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UVOD 

Živimo v času, ko sta zaradi vse večje konkurence in želje po zaslužku pomembni hitrost in 

inovativnost pri pridobivanju potencialnih kupcev. Tradicionalno oglaševanje, v katerega 

uvrščamo oglasne bloke med filmi, radijsko in časopisno oglaševanje ter oglaševanje v 

revijah, ne prinaša več željenega uspeha. Potrošniki se zavedamo, da nas oglasna sporočila 

napeljujejo k nakupu in prav zaradi prenasičenosti oglaševanja oglasne bloke na televiziji in 

radijskih sprejemnikih preskakujemo z menjanjem programov, informacije in novice pa raje 

preberemo na spletu, saj lahko preko brskalnika najdemo to, kar potrebujemo, oglase, ki se pri 

tem pojavljajo, pa odstranimo z enim samim klikom. Oglaševalci so morali zaradi tega najti 

nov način, kako manj opazno in nevsiljivo priti do potencialnega kupca. Eden od teh načinov 

je tudi prikrito umeščanje izdelkov v film in druge medije.   

V diplomski nalogi sem se usmerila na prikrito umeščanje izdelkov oz. na prikrito 

oglaševanje v hollywoodskih filmih, predvsem v filmih o Jamesu Bondu, saj so v svetu 

zabavne industrije, na področju trženja in marketinga poznani kot filmi, v katerih je prikrito 

umeščanje izbranih in višjecenovnih izdelkov skoraj dovoljeno in zaželjeno. James Bond 

spada med bolj prepoznavne like v filmski industriji in prav zaradi svoje specifičnosti, ki jo je 

obdržal v vseh do sedaj posnetih filmih, v blagajno še zmeraj prinaša dobiček tako filmski 

produkciji kot blagovni znamki, ki se pojavi v filmu. 

Prikrito umeščanje izdelkov v film je razmeroma nov marketinški koncept, ki se zelo hitro 

razvija ne samo v hollywoodskih, ampak tudi v drugih produkcijah in zabavnih medijih 

drugod po svetu. Vse to kaže na to, kako uspešna in donosna je taka vrsta oglaševanja. 

Potrošniki se velikokrat sploh ne zavedamo, da smo pri ogledu filma vseskozi pod vplivom 

oglaševanja in da nas s tem, ko določen izdelek oz. blagovno znamko vidimo v filmu, 

nezavedno napeljujejo k nakupu. Tu so najbolj izpostavljeni otroci, starejši in odvisniki, ki se 

prikritega oglaševanja največkrat ne zavedajo, tržniki pa to s pridom izkoriščajo in oglašujejo 

izdelke, ki so zanimivi za te kritične skupine. Gledalci želimo, da je film prikazan čimbolj 

stvarno in v »naravnem« okolju, zato je mejo med dovoljenim in prikritim oglaševanjem 

težko določiti. Tudi zakonodaja na tem področju še ni urejena, zato se lahko vprašamo o 

etičnosti takšnega oglaševanja. 

Namen diplomske naloge je na primerih filmov o Jamesu Bondu in nekaterih drugih 

hollywoodskih filmih predstaviti novo obliko oglaševanja oz. trženjskega orodja, ki jo 

ustvarjalci filmov in oglaševalci dobro poznajo in uporabljajo. Cilj diplomskega dela pa je z 

empirično raziskavo s pomočjo anket ugotoviti, kako slovenski gledalci poznajo pojem 

prikritega umeščanja izdelkov v film, se ga sploh zavedajo in koliko blagovnih znamk 

prepoznajo oziroma se jih spomnijo takoj po ogledu filma. Ogledali so si film Skyfall.  
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Diplomsko delo je sestavljeno iz treh delov. V prvem delu so predstavljene opredelitve 

prikritega umeščanja blagovnih znamk in izdelkov različnih marketinških raziskovalcev, ki so 

se skozi čas dopolnjevale, in zgodovina prikritega umeščanja izdelkov, ki je razdeljena na tri 

dele, in sicer pred letom 1980, po letu 1980 in danes. Predstavila sem tudi prednosti in 

slabosti, ki jih prikrito umeščanje izdelkov prinaša podjetjem na eni in filmski produkciji na 

drugi strani, ter vrstam prikritega umeščanja. Dotaknila sem se še etičnosti takšnega 

oglaševanja in zakonodaji v ZDA, EU in Sloveniji. Drugi del se nanaša na lik Jamesa Bonda 

in na umeščanje izdelkov v vse do sedaj posnete filme o tajnem agentu. V tretjem, 

empiričnem delu so predstavljeni rezultati, ki so nastali na podlagi anket in intervjujev o 

poznavanju umeščanja izdelkov v filme med slovenskimi gledalci.  

1 PRIKRITO UMEŠČANJE IZDELKOV 

1.1 Prikrito umeščanje izdelkov in njegove opredelitve 

Opredelitev umeščanja izdelkov je kljub svoji kratki zgodovini doživela že veliko razlag in 

dopolnitev marketinških raziskovalcev. V svojih opredelitvah navajajo različne dejavnike in 

motive, ki sam pojem razširjajo.  

Eno prvih opredelitev je leta 1987 podala Eva Marie Steortz. Umeščanje izdelkov opredeljuje 

kot vključitev izdelka, embalaže, blagovne znamke ali logotipa v film, televizijske oddaje ali 

videospote. Kritika te opredelitve se nanaša predvsem na to, da naj bi bila pisana preveč na 

splošno, da naj ne bi upoštevala tržnega mehanizma in medsebojnega vpliva med producenti 

in podjetjem, ki je bistven za samo definicijo umeščanja izdelkov v film. Leta 1995 je Stacy 

Vollmers opredelitev Steortzove dopolnila s tem, da gre za namerno vključitev izdelka ali 

storitve v zabavno industrijo, kjer imata koristi obe strani, tako podjetja kot producenti 

(Kaijansinkko, 2003, str. 20).  

Balasubramanian (1994, str. 30, 31) pravi, da je umeščanje izdelkov v film plačano, hibridno 

marketinško sporočilo, ki s svojim neznačilnim, za mnoge nezavednim marketinškim 

pristopom vpliva na filmsko občinstvo in si s tem pridobi ekonomske koristi.  

Baker in Crawford sta umeščanje izdelkov opredelila kot vključitev izdelka ali storitve v 

kakršnikoli obliki v televizijske programe ali film v zameno za denarno nadomestilo 

oglaševalcev. Tudi ti dve opredelitvi imata po mnenju Karrha svoji pomanjkljivosti, in sicer je 

pri Balasubramanianu, Bakerju ter Crawfordu umeščanje izdelkov omejeno samo na film in 

televizijo, v ostalih zabavnih medijih, kot npr. video igre, gledališke predstave, videospoti in 

knjige, pa ga ne omenjajo. Prav tako ga ne moremo vedno obravnavati kot nevsiljivo 

sporočilo (Karrh, 1998, str. 33). Tudi opredelitev Gupte in Goulda (1997, str. 37) je omejena 

samo na film, in sicer pravita, da gre pri umeščanju izdelkov za vključevanje oz. prikazovanje 
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blagovnih znamk v filmu v zameno za denarna sredstva, promocijsko prikazovanje blagovne 

znamke ali kakšno drugo nadomestilo.  

Karrh (1998, str. 32, 33) v svojem članku umeščanje izdelkov označuje kot plačano 

vključevanje blagovnih znamk, izdelkov in njihovih logotipov v množične medije preko 

zvočnega in/ali slikovnega zapisa. Ne strinja se s poimenovanjem termina product placement, 

saj meni, da je v filmih večkrat prikazana oz. bolj poznana blagovna znamka kot njen izdelek, 

zato bi bil po njegovem bolj primeren termin brand placement. 

V novejših raziskavah je umeščanje izdelkov poleg ekonomskega vidika zanimivo tudi s 

psihološkega vidika, saj vpliva na spomin, navade in obnašanje gledalca (Russell & Belch, 

2005, str. 74). Kanadska raziskovalca s področja marketinga, d'Astous in Chartier (2000, str. 

31), umeščanje izdelkov v film označujeta kot komunikacijsko orodje, s katerim se lahko 

poveča potrošnikovo zavedanje o izdelku in želja po nakupu.  

Yangova in Roskos-Ewoldsen (2007) pravita, da je bilo umeščanje izdelkov v medije 

vpeljano z namenom, da bi na prepričljiv način povečali prepoznavnost blagovne znamke in 

njeno prodajo. Cowleyeva in Barron (2008, str. 90-91) umeščanje izdelkov opisujeta kot 

orodje, katerega namen je ustvariti pozitivne asociacije na umeščanje blagovnih znamk v film, 

s tem pa na pozitiven odnos do blagovne znamke.   

V slovenščini uradnega prevoda za besedno zvezo product placement še nimamo, največkrat 

se v člankih uporablja besedna zveza »promocijska umestitev izdelka v programsko vsebino« 

ali »promocijska umestitev blagovne znamke v programsko vsebino« (Klemenčič, 2003). 

Sama bom uporabljala besedno zvezo prikrito umeščanje izdelkov. 

