit 
trženjski nastop. 
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8.2. POGODBENE OBLIKE 
 
Izraz pogodbene oblike izhaja iz dejstva, da prenosi proizvodnje brez neposrednih naložb 
kapitala temeljijo na pogodbenem razmerju med zainteresiranimi udeleženci poslovanja. 
Razlogi za prenos konkurenčnih prednosti na neko drugo podjetje so: izkoriščene domače 
proizvodne kapacitete, nižji stroški proizvodnje na tujem, visoki transportni stroški, 
omejevalni inštumenti (carine, kvote) in prednosti domačih proizvajalcev pred tujimi. 
 
Med pogodbene vstopne oblike spadajo licenčno poslovanje, franšizing, pogodbena 
proizvodnja, skupna vlaganja, strateške zveze/zaveze, pogodbeno vodenje in izvoz projektov. 
 
Razlika med pogodbenimi in izvoznimi oblikami vstopa je v tem, da se v primeru pogodbenih 
oblik izdelki na tuji trg ne izvozijo, ampak se na tujem trgu tudi izdelajo. 
 
V nadaljevanju analiziram primernost pogodbenih oblik za vstop na trg Velike Britanije. 
 

8.2.1. Licenčno poslovanje 
 
Podjetje, ki ima v lasti patentiran izum, registrirano blagovno znamko ali določeno znanje 
oziroma know-how, lahko vstopi v licenčno razmerje s tujim podjetjem, ki nato proizvaja in 
trži njegove izdelke ter v zameno za odstop teh pravic plačuje licenčnino (Bennett, 1995, str. 
66). 
 
Licenčnina je lahko opredeljena ali kot določen odstotek od prodajne cene ali kot določen 
denarni znesek na enoto izdelka. Izplačuje se lahko tudi v blagu ali pa se v podjetju, ki je 
pridobil licenco (licensee) pretvarja v lastniški delež. 
 
Prejemnik licence lahko v okviru licenčne pogodbe opravlja nekatere funkcije, ki so običajno 
povezane z izdelavo določenih proizvodov. Pri tem lahko komercialno uporablja patent ali 
izum dajalca licence. S tem lahko zaokroži lasten prodajni asortiment. Kadar pa pogodba 
dovoljuje tudi uporabo razločevalnih znakov dajalca licence, pa lahko ta izvaja tudi nadzor 
nad kakovostjo izdelkov ter storitev, ki jih prejemnik licence prodaja pod temi znaki. 
Prejemnik licence navadno opravlja še vrsto drugih dejavnosti, ki niso povezane z dano 
licenco in ima lahko tako sklenjenih več licenčnih pogodb z različnimi dajalci licence hkrati 
(Franšizing-izziv za Slovenijo, 2003, str. 118.) 
 
 
Licenčno poslovanje za vstop podjetja Alpina d.d. na trg Velike Britanije ne bi bila primerna 
vstopna oblika, saj Alpina d.d. proizvodnjo nekaterih proizvodov športnega programa 
(tekaških in planinskih čevljev) prenaša na vzhodne in južne trge (Bosna in Hercegovina, 
Romunija) in ne na razvite zahodne trge, kot je trg Velike Britanije, kar bi pomenilo visoke 
stroške delovne sile in transportne stroške. 
 

8.2.2. Franšizing 
 
Franšizing je posebna oblika licenčnega poslovanja, ki temelji na učinkovitem povezovanju 
specifičnih znanj ob operativni decentralizaciji. Dajalec storitev (franšizor) priskrbi 
standardno enoto izdelka, sistem in vodstvene storitve, ki obsegajo know-how, uporabo 
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zaščitne znamke, načrte, opremo, šolanje, publiciteto ter organizacijska znanja. Jemalec 
storitve (franšizij) pa preskrbi kapital, tržna poznanstva ter osebno angažiranost v vodenju. Za 
franšizing je poglavitnega pomena totalna strategija imena in sloves franšizorja (Hrastelj, 
1995, str. 92). 
 
Po kodeksu etike Evropske franšizne federacije, ki jo sprejema tudi Evropska unija,  je 
franšizing sistem trženja blaga in/ali storitev ter/ali tehnologije, ki je zasnovana na tesnem in 
stalnem sodelovanju med pravno in finančno ločenimi in neodvisnimi podjetji, franšizorjem 
in posameznimi franšiziji (dajalcem in jemalci franšiz), pri katerem franšizor svojim 
franšizijem daje pravico in odgovornost, da poslujejo skladno s franšizorjevim konceptom. Ta 
pravica hkrati pooblašča in zadolžuje posameznega jemalca franšize, da v zameno za 
neposredno ali posredno nadomestilo uporablja dajalčevo trgovsko ime in/ali blagovno 
znamko in/ali znamko storitvene dejavnosti, know-how, poslovne in tehnične metode, sistem 
postopkov in druge pravice. Le-te izhajajo iz industrijske in/ali intelektualne lastnine, ki jih 
podpira stalno zagotavljanje poslovne ali tehnične pomoči v vsebinskem in časovnem okviru 
pisnega franšiznega sporazuma, ki ga skleneta obe strani s tem namenom (Franšizing v 
Evropi, 1995, str. 89). 
 
Gre za uporabo pogodbenega sistema, v katerem bi podjetje Alpina d.d. kot franšizor odstopil 
angleškemu franšiziju pravico, da bi v njegovem imenu posloval z izdelki in storitvami 
Alpine d.d. 
 
Franšizing za vstop Alpine d.d. na trg Velike Britanije ne bi bila primerna oblika vstopa. 
 

8.2.3. Pogodbena proizvodnja 
 
Pri pogodbeni proizvodnji se izdelki izdelujejo na tujem trgu s pomočjo tujega proizvajalca 
(kooperanta) na osnovi sklenjene pogodbe (Terpstra, 1997, str. 532). 
 
Kadar podjetje (kontaktor ali dajalec pogodbe) nima dovolj virov za proizvodnjo doma ali 
vidi prednosti proizvodnje (zmanjšanje stroškov, carinske in necarinske omejitve vstopa na 
trg, prednost nacionalnih proizvajalcev ali dobaviteljev) na tujem trgu, stopa v pogodbeni 
odnos s kooperantom na tem trgu. Vse druge poslovne funkcije izvaja dajalec pogodbe sam. 
Pogodbena proizvodnja v Veliki Britaniji ne bi bila primerna vstopna oblika zaradi že 
omenjene organizacije proizvodne funkcije. 
 