1.2  Zgodovina in razvoj prikritega umeščanja izdelkov 

1.2.1 Prikrito umeščanje izdelkov pred letom 1980 

O začetkih prikritega umeščanja izdelkov lahko govorimo še pred obdobjem filmske 

industrije, ko so se izdelki blagovnih znamk pojavljali v kabarejih, kjer so jih igralci 

uporabljali v svojih predstavah. Znan je primer igralke Sarah Bernhardt, ki je v predstavi 

uporabila puder La Diaphane, ta se je kot del oglaševalske kampanije pojavil tudi na plakatu 

Julesa Chéreta (Lehu, 2007 str. 17). Lehu navaja tudi primer pojavljanja promocijskega 

umeščanja izdelkov v umetnosti; slikar Édouard Manet je v svoji sliki Un bar aux Folies-

Bergére upodobil točajko za točilnim plutom, na katerem so steklenice pijač, med drugim tudi 

piva, kjer že po obliki etikete lahko ugotovimo, da gre za pivo blagovne znamke Bass. Tudi v 

literaturi že v devetnajstem stoletju najdemo zametke prikritega umeščanja izdelkov. 

Dogajanje v noveli Charlesa Dickensa iz leta 1836, Pickwickovci, je postavljeno na kočijaško 

progo Pickwick, ki je tudi v resnici obstajala in je peljala na relaciji London-Bath (Newell,  

2006, str. 579).  
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Newell v nadaljevanju navaja, da začetki prikritega umeščanja izdelkov segajo že v leto 1895, 

ko sta brata Lumiere, ki veljata za začetnika filma, v filmu The Card game za sceno izbrala 

tasta in njegovo pivnico, ki kvartopircema toči pivo iz svoje pivnice. V filmu blagovna 

znamka piva sicer ni vidna, vseeno pa že lahko govorimo o začetkih povezave med filmom in 

oglaševanjem. Spomladi leta 1896 sta se brata Lumiere s švicarskim poslovnežem, 

Francoisom Henrijem Lavanchy-Clarkom, ki je bil zastopnik za mila Lever Brothers, 

dogovorila, da bo Lavanchy-Clarke v zameno za oglaševanje mil v njunih filmih promoviral 

njune filme v Švici, Evropi in Ameriki. Maja istega leta je bil tako posnet film Washing day 

in Switzerland, kjer perice perejo perilo, pred čebrom pa sta dobro vidni dve škatli Lever 

Brothersovih mil, ena s francoskim prevodom Sunlight Savon in druga z nemškim Sunlight 

Seife (Brandspotters, 2014). V tem primeru vidimo, kako je vsak posameznik imel koristi od 

skupnega oglaševanja. Milo oz. znamko Sunlight Soap so uporabili tudi v filmu Defile du 8e 

Battalion, kjer so na parado pripeljali samokolnico, na kateri je bil napis Sunlight Savon 

(Crowley, 2011).  

Leta 1920 je bil v studiu Paramount Pictures posnet film The Garage, ki velja za enega prvih 

filmov, ki vsebuje prikrito umeščanje izdelkov. V avtomobilski delavnici na steni visi znak 

naftne družbe Red Crown Gasoline. Newyorški filmski tednik Harrison`s Reports, ki je 

izhajal med leti 1919-1962, je januarja 1920 objavil kritiko oz. članek, kjer je režiserja 

Roscoa »Fatty« Arbuckla spraševal, koliko denarja je dobil od naftne družbe, da je v filmu 

uporabil njihov logo. Prikrito umeščanje izdelkov so uporabljali že pred tem filmom, je pa to 

eden izmed prvih, ki so ga na ta račun doletele kritike s strani novinarjev in kritikov. 

Harrison's Reports je po tem še večkrat kritiziral filmske ustvarjalce, da takšno vrsto 

oglaševanja uporabljajo za svojo korist. V filmu Wings (1927), ki je bil nagrajen z oskarjem 

za najboljšo fotografijo, pilot iz prve svetovne vojne jé čokolado podjetja Hershey's in se ob 

tem spominja vseh lepih in žalostnih trenutkov vojne. V filmu M iz leta 1931 je v kadru skoraj 

30 sekund viden oglasni pano za Wrigley's žvečilni gumi, ki visi na stopnicah. Zanimiv je tudi 

primer prikritega umeščanja izdelkov v komediji bratov Marx iz leta 1932 Horse Feathers, 

kjer imajo bonboni »Life saver« celo svoj odlomek v filmu. Igralka Thelma Todd v prizoru 

pade v vodo in profesorja Wagstaffa, ki ga igra Gaucho Marx, prosi, če ji lahko vrže rešilni 

jopič-»lifesaver«, profesor pa ji vrže bonbon »Life saver«. Prikrito umeščanje izdelkov se 

pojavi tudi v filmu Mr. Smith goes to Washington (1939), ki govori o korupciji v politiki, o 

tem pa poročata medijski hiši NBS in CBS, kar je v filmu dobro vidno. Leta 1946 je Frank 

Capra posnel božično uspešnico It's A Wonderful Life, kjer mlad fant želi raziskati svet, ki ga 

odkriva tudi s pomočjo revije National Geographic, ki je sinonim za potovanja in 

raziskovanja. National Geographic je to promocijo dobro izkoristil. V filmu Love Happy 

(1949) je izdelkov blagovnih znamk že več, in sicer lahko zasledimo logotip za cigarete Kool, 

znak za General Electric in Mobil, Fisk Tires, pojavljajo se ure Bulova, kosmiči Wheaties, 

čokoladna tablica Baby Ruth iz podjetja Nestlé. Tudi ta film je zaradi prikritega umeščanja 

izdelkov doživel kritike tednika Harrison's Reporta. V petdesetih letih so oglaševalci in 

ustvarjalci prikrito umeščanje izdelkov že dodobra spoznali in tako so v filmu Gun Crazy 

(1950) uro znamke Bulova jasno pokazali v kadru, in to v samem vrhuncu filma. Za film iz 
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leta 1952, The Greatest show on Earth, bi lahko rekli, da je posnet kot reklama s cirkusom 

Ringling Bros v glavni vlogi. V filmu je poleg cirkusa prikazanih še 19 blagovnih znamk. V 

filmu Roman Holiday se igralka Audrey Hepburn po mestu vozi z motorjem znamke Piaggio. 

Podjetje je po tem, ko je film prišel v kinematografe, prodalo 100.000 motorjev znamke 

Vespa (Crowley, 2011). Prikrito umeščanje izdelkov sta v petdesetih letih izkoristili predvsem 

tobačna industrija in industrija alkoholnih pijač, ki sta bili sploh prvi, ki sta igralce in 

producente spodbujali, da v filmih uporabljajo njune izdelke. Tako je leta 1948 Joan 

Crawford v filmu Mildred Pierce pila viski Jack Daniel's, Katherine Hepburn pa je v filmu 

The African Queen pila gin znamke Gordon (Klemenčič, 2003). V prvem delu Jamesa Bonda, 

Sean Connery pije pivo Red Stripe in vodko blagovne znamke Smirnoff (Dr. No, 1962).    

V začetku filmske industrije je bilo umeščanje blagovne znamke v film zgolj posledica 

neformalnega dogovora. Ustvarjalci filma so želeli zgodbo v filmu prikazati čimbolj stvarno, 

kar je seveda pomenilo, da morajo tudi igralci uporabljati izdelke, ki se jih uporablja v 

vsakdanji rabi. Izdelke blagovnih znamk so tudi kupovali, si jih sposojali ali so jih dobili v 

obliki donacije z namenom, da bi film pridobil kvaliteto in realnost (DeLorme & Reid, 1999, 

str. 71). Prikrito umeščanje izdelkov se je do poznih šestdesetih letih prejšnjega stoletja 

razvijalo počasi, ko pa so režiserji želeli vsebino filma prikazati v čimbolj realnem okolju, so 

morali uporabiti tudi »prave« izdelke. Produkcijski stroški so se s tem močno povečali in v 

sedemdesetih letih so se producenti zanašali, da bodo s pomočjo prikritega umeščanja 

izdelkov v film in z denarjem, ki ga bodo za to dobili, te stroške znižali, prikrito umeščanje 

izdelkov pa je s tem postalo močan vir dohodkov (Galician, 2004, str. 17). 

1.2.2 Prikrito umeščanje izdelkov po letu 1980 

Osemdeseta leta prejšnjega stoletja predstavljajo mejnik v zgodovini prikritega umeščanja 

izdelkov. Raziskovalci s področja marketinga so si enotni, da je s Spielbergovim filmom E. T. 

The Extra Terrestrial (1982) prikrito umeščanje izdelkov postalo predmet marketinškega 

raziskovanja. V filmu vesoljček E.T. sledi čokoladnim bonbonom Reese`s Pieces, ki ga 

pripeljejo do doma fantka Elliotta in njegove družine. Film je doživel velik uspeh, prodaja 

Hersheyjevih bonbonov pa je v treh mesecih zrasla za kar 65 %. Spielberg je najprej želel 

dobiti bonbone M&M`s podjetja Mars, kjer so ponudbo zavrnili in jo kasneje tudi obžalovali. 

Uspeh prikritega umeščanja izdelkov, ki ga je s filmom prinesla prodaja bonbonov, je 

spremenil marketinški pogled nanj (Choi, 2007, str. 8). Karniouchita (2011, str. 27) navaja 

primer, ko se je prodaja izdelka zaradi filma močno povečala. V filmu Risky Business iz leta 

1983 Tom Cruise nosi sončna očala Wayfarer blagovne znamke Ray-Ban. Očala so že želeli 

umakniti iz prodaje, saj so pred filmom prodali samo približno 18.000 kosov. Ko pa je film 

prišel v kinematografe, je prodaja narasla na 360.000 kosov letno. Leta 1986 so posneli še 

film Top Gun, kjer je Tom Cruise zopet nosil očala te blagovne znamke, letna prodaja pa je 

poskočila na kar 4 milijone kosov. Leta 1993 je v filmu The Firm Tom Cruise pil do takrat še 

dokaj nepoznano pivo znamke Red Stripe. Pivo je bilo v filmu omenjeno, bilo je nazorno 

prikazano, pil ga je slavni igralec, film pa je v kinematografe prišel poleti, vsi ti razlogi so 
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pomembno vplivali na porast prodaje te znamke piva, ki je v ZDA narasla za več kot 50 %. 

Nekaj tednov kasneje so pivovarno uspešno prodali Guinnessu za 62 milijonov ameriških 

dolarjev (Brandsandfilms, 2011). Filmska industrija je iz »obrti« postala multimilijonarska 

panoga. Tržniki so zdaj svoje izdelke sami ponujali producentom in režiserjem. Ti so v tem 

videli koristi predvsem pri zniževanju stroškov produkcije, podjetja pa v večji prepoznavnosti 

svojih izdelkov na trgu in s tem posledično povečanju prodaje (Karniouchita, 2011). Pet 

najbolj donosnih filmov je v letu 1990 vsebovalo že več kot 160 izdelkov različnih blagovnih 

znamk. V filmu Home Alone je bilo 31 blagovnih znamk, ki so bile omenjene ali vizualno 

prikazane. Prodaja oz. izposoja prevoznih sredstev podjetja Budget se je po izidu filma 

povečala za 16 %. Filmi o Jamesu Bondu so kmalu postali sinonim za reklamiranje različnih 

blagovnih znamk. V filmu GoldenEye lahko vidimo BMW-jev avtomobil Z3, ki ga v tistem 

času sploh še ni bilo mogoče kupiti. Takoj po premieri so Nemci dobili več kot 10.000 

prednaročil v vrednosti 300 milijonov dolarjev (Klemenčič, 2003).  

Hollywoodski filmi so postali prava industrija prikritega umeščanja izdelkov, denarni zneski, 

ki jih podjetja namenjajo za promoviranje svojih izdelkov, še danes vrtoglavo naraščajo. 

Nokia je za uporabo svojih mobilnih telefonov v filmu Mission Impossible studiu Paramount 

plačala milijon dolarjev. Avtomobilsko podjetje Ford naj bi plačalo 35 milijonov dolarjev 

samo za to, da bi njegovi avtomobili v James Bondovem filmu Die another Day (2002) zopet 

postali avtomobili številka ena in s tem izrinili BMW-jeve avtomobile, ki jih je James Bond 

uporabljal v prejšnjih delih (Klemenčič, 2003). 

1.2.3 Prikrito umeščanje izdelkov danes 

V današnjem času, času recesije, ko je vse bolj opazna delitev potrošnikov, ko vlada 

marketinški nered in ad-skipping tehnologija, se podjetja in oglaševalci trudijo, da bi si 

pridobili zaupanje, čas in denar potrošnikov s čim nižjimi stroški oglaševanja, zato iščejo 

nove alternativne metode oglaševanja, med katere spada tudi prikrito umeščanje izdelkov. Ta 

vrsta oglaševanja se danes ne pojavlja samo v filmih. Raziskovalci s področja marketinga so 

ga analizirali tudi v drugih medijih. Zasledimo ga lahko na televiziji, v nanizankah, 

telenovelah, posebno velik razcvet je dosegel znotraj resničnostnih šovov, kjer je blagovna 

znamka že sama vključena v potek zgodbe. Prikrito umeščanje izdelkov se pojavlja tudi v 

knjigah, revijah in stripih. Glasbeniki v svojih video spotih in pesmih uporabljajo dobro vidne 

izdelke blagovnih znamk oz. izdelek celo omenijo v besedilu. Prikrito umeščanje izdelkov se 

pojavlja tudi na športinh prireditvah, v toaletnih prostorih, hotelskih sobah in nakupovalnih 

vozičkih. Velik razmah je prikrito umeščanje izdelkov doseglo v video igrah, prenosnih 

telefonih in novih medijskih platformah, ki so dostopne preko spleta (Williams, Petrosky, 

Hernandez, & Page, 2011, str. 9). Pojavlja se tudi v animiranih filmih. S pomočjo filma Toy 

story 3 je podjetje Mattel povečalo prodajo lutke Barbie za 6 % (Sauer, 2011). V raziskavi, ki 

jo je opravila PQ Media, je leta 2012 glede na leto 2009, prikrito umeščanje izdelkov po 

celem svetu naraslo za 11,7 %, kar znaša 8,25 milijarde ameriških dolarjev. Samo v Ameriki, 

ki velja za vodilno na področju prikritega umeščanja izdelkov, pa za 11,4 %, kar znaša 4,75 
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milijarde dolarjev. K tako veliki rasti je pripomoglo predvsem prikrito umeščanje izdelkov, ki 

se pojavlja na televiziji, na spletu, v svetu glasbe in na prenosnih napravah. Patrick Quinn, 

direktor PQ Media je prepričan, da bo prikrito umeščanje izdelkov še vedno ostalo 

oglaševanje številka ena, čeprav se podjetja poslužujejo oglaševanja preko spleta in prenosnih 

naprav, saj bodo podjetja še naprej vlagala denar v to vrsto oglaševanja, ki je preverjeno 

uspešna. Ljudje si želijo čim manj oglasov in zaenkrat je taka vrsta oglaševanja edina, ki jim 

to omogoča.  

Zanimivo je tudi, da prikrito umeščanje izdelkov narašča tudi drugod po svetu. Na Kitajskem 

je leta 2012 naraslo za kar 27,2 %, kar pomeni 103 milijone ameriških dolarjev. Povečalo se 

je tudi na ruskem in indijskem trgu, in sicer za 20 %. V Braziliji je od leta 2011 do 2012 

naraslo za 13,4 %, kar znaša 861 milijonov dolarjev. Rast prikritega umeščanja izdelkov je v 

Braziliji predvsem posledica velikega trga, saj zajema vso Latinsko Ameriko in ves hispanski 

svet v Severni Ameriki. Ključni dejavnik tu predstavljajo predvsem telenovele, v katerih se 

prikrito umeščanje izdelkov pojavlja (PQ Media, 2013). V Združenih državah so prihodki od 

prikritega umeščanja v letu 2014 narasli za 12,8 %, kar znaša 6,01 milijarde ameriških 

dolarjev. Analitiki pri PQ agenciji pričakujejo, da se bodo konec leta povečali za 13,2 %, če 

bodo prihodki od prikritega umeščanja naraščali tako kot v prvi polovici leta 2015, kar bi 

pomenilo, da bi naraščali že šesto leto zapovrstjo od leta 2009, ko je zaradi svetovne recesije 

rast prihodkov prvič padla (PQ Media, 2015). 

Danes se s prikritim umeščanjem izdelkov ukvarjajo producenti, tržniki in agencije, ki jih 

največji filmski studii najamejo, da sodelujejo z njihovim lastnim oddelkom za umeščanje 

izdelkov. To je postalo del dobro organizirane filmske industrije in tudi sestavni del pri 

ustvarjanju filma.  

Dokler bodo podjetja s prikritim umeščanjem izdelkov povečevala rast prodaje in dokler bodo 

producenti s tem zniževali svoje stroške, se bo prikrito umeščanje izdelkov še naprej razvijalo 

in pojavljalo v vseh medijih zabavne industrije. 

1.3  Prednosti in slabosti prikritega umeščanja izdelkov 

1.3.1 Metodologija sistematizacije prednosti in slabosti 

V literaturi marketinških raziskovalcev najdemo veliko člankov, ki obravnavajo prednosti in 

slabosti prikritega umeščanja izdelkov tako na strani filmskih ustvarjalcev kot na strani 

oglaševalcev. V diplomski nalogi so opisani le nekateri, skušala sem izbrati tiste, ki so 

omenjeni večkrat in ki najbolj nazorno ter razumljivo opisujejo prednosti in slabosti te vrste 

oglaševanja. 
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1.3.2 Prednosti prikritega umeščanja izdelkov za ustvarjalce filma 

Znižanje produkcijskih stroškov. To je bil tudi prvotni namen prikritega umeščanja 

izdelkov in s tem namenom se uporablja še danes. Ustvarjalci filma morajo pokriti fiksne 

stroške, ki so sestavljeni iz plač igralcev, režiserja, producentov in avtorskih pravic,  

operativne stroške, ki nastanejo ob snemanju filma, in stroške oglaševanja. Leta 2004 so 

produkcijski stroški za film v povprečju znašali 98 milijonov dolarjev, ocenjeno je bilo, da se 

s prikritim umeščanjem izdelkov ti stroški znižajo za več kot 25 % (Lehu, 2007, str. 38). 

Celotni stroški Spielbergovega filma Minority report so znašali več kot 100 milijonov 

dolarjev, kar 25 milijonov so jih uspeli pokriti samo s prikritim umeščanjem izdelkov (Todd, 

2004). Nizozemska pivovarna Heineken je plačala 45 milijonov ameriških dolarjev za to, da 

je James Bond v filmu Skyfall namesto vodke Martini pil pivo Heineken, in s tem pokrila 

skoraj tretjino vseh stroškov (Lodge, 2012). 