8.2.4. Skupna vlaganja 
 
Skupna vlaganja predstavljajo partnerstvo med dvema ali več podjetji. Ta podjetja (partnerji) 
imajo domicil v različnih državah (trgih), kar predstavlja kompleksno odločanje pri vstopu na 
tuje trge, hkrati pa omogoča določene prednosti (vstop z nižjim obsegom vloženega kapitala, 
pri čemer ima lokalni partner že oblikovane prednosti poznavanja trga in razvite lastne 
poslovne dejavnosti). 
 
Za Alpino d.d. bi bil tako vstop na trg Velike Britanije hitrejši in fleksibilnejši, prilagajanje 
posebnostim trgu Velike Britanije bi bilo krajše, politično in pravno okolje pa bi bistveno 
manj vplivala na Alpino d.d., ki namerava vstopiti na angleški trg. Zato bi bilo za Alpino d.d. 
smiselno poiskati partnerja na angleškem trgu, ki bi ustrezal opisanim kriterijem. 
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8.2.5. Strateške zveze/zaveze 
 
Dve ali več podjetij razvije skupno dolgoročno strategijo z namenom postati cenovni vodja, 
prevzeti vodilni tržni položaj, izvajati strategijo diferenciacije ali kombinacijo obeh. Odnos je 
pri tem recipročen, saj ima vsak partner določeno specifično znanje ali prednosti (moči) in jih 
tudi deli z drugimi (Makovec Brenčič, Hrastelj, 2003, str. 170). 
 
Strateške zveze so običajno dolgoročna oblika sodelovanja, pogosto med prejšnjimi tekmeci, 
v katerih združene moči partnerjev omogočajo ustvarjanje boljšega položaja na globalnih 
trgih. 
 
Izbor partnerjev v strateških zvezah/zavezah je enako pomemben kot v skupnih vlaganjih, 
vendar je manj zavezujoč in ni kapitalsko zavezan. 
 
 
Pogodbene oblike zaradi narave čevljarske industrije in sorazmerno visokih stroškov, ki jih 
le-ti predstavljajo za dejavnost, ki jo opravljajo v Alpini d.d., pogodbene oblike niso primerna 
vstopna oblika na angleški trg. 
 

8.3. INVESTICIJSKE OBLIKE 
 
Pri investicijskih oblikah podjetje v celoti prevzame nadzor in lastništvo nad obliko vstopa na 
tujem trgu. Gre za oblike neposrednih naložb podjetja Alpina d.d. na trg Velike Britanije. 
Podjetju Alpina d.d. so na voljo sledeče investicijske oblike (Makovec Brenčič, Hrastelj, 
2003, str. 173): 
• prodajni predstavnik, lociran na slovenskem trgu, 
• rezidenčni prodajni zastopniki/prodajne podružnice/lastne prodajne enote na tujem, 
• lastna prodajna in proizvodna enota na trgu Velike Britanije. 
 

8.3.1. Prodajni predstavnik, lociran na slovenskem trgu 
 
Prodajni predstavnik bi bil zaposlen v podjetju Alpina d.d., prodajno funkcijo pa bi izvajal na 
trgu Velike Britanije. Če je prodajni predstavnik zaposlen v domicilnem podjetju, to omogoča 
bistveno večji nadzor nad prodajnimi aktivnostmi, večjo predanost poslovanju, viziji in 
razvoju podjetja, kot bi ga imelo pri neodvisnem prodajnem predstavniku. 
 
Naloga prodajnega predstavnika je sprejemanje in sklepanje prodajnih naročil, predvsem z 
večjimi odjemalci, ki zahtevajo tesen odnos z dobavitelji in proizvajalci. 
 
Prodajni predstavnik, lociran na slovenskem trgu, za podjetje Alpina d.d. ne bi bil primerna 
vstopna oblika, saj bodo v podjetju sledili že omenjeni prodaji preko distributerja. 
 
 
 
 
 
 



                                                                           28

8.3.2. Rezidenčni prodajni zastopnik/prodajne podružnice/lastne prodajne enote na 
tujem 
 
Prodaja bi bila v celoti prenesena na trg Velike Britanije, kar omogoča podjetju da se bistveno 
bolj približamo kupcu, seveda pa moramo upoštevati način sklepanja poslov ter naravo 
izdelka. 
 
Rezidenčni prodajni zastopnik bi bil lociran na trgu Velike Britanije, ki pa v  fazi vstopa 
Alpine d.d.na omenjeni trg ne bi bil smiselna vstopna oblika. 
 
Podjetje Alpina d.d. lahko oblikuje tudi prodajno podružnico in vanjo vključi delovanje 
rezidenčnih prodajnih zastopnikov. 
 
Za zagotovitev prodajne pokritosti trga in organiziranje poprodajnih storitev je pogosto 
smiselno ustanavljanje lastne prodajne enote na tujem. Lastna prodajna enota na tujem bi 
delovala kot lokalno podjetje na trgu Velike Britanije, ustanovljena v skladu s pravno 
regulativo Velike Britanije, vendar v lasti in pod nadzorom Alpine d.d. 
 
Izdelki športnega programa Alpina d.d. bi prihajali na angleški trg v skladu z naročili enote iz 
matičnega podjetja, prodajna enota na tujem pa bi poskrbela za naročila in njihovo izvedbo. 

8.3.3. Lastna prodajna in proizvodna enota na tujem 
 
Ima vse značilnosti prodajne enote na tujem, kateri dodamo še proizvodno funkcijo. 
Predstavlja najrazvitejšo obliko vstopa, ki je tudi najbolj tvegana in obvezujoča. 
 
Vstop na trg Velike Britanije preko lastne prodajne in proizvodne enote v Veliki Britaniji bi 
moral biti dolgoročno naravnan, saj so investicije v opisano obliko vstopa zelo obsežne. 
Prednosti, ki bi jih Alpini d.d. prinesla lastna prodajna in proizvodna enota na tujem: 
• pridobitev novih poslov (lokalna proizvodnja predstavlja visoko stopnjo predanosti trgu in 

dober način za izbor novih dobaviteljev); 
• prihranek stroškov (zmanjšanje stroškov transporta, materiala, itd.); 
• razvijanje tesnejših stikov z lokalnimi oblastmi, porabniki in dobavitelji; 
• boljša podoba v javnosti. 

 
Lastna prodajna in proizvodna enota na trgu Velike Britanije za Alpino d.d. ne bi bila 
smiselna oblika vstopa zaradi specifičnih razmer v čevljarski industriji, saj se proizvodnja 
delovno intenzivnih proizvodov, med katere spadajo tudi izdelki športnega programa Alpine 
d.d., seli na južne in vzhodne trge (Bosna in Hercegovina, Romunija, Tajvan, Kitajska), kar 
pomeni prihranek stroškov (predvsem stroškov delovne sile). 
 