Prispevek k stvarnejšemu in avtentičnejšemu prikazu zgodovinske in sodobne vsebine. 

Filmska industrija teži k oblikovanju zgodbe, ki naj bi bila prikazana čimbolj stvarno in bi jo s 

tem še bolj približala ljudem. To lahko doseže tako, da v filmu uporabi izdelke, ki jih ljudje 

poznajo in uporabljajo v vsakdanjem življenju. Ljudje postajamo vse bolj materialno 

usmerjeni in nismo več zadovoljni z generičnimi produkti, pač pa zahtevamo prave, 

avtentične izdelke, ki jih poznamo, se lahko z njimi identificiramo in jih tudi uporabljamo. 

DeLorme in Reid (1999, str. 80-81) v svoji raziskavi ugotavljata, da so pravilno umeščeni 

izdelki v film pri ljudeh sprejeti z odobravanjem in celo občudovanjem, medtem ko jih 

izdelki, ki so »nastavljeni« v sceno motijo in odvračajo. V filmu Tomorrow never Dies 

Bondov pomočnik Q Jamesu opisuje vse funkcije, ki jih omogočata prenosni telefon Sony 

Ericsson in avtomobil BMW 750. Tudi v naslednjem prizoru, ko James Bond beži pred 

kriminalci, imata BMW in Sony Ericsson glavni vlogi, kar za gledalca postane moteče, saj gre 

že skoraj za oglas (Tomorrow never Dies, 1997).   

Navzkrižna promocija in obojestranska korist: Izdelki blagovnih znamk se skupaj s 

filmom oglašujejo tudi preko tradicionalnih medijev, kot so na primer oglasi po televiziji ali 

jumbo plakati. To prinaša korist tako podjetjem kot filmskim ustvarjalcem, saj se istočasno 

oglašujeta izdelek in film. Izdelek lahko vpliva na to, da si bo nekdo, ki je privrženec neke 

blagovne znamke, zaradi njene uporabe v filmu, slednjega tudi ogledal, kar spet prinaša 

koristi obema stranema. Gre za tako imenovano tie-ins promocijo (Kaijansinkko, 2003). 

Coca-Cola Zero je za film Quantum of Solace posnela reklamni spot, ki se je vrtel po svetu. 

Reklama se začne z značilnim strelom in uvodno špico, ki nastopi v vsakem Bondovem filmu. 

Čeprav James Bond v reklami ne nastopa, že po glasbi vemo, za kateri film je bila reklama 

narejena. Zanimivo je, da sama pijača nima velike vloge v filmu, vseeno pa je podjetje želelo 

vstopiti v svet Jamesa Bonda in s sodelovanjem nadaljevalo tudi v filmu Skyfall (007 

Museum, 2014).   
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Prepoznavnost režiserja in igralska zasedba. Tudi režiserjeva slava vpliva na to, ali bo 

prikrito umeščanje izdelkov v filmu uspešno, še posebej to velja, če je film prejel tudi 

pozitivne kritike. Dober režiser v svoj igralski tim ponavadi povabi znane igralce, kar vpliva 

tudi na to, da se podjetja odločijo, da bodo svoje izdelke oglaševala v filmu poznanega 

režiserja. Tako se v Spielbergovem filmu War of the Worlds (2005), v katerem igrata Tom 

Criuse in Dakota Fanning, pojavi 28 različnih znamk, v filmu režiserja Sydneyja Pollacka The 

Interpreter (2005) z Nicole Kidman in Seanom Pennom 41 različnih znamk, v filmu Martina 

Scorseseja The departed (2006), v katerem igrajo Leonardo di Caprio, Matt Damon in Jack 

Nicholson pa kar 50 (Lehu & Bressoud, 2008, str. 1087). Za filme o Jamesu Bondu lahko 

rečemo, da si večina podjetij želi biti del uspešne zgodbe, ki jim jo ta franšiza prinaša, zato 

radi oglašujejo svoje izdelke v filmih, ne glede na režiserja ali glavnega igralca.  

1.3.3 Prednosti prikritega umeščanja izdelkov za podjetja in njihove blagovne znamke  

Alternativni oglaševalski medij. Film velja za inovativen oglaševalski medij, kar so 

oglaševalci s pridom izkoristili. Gledalci so se naveličali prekinjanja filma z oglasnimi bloki 

in so v času oglasov raje preklopili na drug program. Prikrito umeščanje izdelkov v film 

predstavlja alternativo tradicionalnemu oglaševanju, saj so izdelki blagovnih znamk vključeni 

v vsebino filma in gledalec se velikokrat niti ne zaveda, da je izpostavljen oglaševanju.  

Globalna izpostavljenost izdelka oz. blagovne znamke. Predstavlja eno izmed glavnih 

prednosti prikritega umeščanja izdelkov. Filmi so danes predvajani skoraj povsod po svetu. 

Stroški oglaševanja so glede na domet, ki ga s filmom dosežejo, izjemno nizki, vrednost oz. 

prodaja izdelkov pa zaradi velike pokritosti močno naraste. To je lahko dodatna prednost tudi 

za manjša in srednja podjetja, ki si dragega, tradicionalnega oglaševanja ne morejo privoščiti. 

Prikrito umeščanje izdelkov jim to omogoča, saj se plačilo oz. kakšno drugo nadomestilo ne 

zvišuje s številom predvajanj filma, kar pomeni, da je stroškovno učinkovito.  

Večkratna možnost ogleda. Prednost prikritega umeščanja izdelkov je tudi v dolgi 

življenjski dobi, ki jo umeščen izdelek s tem, ko je prikazan v filmu, dobi. Po premieri v kinu 

je film pogosto distribuiran še na DVD-jih, televiziji in vsaka taka distribucija dodatno 

prispeva k večji prepoznavnosti blagovne znamke oz. izdelka. Ocenjeno je, da je v povprečju 

življenjska doba hollywoodskega filma tri leta in pol in da si film v teh letih ogleda 75 

milijonov gledalcev (Kaijansinkko 2011, str. 86).     

Optimalno okolje gledanja. To velja predvsem za ogled filma v kinematografih, kjer je 

zagotovljena velika ločljivost slike, zvoka, dodatno prednost predstavlja tudi veliko platno, 

zatemnjenost prostora, ni preklapljanja, hrupa, gledalec je v celoti osredotočen na dogajanje v 

filmu.  

Ujeto občinstvo. Za podjetja pomemben dejavnik predstavljajo »ujeti« gledalci, ki so plačali 

vstopnico in si vzeli čas, da so si prišli ogledat film, kar nakazuje, da jim ogled filma v 
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kinematografih veliko pomeni. To za podjetja pomeni še dodatno prednost, saj je gledalčeva 

pozornost usmerjena samo na film, brez zunanjih motenj, ki so pogoste, če si film ogledajo 

doma na televiziji, kar pomeni, da gledalec lahko sprejme veliko različnih sporočil. Večja je 

tudi možnost ocene števila gledalcev, ki so bili neposredno izpostavljeni izdelku.   

Poistovetenost z glavnim igralcem oz. likom. To lahko pomeni prednost za podjetje, saj 

ljudje raje kupijo izdelek, ki ga uporablja svetovno znan igralec oz. lik, ki ga igra. Blagovna 

znamka dobi status »zvezde«. V filmu Skyfall je Bond nosil jakno blagovne znamke Barbour, 

ki je bila po objavi filma v trenutku razprodana (Barber, 2015). Tudi obleke, ki jo je nosila 

Lea Seydoux kot Madeleine Swann, kmalu po objavi filma ni bilo več mogoče kupiti. 

Bondovi oboževalci in tudi uradna Bondova spletna stran Bond Lifestyle so avstralsko 

podjetje Lover prosili za dodatne kose te obleke. Obleka je bila kasneje spet na voljo v 

omejeni izdaji  (Bond Lifestyle, 2016).   

Ponovni priklic v spomin. Z večkratnim ogledom filma, npr. na DVD-ju, se poveča tudi 

zanimanje za določen izdelek blagovne znamke in obstaja večja možnost, da bo gledalec 

izdelek kasneje tudi kupil. Gledalci so ob večkratnem ogledu že seznanjeni z vsebino filma in 

zato lahko več pozornosti namenijo ostalim elementom v filmu (Lehu, 2007, str. 77).  

Možnost izogibanja zakonodaji. Ta možnost v drugih oglaševalskih virih večinoma ni 

mogoča. Tobačna industrija in industrija alkoholnih pijač se tako lahko izogneta kazni. V 

filmu Moonraker (1979) se prvič pojavijo cigarete blagovne znamke Marlboro. Te lahko 

vidimo v predalu dr. Goodheadove in kasneje še kot reklamo na oglaševalskem panoju ob 

cesti. Zanimivo je, da je to prvi Bondov film, kjer glavni lik sam ne kadi, blagovna znamka za 

cigarete pa se vseeno pojavi. V filmu Licence to Kill (1989) je blagovna znamka Philip Morris 

plačala 350.000 ameriških dolarjev za prikaz njihovih cigaret Lark. V izogib tožbi ima film v 

odjavni špici tudi obvestilo United State Surgeon General's tobacco warning, kjer piše, da 

tobačni izdelki škodujejo zdravju  (MI6, 2006). 

Ciljna publika. Z izbiro pravega filma za oglaševanje določene vrste izdelka je mogoče 

zagotoviti učinkovit doseg potencialnih kupcev, saj določena zvrst filma v kinematografe 

privabi določeno skupino ljudi in s pravim pozicioniranjem izdelkov v vsebino filma lahko z 

izdelki na gledalce zavestno ali podzavestno vplivajo. Baker in Crawded sta v svoji raziskavi 

ugotovila, da so ljudje, ki so izdelek videli v filmu, večji potencialni kupci (Jin & Villegas, 

2007, str. 245). Tu lahko še enkrat omenimo obleko glavnega ženskega lika Madeleine Swann 

v filmu Spectre, ki je bila v trenutku razprodana.     

Prikaz izdelka v realnem okolju. Prikrito umeščanje izdelkov omogoča prikaz delovanja 

izdelka v vsakdanjem življenju in njegove uporabe (DeLorme & Reid, 1999). Stvarni prikaz 

je pomemben za podjetja, saj si želijo predstaviti izdelek tak, kot v resnici je (Gupta, 

Balasubramanian, & Klassen, 2000, str. 43). V filmu Live and let Die (1973) James Bond 



11 

svojemu nadrejenemu M-u skuha kavo na avtomatu La Pavoni Europiccola, kjer natančno 

prikaže vse korake kuhanja kave.   

Manjša konkurenca. Pogosto v filmih niso umeščene blagovne znamke konkurenčnih 

podjetij. V nekaterih Bondovih filmih James pije šampanjec Bollinger, v drugih pa Dom 

Perignon, samo v filmu Live and let Die (1973) se blagovni znamki pojavita skupaj.  

Potrošnikovo zavedanje o blagovni znamki. S prikritim umeščanjem izdelkov se poveča 

potrošnikovo zavedanje o obstoju določene blagovne znamke, kar lahko pripelje do tega, da 

želi potrošnik večkrat kupiti blagovno znamko, ki jo je videl v filmu. Velikokrat gre za tako 

imenovani impulzivni nakup. Potrošnikovo poistovetenje s filmom poveča tudi zvestobo 

izdelkom, kar zmanjšuje možnosti, da bi kupil drugo blagovno znamko (Wiles & Danielova, 

2009, str. 46). 

Spletno oglaševanje. V današnjem času je kot kazalnik učinkovitosti prikritega umeščanja 

izdelka v film pomembno tudi spletno trženje in posledično s tem tudi večje število spletnih 

zadetkov neposredno po predvajanju filma (Karrh, McKee, & Pardun, 2003, str. 146). Na 

spletni strani www.jamesbondlifestyle.com je mogoče videti vse najpomembnejše izdelke, ki 

jih je James Bond uporabljal v svojih filmih, ravno tako na uradni James Bondovi spletni 

strani www.007.com. Tu so prikazani tudi najpomembnejši partnerji, ki so sodelovali pri 

nastanku filma, in njihovi izdelki. 

1.4 Slabosti prikritega umeščanja izdelkov  

1.4.1 Slabosti prikritega umeščanja izdelkov za ustvarjalce filma 

Omejevanje umetniške svobode in pritisk vključitve izdelka v film. Ustvarjalci filma so 

pod pritiskom podjetij, ki zahtevajo, da se njihovi izdelki pojavljajo v prizorih, tudi če tja ne 

spadajo. Podjetje Reebok je vložilo 10-milijonsko tožbo proti filmskemu studiu TriStar, ker v 

filmu Jerry Maguire ni uporabilo reklame, ki je bila narejena prav za ta film. Tožba je bila 

vložena tudi zaradi tega, ker bi moral biti izdelek uporabljen samo v pozitivni luči, namesto 

tega pa igralec Cuba Gooding Jr. zakriči: »Fuck Reebok!« (Sandler, 1996). Ker je nizozemska 

pivovarna Heineken plačala skoraj tretjino vseh stroškov za film Skyfall (2012) in zahtevala, 

da James Bond v enem od prvih prizorov odkrito pije to pivo, so producenti to morali 

upoštevati v scenariju. Glavni igralec Daniel Craig je priznal, da ga prikrito umeščanje izdelka 

moti, vendar je potem v isti sapi povedal, da so bili stroški filma ogromni in da so morali 

narediti vse, tudi promovirati pivo, da so jih pokrili (Barber, 2015).      

Komercializiranost. Miller pravi, da filmi s pretiranim umeščanjem blagovnih znamk 

postajajo samo dolgi oglasi (DeLorme & Reid, 1999). To lahko za filme o James Bondu po 

mojem mnenju tudi trdimo. Michael Rosser, urednik revije Screen magazine, pa pravi, da je v 

http://www.jamesbondlifestyle.com/
http://www.007.com/


12 

današnjem času žal to edini način, da ustvarjalci filma sploh pridejo do denarja, in ker 

gledalci želijo, da so Bondovi filmi spektakularni, moramo to vzeti v zakup (Barber, 2015).  

Nezainteresiranost podjetji za vlaganje sredstev v film drugih produkcij. Podjetja se težje 

odločijo, da bodo oglaševala v filmih neznanih režiserjev, nizkoproračunskih filmov in filmov 

drugih produkcij, ker je tveganje neuspešnosti večje (Lehu & Bressoud, 2008). 

1.4.2 Slabosti prikritega umeščanja izdelkov za podjetja in njihove blagovne znamke 

Čas izpostavljenosti prikazovanja. Obstaja možnost, da gledalci izdelka v filmu sploh ne 

bodo opazili, če le-tega kamera ne bo prikazala zelo od blizu ali če v filmu uporabljajo veliko 

izdelkov različnih blagovnih znamk (Kramolis & Drabkova, 2012). Pri ogledu filmov o James 

Bondu sem se tudi sama srečala s tem problemom. Kot primer lahko navedem film Casino 

Royale iz leta 2006, ko Bond stoji v Casinoju, v ozadju v baru pa je veliko pijač različnih 

blagovnih znamk, med množico le-teh vseh nisem prepoznala niti jih nisem opazila.  

Omejenost. Filmska industrija ne omogoča natančnega prikaza uporabe izdelka ciljni 

populaciji (PwC, 2012). Izdelek, ki se pojavlja v vseh Bondovih filmih, je tudi ura, v zadnjih 

filmih James Bond nosi uro Omega. V filmu Quantum of Solace (2008) nosi uro blagovne 

znamke Omega, in sicer uro Omega Seamaster Planet Ocean 600 m, gledalec ve, da gre za uro 

Omega, ne more pa vedeti, za kateri tip ure gre in kakšne funkcije vse ima.    

Pomanjkanje nadzora. Podjetja nimajo nadzora nad filmskimi producenti, da bo njihov 

izdelek res vključen v vsebino in to tako, kot so si v podjetju zamislili (Karrh, 2003, str. 146). 

Tu bi spet omenila pijače različnih blagovnih znamk, ki se v Bondovih filmih v različnih 

barih in hotelih pogosto pojavijo, vendar so nekatere steklenice v ozadju, se jih ne prepozna 

oziroma so slabo vidne. 

Odziv oz. kritika gledalcev. Gledalci prikritemu umeščanju izdelkov, če so v zgodbo 

umeščeni na nevsiljiv način, v večini primerov ne nasprotujejo, pomisleke imajo le pri 

izdelkih, kot so alkohol, tobačni izdelki in orožje (Karrh, 2003, str. 146). Dr. Barry Hummel, 

ameriški zdravnik pediater, ki sodeluje tudi z organizacijo Tobacco Prevention Network of 

Florida, je kritičen do umeščanja tobačnih izdelkov v film, kar piše v svojih člankih na spletu. 

Za film Licence to Kill, kjer se pojavijo cigarete Lark pravi, da lahko z današnjo tehnologijo, 

z DVD-ji in videom še zmeraj vpliva na publiko, čeprav je bil posnet že leta 1989, in da je 

podjetje Philip Morris, s tem ko je plačalo 350.000 USD, ta denar dobro unovčilo, saj je 

blagovna znamka vidna še danes (Smokescreeners, 2008).  

Konkurenca. Podjetje zaradi velike ponudbe v filmski industriji včasih težko izbere film, v 

katerem naj bi se uporabljalo njegove izdelke. Obstaja nevarnost, da izbrani film ne bo 

pozitivno sprejet, kar lahko slabo vpliva tudi na prodajo v filmu oglaševanega izdelka (PwC, 

2012).  
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Negativni prikaz izdelka. Podjetja se bojijo, da se bodo njihovi izdelki pojavljali v prizorih, 

ki pri ljudeh vzbujajo zgražanje, zato velikokrat vztrajajo, da se njihovi izdelki uporabljajo 

samo v pozitivnem kontekstu, saj se v nasprotnem primeru ne morejo izogniti možnosti, da bi 

film škodoval ugledu blagovne znamke (Gupta, 2000, str. 35). Za film The World is not 

enough (1999) je BMW kot glavni sponzor filma zahteval, da se avtomobili uporabljajo samo 

v pozitivni in glamurozni luči.  