Podjetje Alpina d.d. bi imelo dve možnosti za izpeljavo neposredne proizvodne naložbe 
(Terpstra, 1997, str. 544): 
a) naložbe od začetka 
Kadar na vstopnem trgu ni podjetja, ki bi bilo primerno za prevzem ali pa se pojavljajo druge 

težave, se podjetje lahko odloči za investicijo od začetka. Alpina d.d. se za takšno obliko 
vstopa ne bo odločila zaradi prevelikih investicijskih stroškov. 

b) prevzem obstoječega podjetja za proizvodnjo čevljev 
Prevzem je v primerjavi z naložbami od začetka cenejši, hitrejši in manj tvegan. Na trgu 

Velike Britanije obstaja kar nekaj podjetij, ki so kapitalsko močna,  in bi za Alpino d.d. 
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pomenila prevelike finančne izdatke in organizacijske prilagoditve, če bi se odločilo za 
prevzem. 
 

9. TRŽENJSKA STRATEGIJA 
 
Namen trženjske strategije je prikaz splošnega trženjskega pristopa, uporabljenega za dosego 
trženjskih ciljev, ki smo si jih zastavili (Kotler, 1996, str. 104). 
 
Razmere na slovenskem trgu se razlikujejo od razmer na trgu Velike Britanije. Intenzivnost 
konkurence in kakovost ponudbe ter spremljajočih storitev je na trgu Velike Britanije večja, 
saj je prisotno večje število blagovnih znamk, ki imajo zelo širok in globok izdelčni 
asortiment. Obstajajo tudi razlike v kupni moči in strukturi končnih kupcev. Zato je potrebno 
prilagoditi trženjsko stategijo trgu na katerega Alpina d.d. namerava vstopiti. 
Trženjska strategija za vstop Alpine d.d. na trg Velike Britanije bo zajela izbor ciljnega trga, 
odločitve v zvezi s pozicioniranjem, blagovno znamko, dodatne storitve in usklajenost 
sestavin trženjskega spleta. 
 

9.1. CILJNI TRG 
 
Najpomembnejša odločitev pri trženjski strategiji je izbira tržnih segmentov. Koncept 
segmentacije temelji na dejstvu, da imajo kupci heterogene zahteve, oziroma individualne 
potrebe in želje, da se razlikujejo po kupni moči, nakupnem vedenju, geografski razporeditvi, 
načinu kupovanja. Glede na te spremenljivke lahko oblikujemo tržne segmente (Kotler, 1996, 
str. 265). Na podlagi segmentacije bomo izbrali ciljni trg za Alpino d.d. na trgu Velike 
Britanije. 
 
Segmente je potrebno izbrati v skladu z dodano vrednostjo, ki jo Alpina ponuja svojim 
porabnikom. To je predvsem dobra vrednost za denar, v prihodnosti pa bo z novimi tehnikami 
za merjenje velikosti stopal dodana tudi razvojna komponenta in s tem udobje. 
 
Dimenzije, v okviru katerih se gibljejo porabniki pri ocenjevanju obutve, lahko označimo kot: 
simbolna oziroma ohranjevalna potrošnja ter emocionalna oziroma racionalna potrošnja. 
Kupce Alpinine obutve na trgu Velike Britanije lahko razvrstimo na naslednje segmente: 
1. Porabniki, ki želijo dobro vrednost za nizko ceno. Pri temu segmentu je najpomembnejša 

komponenta odločitve za nakup cena, pri odločitvi za nakup pa prevladuje racionalna in 
ohranjevalna potrošnja. 

2. Porabniki, ki kupujejo izdelke, ki so jim všeč in so moderni, ne glede na ceno. Pri 
omenjenem segmentu je potrebno poudariti emocionalnost, saj pri odločitvi za nakup ni 
odločilna racionalnost. Kupci v izdelku vidijo veliko dodano vrednost, zato cena ni 
odločilni faktor pri nakupni odločitvi (Interna raziskava Alpine d.d.). 

 
Zaenkrat  kupci Alpininih izdelkov spadajo v prvi segment, kjer je pomembna predvsem cena. 
Pri vstopu Alpine na trg Velike Britanije bo potrebno vložiti veliko truda v povečanje 
emocionalnega naboja. Porabniki Velike Britanije namreč spadajo glede na ugotovitve iz 
prejšnjih poglavij v drugi segment. 
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Ključni strateški položaji (skrajno emocionalno ali racionalno, skrajno simbolno ali 
ohranjevalno) so na trgu Velike Britanije že zasedeni s ključnimi tekmeci, zato je potrebno 
iskati rešitev v kombinaciji različnih strateških položajev. 
 

9.2. POZICIONIRANJE 
 
Pozicioniranje izdelka se začne pri kupcu. Temelji na razlikovanju (diferenciaciji), ki ga 
podjetje doseže v očeh kupcev. 
 
Alpina d.d. bi z vstopom na trg Velike Britanije preko zastopnika in kasneje preko uradnega 
distributerja postala konkurenčna vodilnim evropskim proivajalcem športne obutve, ki so že 
zastopani na trgu Velike Britanije. To pomeni, da se bo Alpina d.d. pozicionirala kot 
kakovosten proizvajalec športne obutve z uveljavljeno blagovno znamko. 
 
Poleg tega bi bilo pri pozicioniranju potrebno poudariti vse prednosti, ki jih nudi športna 
obutev Alpine d.d. (kakovost, inovativnost, naravnost, udobje, prilagodljivost, vzdržljivost, 
varnost) in ki podjetje razlikujejo od konkurence. 
 

9.3. BLAGOVNA ZNAMKA 
 
Blagovna znamka je ime, oblika ali simbol, oziroma kombinacija le-teh in je namenjena za 
lažjo identifikacijo izdelka ali storitve, ki jo nudi neka organizacija ali inštitucija (Kotler, 
1986, str. 302).  
 
Koristi, ki jih imajo potrošniki in podjetje od blagovne znamke so: 
• blagovna znamka omogoča ustvariti prepoznavnost izdelka ali storitve, kar je za    Alpino 

d.d. zelo pomembno, saj je na trgu prisotno veliko število blagovnih znamk, 
• blagovna znamka je sinonim za kvaliteto izdelka ali storitve, kar pri potrošniku zmanjšuje 

nakupno tveganje in mu omogoča lažjo izbiro med različnimi blagovnimi znamkami, 
• blagovna znamka omogoča potrošnikom lažjo identifikacijo izdelka ali storitve, kar 

pripomore k ponovnim nakupom, 
• različne blagovne znamke omogočajo podjetju ciljanje na različne trge. 
 