Neetičnost. Gledalci lahko promocijsko umeščanje izdelkov vidijo kot neetično obliko 

oglaševanja, saj sploh nimajo možnosti, da bi se mu izognili. Izdelek je gledalcu »porinjen 

pod nos«, nihče ga ni vprašal za dovoljenje, ali si tega sploh želi. Neetičnost se lahko kaže 

tudi v tem, da je izdelek v filmu prikazan v čisto drugačni luči, kot dejansko je (Kramolis & 

Drabkova, 2012). Avtomobil Aston Martin ima v Bondovih filmih veliko različnih funkcij, ki 

jih v redni prodaji nima.  

1.5 Vrste prikritega umeščanja izdelkov in njegova učinkovitost oziroma 

vpliv na gledalca 

1.5.1 Vizualna umestitev 

Pri vizualni umestitvi izdelka je blagovna znamka, njen logotip oz. njen izdelek del scene, 

postavljen je v središče prizora. Opazen je tudi zaradi svoje velikosti, kot npr. ko v nekem 

prizoru ob cesti stoji oglasni pano ali kot npr. prehrambeni izdelek, postavljen v kuhinji. 

Učinek vizualne umestitve izdelka je odvisen od tega, kolikokrat se blagovna znamka pojavi v 

posameznem prizoru in kako jo je kamera »ujela« v prizor (Russell, 1998, str. 357). 

Slika 1: Primer vizualne umestitve alkoholne pijače Martini 

 

Vir: EON Productions, Diamonds are forever, 1971.  

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHvqevqsjMAhVEUBQKHXxMBPkQjRwIBw&url=http://www.rollingstone.com/movies/lists/james-bonds-best-and-worst-peter-travers-ranks-all-24-movies-20121109&bvm=bv.121421273,d.ZGg&psig=AFQjCNGyMr2t-riTWKjy-a9Twyu54lq4Uw&ust=1462722998355273
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Slika 2: Primer vizualne umestitve prenosnega računalnika VAIO 

 

Vir: EON Productions, Casino Royale, 2006.  

1.5.2 Verbalna umestitev 

Pri verbalni umestitvi izdelka gre za to, da je blagovna znamka omenjena oz. izgovorjena v 

dialogu med igralcema. Russellova meni, da poznamo različne stopnje verbalne umestitve, 

odvisne od tega, kolikokrat je blagovna znamka omenjena, kje v dialogu se pojavlja, v 

kakšnem kontekstu se pojavlja, s kakšnim tonom je omenjena in kdo od igralcev oz. 

karakterjev jo omenja (Russell, 1998, str. 357).  

Kot primer verbalne umestitve navajam pogovor med James Bondom in Vesper Lynd v filmu 

Casino Royale (EON Productions, 2006), kjer Bond pove, katero uro nosi, Vesper pa jo tudi 

pohvali: 

Vesper Lynd: »Oh, you are? I like this poker thing. And that makes perfect sense! Since MI6 looks for 

maladjusted young men, who give little thought to sacrificing others in order to protect queen and 

country. You know ... former SAS types with easy smiles and expensive watches.« 

Se dotakne zapestja … 

Vesper Lynd: »Rolex?« 

James Bond: »Omega.« 

Vesper Lynd: »Beautiful. Now, having just met you. I wouldn't go as far as calling you a cold-hearted 

bastard …« 

V tem prizoru se prepletata vizualna in verbalna umestitev. Igralka s tem, ko se dotakne 

zapestja, gledalca napeljuje, naj bo pozoren na uro, ki je na roki Jamesa Bonda zelo opazna. Z 

imenovanjem blagovne znamke se zavedanje le-te pri gledalcu samo še okrepi.  

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4maGvuMjMAhUBvhQKHXERCkoQjRwIBw&url=http://moviepilot.com/posts/3492061&bvm=bv.121421273,d.ZGg&psig=AFQjCNFapu2okO8QWS1ZzuNGwel1LE8QXA&ust=1462726712363437
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1.5.3 Umestitev v zgodbo  

V nekaterih primerih je izdelek oz. blagovna znamka že del same zgodbe, zavzema velik del v 

sami vsebini, je prikazana in omenjena v veliko prizorih, z njo se gradi tudi karakter vloge, 

npr. Aston Martin v filmih o Jamesu Bondu, takrat govorimo o umestitvi v zgodbo. Gre za 

kombinacijo vizualne in verbalne umestitve (Russell, 1998, str. 357). Dobro umeščen izdelek 

v filme o James Bondu je tudi vodka Martini, ki je bila do nedavnega tudi zaščitni znak 

glavnega lika, saj se je pijača oz. Bondova želja po njej pojavila v skoraj vseh filmih. 

Do sedaj opravljene raziskave so pokazale, da je vpliv prikritega umeščanja izdelkov na 

gledalca odvisen od tega, na kakšen način je v filmu prikazan (Young & Roskos-Ewoldsen, 

2007). Lehu je ugotovil, da je vpliv prikritega umeščanja izdelkov na potrošnika odvisen tudi 

od načina prikazovanja, in sicer je določil štiri tipe: klasično prikazovanje, korporativno 

prikazovanje, sugestivno prikazovanje in prikrito prikazovanje izdelkov (Lehu, 2007). 

1.5.4 Klasično prikrito prikazovanje  

Klasično prikrito prikazovanje izdelka obstaja, odkar je začelo prinašati koristi. Izdelek se 

večkrat znajde v prizoru in je praktično naravno vključen v zgodbo. Kot primer lahko 

navedemo film I, Robot, kjer Will Smith nosi športne čevlje znamke Converse, ali v filmu 

Forrest Gump, kjer Forest, ko pride na obisk v Belo hišo, zastonj spije približno petnajst 

steklenic pijače Dr. Peppers. V filmu The Spy who loved me (1977), Q prinese Bondu torbo 

znamke BOAC, ki lahko ostane popolnoma neopazna, saj je v ospredju avtomobil Lotus 

Esprit.   

Lehu (2007) potencialno prednosti vidi v tem, da je brez velikih stroškov izdelek dokaj 

preprosto umestiti v film. Med potencialne slabosti uvršča nevarnost, da bo zaradi različnih 

izdelkov v filmu določen izdelek ostal neopažen. 

1.5.5 Korporativno prikazovanje  

Glavno vlogo tukaj ima blagovna znamka in ne izdelek, ker jo je velikokrat lažje postaviti v 

zgodbo kot izdelek, npr. logo znamke v prizoru. V filmu Minority Report so v prizorih vidni 

plakati znamk Reebok, Pepsi in Aquafina, izdelkov pa v filmu ni. V filmu Never say never 

again (1983) je na letališču viden samo napis nizozemske letalske družbe KLM, ni pa letala 

niti storitve, ki jo nudi ta letalska družba.  

Lehu (2007) kot potencialno prednost navaja, da učinkovito oglaševanje blagovne znamke 

prinaša koristi za vse izdelke in storitve te znamke, blagovna znamka ima tudi daljši 

življenjski cikel kot njen izdelek. Med potencialne slabosti uvršča nevarnost, da gledalec 

znamke morda ne pozna in je zato tudi ne bo opazil. 
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1.5.6 Sugestivno prikazovanje  

Pri sugestivnem prikazovanju blagovna znamka niti izdelek nista ne vidna niti omenjena. Vse 

blagovne znamke in njihovi izdelki se tega pristopa ne morejo posluževati. Bistveno je, da 

ima izdelek neke specifične lastnosti, obliko ali embalažo, ki jo gledalec prepozna, ne da bi 

videl njen logotip. Primer takaga prikazovanja so na primer električna prevozna sredstva na 

dveh kolesih znamke Segway, ki so dovolj specifična, da jih takoj gledalec prepozna. Segway 

lahko vidimo v filmu Big Momma's house 2, kjer je prizor, ko Big Momma lovi nepridiprava 

na Segwayju. V filmu Matrix uporabljajo Duracellove baterije, kjer niso nikjer omenjene niti 

ni viden njihov logotip, gledalec pa jih lahko prepozna po barvi, saj imajo njihove baterije en 

konec obarvan rjavo. V filmu Moonraker (1979) se James Bond v Rio de Janeiro pripelje z 

letalom Concorde, ki ga lahko prepoznamo že samo po njegovi specifični obliki.  

Lehu (2007) kot potencialno prednost vidi v tem, da prinaša večje koristi kot pri klasičnem 

umeščanju, če gledalec tako umeščeno blagovno znamko prepozna, saj pri gledalcu vzbudi 

večje zanimanje in odobravanje. Kot potencialno slabost navaja nevarnost, da blagovna 

znamka in izdelek lahko ostaneta neopažena. 

1.5.7 Prikrito prikazovanje izdelkov 

Prikrito prikazovanje izdelkov je izredno diskretno in ga skoraj ni mogoče opaziti. Je dobro 

umeščeno v zgodbo, nevsiljivo in pristno, s tem pa postane vplivnejše, ko je identificirano. 

Tak tip prikazovanja izdelkov je značilen predvsem pri izdelkih modnih kreatorjev, pri 

parfumih in kozmetiki. Ponavadi so izdelki omenjeni v odjavni špici. Primer takega 

oglaševanja je film Sex in the City, kjer je omenjeno veliko modnih kreatorjev, njihove 

izdelke, kot so oblačila, obutev in modne dodatke pa dekleta tudi nosijo. V zadnjih treh filmih 

o Jamesu Bondu, Quantum of Solace, Skyfall in Spectre, glavni igralec Daniel Craig nosi 

oblačila modnega kreatorja Toma Forda, Pierce Brosnan pa je v filmih nosil oblačila 

italijanske blagovne znamke Brioni. V vseh filmih o Jamesu Bondu se pojavlja veliko modnih 

kreatorjev, ki likom za gledalca na nevsiljiv način dajejo svojo osebnost.        

Kot potencialno prednost Lehu (2007) navaja, da je blagovna znamka vključena v zgodbo, ne 

da bi bila podvržena kritikam, ki jih je deleženo prikrito oglaševanje. Potencialno slabost vidi 

v tem, da lahko blagovna znamka ostane popolnoma neopažena. 

1.6 Vpliv prikritega umeščanja na gledalca 

V zadnjem času, ko se prikrito umeščanje izdelkov kot uspešno marketinško orodje pojavlja 

praktično v vseh medijih zabavne industrije, je bilo narejenih veliko raziskav, kako takšno 

oglaševanje vpliva na gledalčevo prepoznavanje blagovne znamke in njegov spomin. Svoj 

sloves si je zgradilo predvsem na neposrednem učinku pri gledalcih. Prodaja izdelkov in 

storitev, ki se pojavijo v filmu, praviloma po prikazu le-tega skokovito naraste. Izdelek 
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določene blagovne znamke, ki ga bodo potrošniki večkrat videli v filmu oz. različnih filmih, 

bo postal v njihovem dojemanju bolj pomemben in bolj zaželen.   

Študija kaže, da prikrito umeščanje izdelkov največji učinek doseže takrat, ko je blagovna 

znamka vidna in tudi glasovno omenjena. Saberwahl je v raziskavi ugotovil, da kombinacija 

vizualnega in verbalnega promocijskega umeščanja izdelkov zagotavlja boljši priklic v 

spomin – 65 %. Samo vizualna predstava zagotavlja 43 % priklic. Brennan, Duba in Babin so 

ugotovili tudi, da se blagovna znamka gledalcu bolje vtisne v spomin, če je uporabljena kot 

element v središču prizora, kot pa če je ustvarjalno uporabljena samo kot ozadje, medtem ko 

učinek časa, ko je bil gledalec izpostavljen blagovni znamki, ostaja nejasen (Morton & 

Friedman 2002, str. 34).    

Gupta in Lord sta ugotovila, da se priklic blagovnih znamk izboljša, če so te izrazito vidno 

izpostavljene, so dovolj velike, postavljene v center prizora, in da neposredne omembe vodijo 

k boljšemu priklicu kot tiste, ki so jih gledalci samo videli in ne tudi slišali njenega imena. 

Bila sta tudi prva, ki sta primerjala tradicionalno oglaševanje s prikritim umeščanjem 

izdelkov, in prišla do zaključka, da so blagovne znamke, ki so bile izrazito vidno 

izpostavljene, imele boljši priklic kot tradicionalno oglaševanje (Morton & Friedman, 2002, 

str. 34). 

Homerjeva v svojem članku ugotavlja, da je za gledalca očitno prikrito umeščanje izdelkov 

moteče, da vsebina izgubi stik s stvarnostjo in da pretirano umeščanje izdelka v zgodbo moti 

dogajanje. Vse to se povečuje z večkratnim pojavljanjem izdelka v filmu. Če je izdelek v 

zgodbo vključen samo kot subtilni, nezavedajoči del, za gledalca ne predstavlja motečega 

dejavnika in prikrito umeščanje izdelkov nima takšnega vpliva nanj. Pri subtilnem prikritem 

umeščanju izdelkov je blagovna znamka samo vidna, igralci je v prizoru ne omenjajo niti ni 

del zgodbe, pri vidni umeščenosti izdelka pa se pojavljajo vsi tipi promocijskega umeščanja 

izdelkov (Homer, 2009). Do istega zaključka sta prišla tudi Cowleyeva in Barron (2008), ki 

pravita, da za ljubitelje filmov prikrito umeščanje izdelkov predstavlja moteč dejavnik, saj ga 

dojemajo kot poskus vplivanja nanj in s tem motijo ogled filma, kar lahko privede do 

negativnega odnosa do določene blagovne znamke, medtem ko gledalci, ki se ne zavedajo, da 

so izpostavljeni prikritemu umeščanju izdelkov, do znamke ustvarijo pozitivni odnos. 

Izpostavljenost prikritemu umeščanju izdelkov lahko pri ljudeh vpliva na implicitni spomin, 

kar pomeni, da ljudje svoje zanimanje oz. pozitiven odnos do blagovne znamke pripisujejo 

nekemu drugemu dogodku in ne temu, da so blagovno znamko videli v filmu. Ker mislijo, da 

blagovni znamki niso neposredno izpostavljeni, do nje ustvarijo pozitivnejši odnos. Prikrito 

umeščanje izdelkov vpliva tudi na eksplicitni spomin, kjer gledalec blagovno znamko dobro 

vidi.  

Pomembno je, da blagovna znamka hitro zavzame del v potrošnikovem spominu, da je njena 

pozicija pri spontanem priklicu višja oz. pred drugimi. Rezultati raziskave kažejo, da se ljudje 

v povprečju spomnijo od ene od treh blagovnih znamk, ki so jih videli v filmu, če jih 
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prisilimo, naj se spomnijo še katere, jih naštejejo veliko več. Tiste blagovne znamke, ki se jih 

potrošniki največkrat spomnijo, imajo pomembno prednost pred tistimi, ki se pojavijo šele po 

dolgem razmišljanju (Sutherland, 2005).   

Zavedanje izdelka se poveča tudi, če je izdelek prikazan skupaj z igralcem oz. njegovim 

likom, ki ima eno ali več lastnosti, ki so gledalcu všeč. Tukaj je bolj očiten sociološki in ne 

toliko marketinški vpliv (Homer, 2009).    

1.7 Kritika in vprašanje etičnosti prikritega umeščanja izdelkov 

V današnjem času se v svetu marketinga pojavlja veliko etičnih vprašanj, saj smo potrošniki 

na vsakem koraku izpostavljeni različnim vrstam oglaševanja, ki hote ali nehote spodbujajo k 

nakupu določenega izdelka. Beseda marketing ima pri ljudeh pogosto negativen predznak, saj 

jo enačijo s pohlepom in prekomerno potrošnjo. S spodbujanjem potrošnje naj bi se pri ljudeh 

izgubil čut za moralnost, za sočloveka, oglaševanje pa naj bi pri ljudeh spodbujalo tudi 

občutek manjvrednosti (spol, rasa, postava, denar). Kritika, ki je je deležen marketing, je tudi 

zavajanje potrošnika z različnimi cenami in lažnimi označbami izdelkov ter oglaševanje 

izdelkov, ki so za človeka škodljivi, predvsem alkohol, cigarete ter hitra in visokokalorična 

hrana. Posebno občutljiva skupina, ki je za oglaševanje najbolj dovzetna, so otroci in ljudje iz 

nižjega sloja. Marketing spodkopava tudi kredibilnost neodvisnega novinarstva in novinarske 

svobode, saj s pomočjo financiranja medijskih imperijev vpliva na uredniško politiko, da bi 

povečevali svoj dobiček. Hackley, Tiwsakul in Preuss (2008) pravijo, da prikrito umeščanje 

izdelkov ne zaobjema le vseh zgoraj navedenih etičnih problemov, ampak jih, ker še ni v 

celoti kategoriziran in reguliran, celo presega.  

Prikrito umeščanje izdelkov vsebuje elemente različnih marketinških tehnik, kot so: 

poudarjanje blagovnih znamk, promocija, sponzoriranje, oglaševanje, stiki z javnostjo, 

oglaševanje s pomočjo znanih oseb, ključno pa je, in to je tudi največja kritika, da ne razkrije 

svojega temeljnega poslanstva, vira oz. sporočila. Potrošniki se ne zavedajo, da ima blagovna 

znamka, ki jo v filmu vidijo, marketinški vpliv (Hackley, Tiwsakul, & Preuss, 2008). Tudi 

Gary Ruskin v pismu Commercial Alert prikrito umeščanje izdelkov označuje kot zavajajoče 

in nepošteno oglaševanje, ki svojega namena ne prizna (Strain, 2009, str. 178). Russell in 

Belch (2005, str. 87) pravita, da dobro umeščena blagovna znamka v vsebino filma zmanjšuje 

zmožnost potrošnika, da bi spoznal, da je pod vplivom oglasnega sporočila. Odpor potrošnika 

tudi ne more biti aktiviran, če se sam ne zaveda, da je pod vplivom prikritega oglaševanja. 

Tega se zavedajo tudi oglaševalci, zato se vse bolj poslužujejo subtilnega oz. nezavedajočega 

prikazovanja blagovnih znamk. Tako oglaševane blagovne znamke so prikazane zelo na hitro 

in niso vključene v zgodbo, vseeno pa pri potrošnikih pustijo vtis in ti se hitreje odločijo za 

njen nakup (Cowley & Barron, 2008). Nesprejemljivost prikritega umeščanja izdelkov je 

odvisna tudi od narave izdelkov, ki se pojavijo v filmu. Tako je oglaševanje alkoholnih pijač, 

orožja, tobačnih izdelkov deležno kritik, medtem ko so do izdelkov vsakdanje potrošnje 
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kritiki bolj prizanesljivi (d'Astous & Chartier, 2000). Vprašanje o etičnosti takšnega 

oglaševanja se pojavlja pri občutljivih skupinah, kot so otroci, ki ne vedo, kaj oglaševanje 

sploh je, vendar pa je izbira, kaj želijo imeti, velikokrat pogojena ravno s tem, kar so videli na 

televiziji (Avery & Ferraro, 2000). Čeprav imajo ljudje do prikritega umeščanja izdelkov na 

splošno pozitiven odnos, nekateri vseeno menijo, da bi zaradi svojega subliminalnega 

sporočanja moralo biti prepovedano (d'Astous & Chartier, 2000). 