Odločitve v zvezi z blagovno znamko so strateško zelo pomembne za podjetje. Podjetje lahko 
razvije lastno blagovno znamko ali pa jo pridobi. Alpina d.d. ima na področju športne obutve 
razvito lastno blagovno znamko ALPINA, ki omogoča njihovim proizvodom prepoznavno 
identiteto in olajša kupcu nakupno odločitev. 
 
Ob vstopu Alpine d.d. na trg Velike Britanije bi ohranili obstoječo blagovno znamko, saj se 
le-ta uporablja tudi pri nastopu podjetja na ostalih izvoznih trgih. Blagovno znamko bo 
potrebno ustrezno poudariti za kar bo potrebno pripraviti skrber načrt tržnega komuniciranja. 
 

9.4. DODATNE STORITVE 
 
Ob vstopu na trg Velike Britanije se bo Alpina d.d. soočila z drugačnimi pogoji poslovanja 
kot na domačem trgu, zato so dodatne storitve zelo pomembne. Izdelek lahko prav s pomočjo 
storitev diferenciramo. 
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Storitve, ki jih nudi Alpina d.d. so: 
• možnost reklamiranja izdelkov (v izvoznem oddelku Alpine d.d. reklamacije urejajo 

večinoma pisno, redko po telefonu; večina reklamacijskih zahtevkov je rešenih pozitivno, 
tako da  uradni distributerji lahko posredujejo naprej do svojih strank), 

• hitre dobave. 
 

9.5. USKLAJENOST SESTAVIN TRŽENJSKEGA SPLETA 
 
Trženjski splet je niz trženjskih inštrumentov, ki jih podjetje uporablja, da sledi svojim 
trženjskim ciljem na ciljnem trgu (Kotler, 1996, str. 98). 
 
Poznamo štiri tradicionalne, izvorne sestavine trženjskega spleta ali 4P: 
• izdelek ali samostojna storitev (product), 
• cena in prodajni pogoji (price), 
• tržne poti (place), 
• komuniciranje (promotion). 

 
Nekateri avtorji navajajo še dodatne P-je: 
• osebje (people), 
• postopke (procceses), 
• moč udeležencev (power), 
• zagotovitev storitev poleg izdelka (provision of services), 
• odnose z javnostmi (public relations). 
 
Sestavine trženjskega spleta so enakovredne. To pomeni, da prispeva k povečanju 
učinkovitosti vseh sestavin le njihova medsebojna usklajenost. Podjetja naj bi se odločala o 
vseh sestavinah hkrati. Vendar vse odločitve ne vzdržijo enako dolgo. Prav gotovo je najtežje 
menjati izdelke, nato prodajne poti, medtem ko lahko hitreje spreminjamo komunikacije in 
prodajne pogoje (Hrastelj, 1995, str. 72). 
 
V nadaljevanju bom poskušala navedene dodatne sestavine čim bolj vključiti v osnovne štiri 
sestavine in jih povezati s spoznanji iz prejšnjih poglavij. 
 

9.5.1. Izdelek 
 
Izdelek je sveženj na zunaj fizičnih, v bistvu pa storitvenih ali simbolnih prvin, od katerih 
pričakujejo kupci koristi in so zaradi njih zadovoljni (Hrastelj, 1999, str. 31). 
 
Ločimo tri ravni izdelka: 
• Jedro izdelka: zadovolji osnovne potrebe porabnika. Prodaja izdelka temelji predvsem na 

ceni. 
• Otipljivi izdelek: porabniku »prinaša« zadovoljstvo, ki temelji na blagovni znamki, 

privlačni embalaži, kakovosti, oblikovanju, itd. 
• Razširjeni izdelek: le-ta se kaže v porabnikovem navdušenju, ki temelji na garanciji, 

poprodajnih storitvah, servisu in tako omogoča doseganje konkurenčnih in razlikovalnih 
prednosti in dolgoročno sodelovanje z odjemalcem. 
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9.5.1.1. Standardizacija ali diferenciacija izdelkov 
 
Pred vstopom na ciljni trg se je potrebno odločiti katero strategijo izdelkov bo podjetje 
izbralo: standardizacijo ali diferenciacijo. Odločitev je odvisna od lastnosti proizvodov, 
razvitosti trga, analize stroškov in koristi, pravnih zahtev, konkurence in stanja na trgu (Jain, 
2001, str. 318). 
 
Na standardizacijo vplivajo težnje po zmanjševanju nekaterih stroškov. Omogočajo jo tudi 
mobilnost porabnikov, vodilni tekmec ali država, ki oblikujeta izdelčni standard. 
Standardizacija je lahko tudi izraz šibkih virov ponudnika (Makovec Brenčič, Hrastelj, 2003, 
str. 197). 
 
Diferenciacijo izdelkov spodbujajo razlike v porabniških sistemih kupcev, na katere vpliva 
več dejavnikov, npr. kulturuloške razlike, slogovne značilnosti kupcev itd.  Velja načelo: 
toliko diferenciacije, kolikor je nujno. Največ možnosti za diferenciacijo je na področju 
stranskih potez izdelka. Stranske poteze izdelkov športnega programa Alpine d.d., pri katerih 
poskušajo biti boljši od tekmecev, so: 
• embalaža, ki igra različne vloge (zaščita obutve pred zunanjimi vplivi, omogoča lažje 

skladiščenje in prevoz, v zadnjem času pa je poudarek predvsem na komunikacijski vlogi 
le-te). Pri vstopu Alpine d.d. na trg Velike Britanije bi uporabili enako embalažo, kot jo 
uporabljajo pri dobavah ostalim distributerjem po Evropi, kar bi pripomoglo k večji 
prepoznavnosti blagovne znamke. 

• blagovna znamka Alpina. Sodobno trženje temelji na občutjih. Izdelki morajo vsebovati 
močan čustveni naboj. Imidž in moč blagovne znamke sta edini spremenljivki, ki jo 
končni kupec hitro zazna. Kupec je dojemljiv za prepoznavnost blagovne znamke), zato 
dajejo v Alpini d.d. velik poudarek na gradnji blagovne znamke. Ob vstopu Alpine d.d. na 
trg Velike Britanije bi uporabili blagovno znamko kot orodje diferenciacije izdelkov 
športnega programa. 

• Možnost reklamiranja izdelkov omogoča neodločnim kupcem zagotovilo, kar sproži 
odločitev o nakupu, obenem pa bi se v Alpini tako zavarovali pred nerazumnimi 
reklamacijami. 

 
Na mednarodno trženje izdelkov vpliva tudi ravnovesje med standardiziranjem in 
prilagajanjem, ob upoštevanju kulturuloških , pravnih in drugih dejavnikov porabe; 
standardizacija je bolj poudarjena pri ponudnikih, ki imajo za seboj večji domači trg (ZDA), 
pa tudi drugih, ki so obsojeni na izvoz (Doole, Lowe, 1999, str. 374-381). 
 
Ob vstopu na trg Velike Britanije bo Alpina d.d. ponudila standardno planinsko obutev 
naslednjih skupin: 
• mountaineering (planinski čevlji s trdo konstrukcijo in vrhunskimi materiali, ki 

zagotavljajo trpežnost, stabilnost, nepremočljivost in stalno temperaturo); 
• backpacking (planinski čevlji za osvajanje manj zahtevnih planinskih vrhov); 
• hiking (čevlji za vsa pešačenja: na počitnicah, ob koncu tedna ali na krajšem izletu, čevlji 

so lahki in udobni); 
• walking (čevlji za vzpone po nižjih planinskih vrhovih, kolesarjenje, hojo po asfaltu, 

pesku in travi); 
• outdoor (čevlji za udobno hojo). 
 
Diferenciacija se bo izvajala na zgoraj omenjenih stranskih potezah Alpininih izdelkov 
športnega programa. 



                                                                           33

Kakovost Alpininih čevljev je pomemben pogoj konkurenčne prednosti. Za vstop Alpine d.d. 
na trg Velike Britanije je potencialno najbolj zanimiva planinska obutev. Alpinina pohodniška 
obutev je narejena iz kakovostnih naravnih materialov. Čevlji za prosti čas so lahki, zanesljivi 
in udobni. Za udobno hojo je Alpina v sodelovanju s strokovnjaki razvila lahek in mehak 
gumijast podplat (Vibram), kar je bila novost na tržišču. Omenjeni podplat zagotavlja dober 
oprijem na kamnu in trši podlagi in hkrati dober oprijem na mehkejši podlagi. Novi modeli 
tako prinašajo poleg novih oblik tudi pomembne tehnološke izboljšave. Izdelke stalno 
izboljšujejo, jim z vgradnjo kakovostnih materialov podaljšujejo življenjsko dobo ter sledijo 
najnovejšim modnim trendom v svetu. 
 
Novost na trgu, kjer je bila Alpina d.d. med prvimi, je nova računalniška tehnologija, ki 
omogoča pomerjanje noge in ponudbo čevlja, ki se najbolje prilagaja stopalom potrošnikov. V 
ta namen so v Alpini d.d. prevzeli sistem UCS® (Universal Customization System). Ta sistem 
se zaenkrat izvaja na domačem trgu, v prihodnosti pa ga bodo uvedli tudi na tuje trge. 
 
Pri strategiji izdelkov ob vstopu Alpine d.d. na trg Velike Britanije ne smemo pozabiti na 
kulturuloške razsežnosti, ki sem jih opisala v sedmem poglavju. Predvsem je potrebno paziti 
na čas dobave. V Veliki Britaniji namreč poznajo majhen odmik moči, zato je disciplina 
velika. Izvozni oddelek športne obutve Alpine d.d. bo tako moral paziti na pravočasno 
izvedbo dobav. 
 

9.5.2. Cena in prodajni pogoji 
 
Cena je edina prvina trženjskega spleta, ki prinese dohodek, ostale prvine ustvarjajo stroške. 
Cena je obenem tudi najbolj prožna prvina trženjskega spleta, ker jo je moč hitro spremeniti 
za razliko od lastnosti izdelka ali prodajnih poti (Kotler, 1996, str. 488). 
 
Ločimo tri osnovne strategije oblikovanja cen: 
• Če želi podjetje vstopiti na nov trg in osvojiti večinski tržni delež, ponavadi postavi nižje 

cene od konkurentov. Ko pa doseže željeni tržni delež pa začne ceno postopoma 
prilagajati cenam konkurentov. Strategije nizkih cen se podjetja poslužujejo tudi v 
primeru, ko uvajajo na trg nove izdelke. 

• Podjetje s konkurenčnimi prednostmi lahko na določenih trgih oblikuje relativno visoke 
cene (pravimo da »pobira smetano«). Tako podjetje se usmeri na določeno skupino 
kupcev, ki so pripravljeni plačati višjo ceno za določen proizvod, saj je ta proizvod močno 
diferenciran v primerjavi s proizvodi konkurence (npr. uveljavljena blagovna znamka, 
vrhunska kakovost, oblikovanje...). 

• Podjetje, ki ima v svoji panogi večinski tržni delež določa prodajne cene, katerim sledi 
konkurenca. Za ohranjanje tržnega deleža uporablja druge sestavine trženjskega spleta. 

 
Od tega kateri dejavnik najbolj vpliva na oblikovanje cen, je odvisna metoda oblikovanja cen. 
Ločimo: 
• določanje cen na podlagi stroškov 
Ta metoda je največkrat uporabljena metoda v industriji. Prodajna cena pokriva vse nastale 
stroške in omogoča dosego ustreznega dobička. 
• določanje cen glede na povpraševanje 
Cene se zvišajo ob povečanju intenzivnosti povpraševanja in padejo pri nizkem 
povpraševanju. 
• določanje cen glede na konkurenčna podjetja 
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Dejavnost konkurence na trgu omejuje svobodno oblikovanje cen. Cene med konkurenti 
pohodniške obutve istega cenovnega razreda variirajo do 10 odstotkov. 
 
Pri določanju cen v podjetju Alpina d.d. upoštevajo tako tržni kot stroškovni vidik. Cene se 
oblikujejo na podlagi stroškov, z dodatkom različnih stopenj pokritja, nato pa primerjajo cene 
s cenami konkurenčnih izdelkov in jih po potrebi koregirajo. 
 
Izvozne cene ob vstopu Alpine na trg Velike Britanije bodo pod vplivom treh dejavnikov 
(Jain, 2001, 334 str): 
• izbrane oblike in načina vstopa (zastopnik in kasneje distributer), 
• narave proizvoda (planinski čevlji s spremljajočimi storitvami), 
• valute plačila (britanski funt). 
 
 
 

9.5.3. Tržno komuniciranje 
 
Tržno komuniciranje predstavlja splet komunikacijskih strategij, ki jih podjetja uporabljajo, 
da kupcem oziroma porabnikom prenašajo informacije o izdelkih in jih skušajo prepričati, naj 
izdelek kupijo. Ta sestavina trženjskega spleta je najbolj izpostavljena spremembam in 
javnosti. 
 
Komunikacijski splet sestavljajo: 
• oglaševanje, 
• pospeševanje prodaje, 
• odnosi z javnostmi, 
• osebna prodaja. 
 
V nadaljevanju predstavljam komunikacijski splet za podjetje Alpina d.d. z načrtovanjem 
akcije tržnega komuniciranja ob vstopu na trg Velike Britanije. 
 

9.5.3.1. Cilji tržnega komuniciranja ob vstopu na trg Velike Britanije 
 
Glavna cilja akcij tržnega komuniciranja ob vstopu na trg Velike Britanije bosta: 
• predstaviti Alpino d.d. kot inovativnega proizvajalca športne obutve, ki skrbi za noge 

svojih porabnikov, 
• prepričati potencialne potrošnike za poskus nakupa in redno uporabo izdelkov blagovne 

znamke Alpina. 
 

To bi dosegli z določitvijo treh podciljev: 
• obutev Alpina je izdelana tako, da se prilega nogi posameznega človeka, 
• posameznikova izkušnja z izdelkom v trgovini/na prodajnem mestu bo delovala/prevzela z 

emocinalnim nabojem, 
• pridobitev mlajše generacije porabnikov. 
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Alpina bo na trgu Velike Britanije ponudila novo tehnologijo prilagajanja obutve nogam 
posameznikov. Omenjena tehnologija bo za Alpino pomenila priložnost za utrditev blagovne 
znamke na za njih novem tržišču. 
 

9.5.3.2. Oglaševanje 
 
Oglaševanje je katerakoli plačana oblika ponudnikove neosebne predložitve izdelkov, znanja 
ali storitev, z enim ali več komercialno razpoložljivimi mediji. 
 
Najbolj značilni načini oglaševanja so: oglasi v tisku, radijski in televizijski oglasi, plakati, 
brošure, katalogi, ter vedno bolj aktualno oglaševanje na internetu. V Alpini d.d. dajejo 
oglaševanju velik poudarek, saj ima le-ta pomembno funkcijo pri uvajanju novih izdelkov, ko 
je treba kupca opozoriti na izdelek in ga informirati o značilnostih izdelka. V zadnjem letu se 
zlasti v času novih kolekcij (pomlad-poletje, jesen-zima) pojavljajo kratki televizijski oglasi, 
v Alpini d.d. pa oglašujejo tudi v revijah in časopisih (Eva, Študent, Delo).Oglaševanje poteka 
tudi na t.i. jumbo plakatih ob cestah. 
 
Pomen interneta kot medija vedno bolj narašča. Njegova glavna prednost je dostopnost do 
informacij z minimalnimi stroški. Alpina d.d. ima tudi svojo spletno stran (www.alpina.si), na 
kateri ponuja potencialnim kupcem osnovne informacije o podjetju, maloprodajno mrežo 
prodajaln in spletno trgovino. Ob vstopu na trg Velike Britanije bo potrebno razvtiti spletno 
stran v angleškem jeziku. 
 
Pod oglaševanje spadajo tudi katalogi novih kolekcij, ki jih je moč dobiti na prodajnih mestih 
(Alpinine trgovine na drobno, franšizne trgovine, ipd). V Alpini d.d. pa imajo tudi lastno bazo 
kupcev, katerim pošiljajo kataloge na dom. 
 
Osnovno orodje tržnega komuniciranja ob vstopu na trg Velike Britanije bo predstavljalo 
oglaševanje. Potrebno bo pripraviti kombinacijo tiskanih in elektronskih medijev. V okviru 
tiskanih oglasov bi bilo potrebno pripraviti plakate, oglase v pomembnejših časopisih (Daily 
Telegraph, The Times, The Sun, The Mirror itd.) in  kasneje tudi televizijski oglas. V prilogi 1 
navajam idejno skico oglasa, ki bi jo lahko uporabili na trgu Velike Britanije. 
 

9.5.3.3. Pospeševanje prodaje 
 
Za pospeševanje prodaje je značilno, da kratkoročno spodbuja povpraševanje, ker z 
neposrednimi spodbudami k določeni akciji skrajša nakupni proces. 
 
Podjetje uporablja pri pospeševanju prodaje različne vrste orodja. Med najpomembnejšimi so: 
• sejemske predstavitve 
Podjetje je v preteklih letih sodelovalo na pomembnejših sejmih doma in v tujini. 
Najpomembnejši sejmi za obutev so v Nemčiji-sejem ISPO, ki se ga Alpina d.d. udeleži  
dvakrat letno, in sejem Friderichafen, v Italiji-sejem Garda, kjer je poudarek predvsem na 
modni obutvi. V Sloveniji pa se Alpina d.d. vsako leto udeležuje sejma Snežinka na 
Gospodarskem razstavišču. 
 
Ker Alpina d.d. namerava vstopiti na trg Velike Britanije bi bilo smiselno, da bi se udeležila 
sejma v Veliki Britaniji in sicer »Footwear Fair«, ki poteka v Birminghamu v National 

http://www.alpina.si/
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Exhibition centru v mesecu februarju. Na omenjenem trgu se namreč predstavljajo vsi 
pomembnejši svetovni proizvajalci obutve. 
 
Čeprav je sejem cenovno zelo zahteven, je kot orodje pospeševanja prodaje tudi zelo 
učinkovit. 
 
• demonstracije, tehnična svetovanja 

 
V Alpini d.d. večkrat letno pripravijo izobraževanje domačih in tujih poslovnih partnerjev, 
predvsem uradnih distributerjev, na katerih jih seznanijo z novostmi na področju materialov, 
uporabe, s prednostmi in slabostmi uporabe novih proizvodov ipd. Na omenjenih srečanjih je 
možna tudi demonstracija uporabe novih proizvodov, strokovno vodstvo Alpine d.d. pa nudi 
tudi tehnično svetovanje tujim distributerjem. 
 
• nagradne igre, žrebanja, kuponi, cenovni paketi, vzorci, darila, brezplačni preizkusi, 

tekmovanja 
 

Čeprav lahko s pomočjo teh orodij maksimiziramo obseg prodaje na kratek rok, je potrebno 
biti pri uporabi le-teh previden, saj naj bi le nekatera izmed njih gradila naklonjenost blagovni 
znamki. 
 
Alpina d.d. dvakrat letno pripravi sezonsko znižanje cen. Pravila Združenja za trgovino pri 
Gospodarski zbornici Slovenije v letu 2003 določajo, da se zimske razprodaje začnejo drugi 
ponedeljek v januarju, poletne pa tretji ponedeljek v avgustu in lahko trajajo največ tri tedne. 
Razprodaje s čevlji in oblačili potekajo hkrati. 
 
Ob vstopu na trg Velike Britanije bi bilo smiselno uporabiti tudi navedena orodja 
pospeševanja prodaje, saj bi tako Alpina d.d. s kuponi in popusti za prve kupce ustvarila 
zavedanje in promocijo svojih izdelkov na trgu Velike Britanije, proizvodi bi se diferencirali 
od konkurenčne ponudbe, saj  lahko popust v primeru majhne diferenciranosti ponudbe 
odločilno vpliva na nakup. Preko nagradnih iger, ki bi bile vezane na merjenje nog, bi se 
izvajal tudi  koncept CRM, ki zagotavlja večjo stopnjo lojalnosti do blagovne znamke Alpina. 
Orodja pospeševanja prodaje na vstopnem trgu bi tako pomagala Alpini d.d., da bi dosegla 
zavedanje in prepoznavnost svoje blagovne znamke in tako posredno tudi naklonjenost 
podjetju. 
 

9.5.3.4. Odnosi z javnostmi in publiciteta 
 
Javnosti so interesne skupine in posamezniki, ki s svojim delovanjem vplivajo na organizacijo 
ali organizacija povratno vpliva nanje. Pod pojmom javnosti razumemo potrošnike, 
delničarje, dobavitelje, lokalne skupnosti, gospodarske zbornice, profesionalna združenja, 
mnenjske voditelje. 
 
Cilj tega inštrumenta tržnega komuniciranja je doseči pozitivno javno mnenje o podjetju kot 
članu skupnosti. Alpina d.d. mesečno izdaja interni časopis. Vsako pomlad izide letno 
poročilo, ki je skupaj z drugimi pomembnimi informacijami objavljeno na internetu. 
Dobri odnosi z lokalno javnostjo se kažejo v sponzoriranju športnih, kulturnih in dobrodelnih 
prireditev. 
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Odnosi z javnostmi bodo ob vstopu Alpine d.d. na trg Velike Britanije nepogrešljivo orodje 
komuniciranja. Po eni strani lahko pomembno prispevajo k uveljavitvi imidža Alpine d.d. 
med ciljno javnostjo v Veliki Britaniji. Odnosi z javnostmi so tudi cenovno zanimiva oblika 
komuniciranja, poleg tega neplačana informacija pomeni tudi večjo kredibilnost in s tem širši 
doseg in večjo naklonjenost prejemnika informacije do izdelkov in podjetja. 
 
V Alpini d.d. se bodo ob vstopu na trg Velike Britanije poslužili naslednjih orodij: 
• brošur, v katerih bodo predstavljeni izdelki športnega programa s poudarkom na 

pohodniški obutvi in opis le-teh, 
• objava letnega poročila na internetu, 
• novice o delovanju Alpine v lokalnih časopisih, 
• možnost izražanja mnenj in predlogov po elektronski pošti, 
• cederomi za distributerja. 
 

9.3.3.5. Osebna prodaja 
 
Osebna prodaja vključuje osebni stik med prodajalcem in kupcem z namenom pridobitve 
porabnikove zavezanosti k izdelku. Od drugih oblik tržnega komuniciranja se razlikuje po 
večji prilagodljivosti in dvostranskih odnosih. 
 
Je zelo pomembna pri prodaji izdelkov za reprodukcijo oziroma industrijskih dobrin, kjer je 
proces nakupnega odločanja daljši, odločitev sprejema več oseb. Prodajalec lahko izdelek 
predstavi bolje kot katerokoli oglasno sporočilo v množičnih medijih (Starman, 1996, 24 str.). 
 
V primeru vstopa Alpine d.d. na trg Velike Britanije bo temu inštrumentu potrebno nameniti 
manj pozornosti, saj se bodo odločili za vstop na ciljni trg preko zastopnika in kasneje 
uradnega distributerja in ne za direktno osebno prodajo kupcem Velike Britanije. 
 

9.5.4. Tržne poti 
 
Tržno pot lahko definiramo kot skupek informacij, ki opravljajo vse tiste dejavnosti 
(funkcije), ki omogočajo gibanje izdelkov in njihove lastnine od proizvajalcev do porabnikov 
(Potočnik, 1996, str. 36). 
 
Udeleženci na tržnih poteh opravljajo naslednje funkcije: 
• ustvarjajo povpraševanje, 
• hranijo zaloge in manipulirajo z blagom, 
• izvajajo fizično distribucijo, 
• opravljajo poprodajne storitve, 
• opravljajo funkcijo kreditiranja. 

 
Tržne poti za izdelke športnega programa Alpine d.d. lahko razdelimo na (Lewison, 1996, 
str.269): 
a) Dvostopenjsko prodajno pot. Gre za posredno prodajno pot, pri kateri Alpina d.d. prodaja 

svoje izdelke v trgovini na drobno. Trgovina na drobno prevzame lastnino nad blagom in 
ga prodaja naprej individualnim kupcem. 
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b) Tri-in večstopenjsko prodajno pot. Predstavlja posredno prodajno pot, v kateri sta    
udeležena najmanj dva posrednika, ponavadi uradni distributer in tuji trgovec na drobno. 
Lahko pa je teh posrednikov več. 
 

Poglavitna področja oblikovanja strategije prodajnih poti so (Doole, Lowe, str. 462-463): 
• izbor tujih posrednikov, 
• oblikovanje delujočih razmerij z njimi, 
• upoštevanje različne sestave trgovine na drobno na tujih trgih, 
• organiziranje in vodenje logistike na tujih trgih, 
• težnje po maksimiranju učinkov inovativnih oblik, npr. elektronskih. 
 
V Alpini d.d. se zavedajo, da je potrebno glavne kupce oskrbeti z izdelki športnega programa 
v najkrajšem možnem času. V izvoznem oddelku športnega programa Alpine d.d. se trudijo 
vzdrževati in ohranjati stike z osebami, ki sprejemajo nakupne odločitve. Naročila se 
sprejemajo po elektronski pošti, po faksu ali ustno po telefonu. Celoten sistem od prejetja 
naročila do izdaje dobavnice je računalniško podprt. Pretok informacij med posameznimi 
oddelki v podjetju poteka po elektronski pošti. Čas med naročilom in dobavo je odvisen od 
tega, v katero izvozno državo dobavljamo in kakšen način prevoza izberemo. Izbira prevoza 
vpliva na ceno izdelka in pravočasno dostavo, zato je pred vstopom Alpine d.d. na trg Velike 
Britanije zelo pomembno poznavanje obstoječe infrastrukture, še posebej prometne, 
energetske in komunikacijske. Velika Britanija ima eno izmed najbolj razvitih in 
najkvalitetnejših cestnih infrastruktur v Evropi. Ima tudi dobre zračne povezave z ostalim 
svetom in nekaj največjih mednarodnih letališč kot so Heathrow, Gatwick, Stanstead, 
Manchester in Glasgow. Mreža železnic je privatizirana in široko razpredena. 
 
Za transport izdelkov v Veliko Britanijo bi bilo najbolj smiselno uporabljati cestni prevoz, saj 
le-ta omogoča hitro dobavo, zanesljivost, dosegljivost in pogostost dostav. Ker za izvozne 
trge v Alpini d.d. nimajo lastnega avtoparka, prevoze vršijo pogodbeni prevozniki ali pa 
uradni distributer sam. Manjše količine izdelkov pošiljajo tudi letalsko ali pa se poslužujejo 
hitre pošte. 
 
Tradicionalne tržne poti se v Veliki Britaniji spreminjajo. Poleg velikih distributerjev se širi 
mreža manjših distributerjev in agentov, ki so pogosto fleksibilnejši in cenejši, poleg tega 
imajo neposreden dostop do proizvajalcev, ki lahko promovirajo svoje izdelke preko mreže 
trgovin. Tako so v Veliki Britaniji prisotni grosisti in posredniki, ki jih imenujejo tudi 
komisijski veletrgovci. Alpina d.d. se bo za vstop na angleški trg odločila za enega zastopnika 
in kasneje distributerja, ki bo pokrival celotno državo. Kasneje, ko bo podjetje postalo 
prepoznavno, pa se bo lahko odločila za izbor novih, regionalnih distributerjev, ki bodo 
omogočili globlji prodor na manjše in bolj specializirane trge. 

9. SKLEP 
 
Podjetje Alpina d.d. iz Žirov je eno od največjih slovenskih proizvajalcev obutve, ki več kot 
70 odstotkov obutve izvozi na zahtevne svetovne trge. 
 
V želji po doseganju vsako leto boljših rezultatov poslovanja se podjetje Alpina d.d., ki je s 
svojimi izdelki prisotno v več kot 40 državah, srečuje z vedno močnejšo konkurenco, tako na 
domačem kot na svetovnem trgu. 
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Vodstvo podjetja se dobro zaveda, da lahko le s premišljenimi odločitvami ohranijo dosedanje 
kupce ter pridobijo tudi nove, bodoče kupce. Veliko pozornosti namenjajo razvoju novih 
proizvodov in tehnologij na obeh programih - modne in športne obutve. 
 
Alpina d.d. se usmerja v iskanje novih perspektivnih trgov. Za Alpino so zanimivi razviti 
zahodnoevropski trgi. Med njimi je trg Velike Britanije tisti na katerem na področju športne 
obutve niso prisotni preko nobene oblike ali načina vstopa. 
 
Zato sem se v diplomskem delu osredotočila na trg Velike Britanije. Izdelki športnega 
programa podjetja Alpina so trenutno v tej državi prisotni v zelo majhnem obsegu. Prisotni so 
preko manjših trgovcev iz Velike Britanije, ki kupujejo majhne količine športne obutve za 
prodajo v svojih trgovinah ali preko kataloške prodaje. 
 
Pred vstopom Alpine na trg Velike Britanije sem pripravila PEST analizo (analiza 
političnega, ekonomskega, sociološkega in tehnološkega okolja) za trg Velike Britanije in jo 
primerjala z  razmerami v domačem okolju. 
 
Za vstop Alpine na trg Velike Britanije bi bila najprimernejša oblika neposrednega izvoza. 
Neposredni izvoz preko zastopnika bi uporabili v začetni fazi vstopa, kasneje pa bi omenjeno 
obliko nadomestil distributer. Razlog je v izkušnjah, ki jih ima Alpina z distributerji, ki jih  
uporablja pri izvozu v večino evropskih držav. Po uveljavitvi Alpine d.d. na trgu Velike 
Britanije bi bilo smiselno razmisliti o uvedbi razvitejših investicijskih oblik, ki jih uporabljajo 
svetovni konkurenti. 
 
V trženjski strategiji sem upoštevala ugotovitve iz prejšnjih poglavij, predvsem pa posebnosti 
ciljnega trga. Namen trženjske strategije je predvsem nakazati smernice za načrtovanje 
trženjskih aktivnosti na trgu Velike Britanije, kamor Alpina d.d. namerava vstopiti. Veliko 
pozornosti bi bilo potrebno usmeriti v predstavitev Alpine d.d. kot inovativnega proizvajalca  
in v povečanje vrednosti blagovne znamke Alpina pri porabnikih Velike Britanije, za kar bo 
potrebno pripraviti skrben načrt tržnega komuniciranja. Na trgu Velike Britanije bi bilo 
potrebno poiskati potencialne kupce v segmentu, kjer ni pomembna cena, ampak dodana 
vrednost, ki jo Alpinini čevlji ponujajo. V skladu z izbranim segmentom bi oblikovali tudi 
načrt pozicioniranja, ki bi ga dosegli z diferenciacijo podjetja v očeh ciljnega segmenta. Temu 
ustrezno bi bilo potrebno uskladiti sestavine trženjskega spleta. Ob vstopu na trg Velike 
Britanije bi Alpina ponudila standardno planinsko obutev različnih skupin, s katerimi bi se 
približala različnim zahtevam porabnikov. Diferenciacija pa bi se izvajala na stranskih 
potezah izdelkov. Pri določanju cen bi upoštevali stroškovni in tržni vidik. Cene bodo v 
Alpini d.d. oblikovali na podlagi stroškov, z dodatkom različnih stopenj pokritja, nato pa jih 
primerjali s cenami konkurentov. Za transport izdelkov Alpine d.d. v Veliko Britanijo bi 
uporabljali cestni prevoz, saj le-ta omogoča številne prednosti. Prevoze bi vršili pogodbeni 
prevozniki ali pa zastopnik in kasneje distributer sam. Z učinkovitim tržnim komuniciranjem 
bi pridobili mlajšo generacijo porabnikov. Osnovno orodje tržnega komuniciranja, ob vstopu 
na trg Velike Britanije, bi predstavljalo oglaševanje. Potrebno bi bilo pripraviti kombinacijo 
tiskanih in elektronskih oglasov, paziti bi bilo potrebno tudi na pravočasno razpoložljivost 
katalogov novih kolekcij na prodajnih mestih. Smiselno bi bilo uporabiti tudi orodja 
pospeševanja prodaje, predvsem sejemske predstavitve, demonstracije in nagradne igre. 
Odnosi z javnostmi bodo nepogrešljivo orodje komuniciranja. Ob vstopu na trg Velike 
Britanije bodo uporabili brošure, cederome, izraženje mnenj in predlogov itd. S kombinacijo 
različnih orodij bi dosegli načrtovane cilje tržnega komuniciranja. Celovita trženjska strategija 
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pa bi morala upoštevati tudi kulturuloške, etične, ekološke in druge razsežnosti, kar bo 
podlaga za oblikovanje izvirnih izdelkov in storitev, ki za kupce pomenijo izvirno vrednost. 
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Priloga 1: Idejna skica oglasa za vstop Alpine d.d. na trg Velike Britanije 
 

 
 