1.8 Zakonodaja oziroma regulativa 

1.8.1 ZDA 

V ZDA Federal Communications Commission, v nadaljevanju FCC, ureja zakone na področju 

oglaševanja oz. pokroviteljstva. V veljavi je The Communication Act iz leta 1936, ki zahteva, 

da se gledalcem vsaj enkrat oz. lahko samo enkrat med oddajanjem oz. predvajanjem razkrije, 

da se v prizorih pojavljajo izdelki, za katere so producenti dobili plačilo ali kakšno drugo 

ugodnost. Producenti to zahtevo največkrat izpolnijo tako, da v odjavni špici razkrijejo, katere 

blagovne znamke so se pojavile v programu kot oglaševani izdelki. To mora biti na zaslonu 

vidno toliko časa, da jih lahko prebere ali sliši povprečen gledalec. 

Čeprav je FCC določila pravila glede prikritega umeščanja izdelkov, so kritiki zahtevali, da se 

zakonodaja še poostri. Trdili so, da se s pojavljanjem izdelkov v filmu potrošnika na prikrit 

način zavaja. Zahtevali so, da filmski studii natančno razkrijejo imena vseh podjetij, ki so jim 

plačala, da se njihovi izdelki pojavijo v filmu. Junija 2008 je tako FCC objavila Notice of 

Inquiry in Notice of Proposed Rulemaking, s katerima je iskala predloge za strožjo 

zakonodajo. Predloge so ljudje lahko pošiljali do novembra istega leta. FCC je predlagala bolj 

pogosta in vidna razkritja, razširitev omejitev na kabelski televiziji in dodatne omejitve pri 

programih za otroke. Kritiki so te predloge podprli, saj omogočajo večjo transparentnost in 

manjše zavajanje potrošnikov. Prikrito umeščanje izdelkov, ki ga v ZDA obravnavajo kot 

Commercial speech, je pod zaščito First Amendmenta, ki ne določa tako strogih zakonov 

zanj. Vrhovno sodišče uporablja tako imenovani Central Hudson test, s katerim ocenjuje, ali 

je sploh zakonsko dovoljeno omejevati Commercial speech. Ko se sodišče odloča, ali ga je 

treba zaščititi, preveri, da ta ne navaja laži, da ne zavaja niti ne vsebuje nezakonitih vsebin. 

Mora biti v soglasju z zakonodajo vlade, a le toliko, kot je potrebno. Nasprotniki prikritega 

umeščanja izdelkov trdijo, da mora biti meja med programsko vsebino in oglasi jasno 

začrtana, medtem ko zagovorniki trdijo, da sta oglaševanje in produkcija neločljivo povezana. 

Tudi Federal Trade Commission, v nadaljevanju FTC, trdi, da ni dovolj zadostnih 

pokazateljev, da promocijsko umeščanje izdelkov zavaja ljudi, škoda, ki naj bi jo povzročilo, 

naj bi bila komaj vidna. Če pa gre za namerno zavajajoče prikazovanje izdelkov, pa FTC 

lahko posreduje (Lewczak & DiGiovanni, 2010). 
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V odgovor tem kritikam je bila leta 1991 kot povezava med filmsko industrijo in podjetji, ki 

želijo svoje izdelke oglaševati v filmih, ustanovljena organizacija Entertainment Resources 

and Marketing Association, ki jo sestavljajo produkcijske hiše, podjetja in posredniške 

agencije, ki so zavezani k spoštovanju etičnega kodeksa (ERMA, b.l.). 

Zanimivo je tudi, da so ameriški gledalci bolj tolerantni do prikritega umeščanja izdelkov kot 

drugje po svetu, zato tudi niso tako strogi oz. se ne zavzemajo za ureditev zakonodaje na tem 

področju (Karrh, 2003). Zakonodaja se po svetu razlikuje, odvisna pa je tudi od medija, preko 

katerega se posamezen izdelek oglašuje. Najbolj dosledna je pri prikritem umeščanju izdelkov 

preko televizijskih programov, medtem ko je do oglaševanja izdelkov v filmu in glasbi še bolj 

popustljiva in neurejena (Al Kadi, 2013).  

1.8.2 EU 

Prikrito umeščanje izdelkov je postalo stvarnost tudi v Evropi in zato je EU v Evropski 

direktivi sprejela pravila za prikrito prikazovanje izdelkov oz. product placemet. Evropska 

direktiva 2007/65/ES o avdiovizualnih medijskih storitvah (UL L 332, z dne 18. 12. 2007) 

prikrito oglaševanje zaradi negativnega vpliva na potrošnike sicer prepoveduje, če pa je 

gledalec ustrezno obveščen, da gre za promocijsko prikazovanje, na primer s pomočjo 

nevtralnega logotipa, pa direktiva ne velja (2007/65/ES, odstavek 60). Pravila o prikritem 

umeščanju izdelkov je EU morala sprejeti tudi zaradi zagotavljanja konkurenčnosti in 

konkurenčnih pogojev. »Opredelitev prikritega umeščanja izdelkov zajema katerokoli obliko 

avdiovizualnega komercialnega sporočila, ki vključuje izdelek, storitev ali njegovo oz. njeno 

znamko, ali jih navaja, tako da jih pokaže v oddaji, za plačilo ali podobno nadomestilo. 

Zagotovitev brezplačnega blaga ali storitev, kakršni so produkcijski rekviziti ali nagrade, bi se 

morala šteti za promocijsko prikazovanje izdelkov samo, če ima zadevno blago ali storitev 

znatno vrednost.« Direktiva razlikuje tudi med pokroviteljstvom in prikritim prikazovanjem 

ter pravi, da je merilo to, da »je pri prikritem prikazovanju izdelkov sklicevanje na izdelek 

vključeno v vsebino programa z dikcijo »v programu«. Nasprotno pa je navajanje 

pokroviteljev med programom dovoljeno, če to ne predstavlja sestavnega dela osrednje 

vsebine.« Sponzorstvo in prikrito umeščanje izdelkov sta prepovedana takrat, ko posegata v 

odgovornost in uredniško neodvisnost ponudnika medijskih storitev. Prikrito umeščanje je, če 

se država članica ne odloči drugače, dovoljeno v kinematografih, filmih, nadaljevankah, 

športnih in razvedrilnih programih in če se izdelek uporabi kot produkcijski rekvizit ali 

nagrada, ki se priskrbi brezplačno. V otroških programih je prikrito umeščanje izdelkov 

prepovedano. Programi, kjer se prikrito umeščanje izdelkov uporablja, morajo upoštevati 

zahteve, da ne posegajo v uredniško neodvisnost, da s prikazovanjem izdelka ne spodbujajo k 

nakupu ali najemu blaga, izdelku ne pripisujejo neutemeljenega pomena in da so gledalci na 

začetku, med in na koncu oddaje  ustrezno seznanjeni, da gre za prikrito umeščanje izdelka, 

razen če zadevnega programa ni ustvaril niti ga ni naročil ponudnik blaga oz. storitve, potem 

države članice te točke niso dolžne upoštevati. Prepovedano je prikazovanje tobačnih 
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izdelkov in podjetja, katerega glavna proizvodnja je izdelava ali prodaja cigaret, zdravil in 

zdravljenja na recept (2007/65/ES, odstavek 56).     

V Evropski uniji od leta 2009 velja direktiva, ki pravi, da mora biti gledalec seznanjen, da 

določena TV-oddaja ali film prikazuje izdelke blagovnih znamk z namenom oglaševanja. V 

Belgiji velja odlok, da morajo vse oddaje, ki vsebujejo prikrito umeščanje izdelkov pred 

začetkom predvajanja, po vsakem oglasnem bloku in po koncu oddaje gledalcu pokazati 

opozorilo, da je oddaja vsebovala promocijsko umeščanje izdelkov. Ta je označen s črkama 

PP, ki sta prikazani v desnem zgornjem ali spodnjem robu ekrana. Od leta 2011 je simbol PP 

oz. P obvezen tudi v Veliki Britaniji (Tssitore & Geuens, 2013). 

1.8.3 Slovenija 

V Sloveniji je v veljavi več pravnih predpisov, ki pokrivajo področje prikritega umeščanja 

izdelkov. Zakon o medijih (Ur. l. RS, M. 110/2006-UPB1, 36/2008-ZPOmK-1 – Zmed.) v 47. 

členu določa, da je: »Prepovedano prikrito oglaševanje, ki naj bi prepričalo bralca, poslušalca 

oziroma gledalca, da v primeru objave posameznega oglasa ne gre za oglaševalske vsebine. 

Za prikrito oglaševanje odgovarjata naročnik objave in odgovorni urednik.« In še: »Pri 

oglaševanju je prepovedano uporabljati tehnične postopke, ki bralcem, poslušalcem oziroma 

gledalcem ne omogočajo zavestnega zaznavanja vsebin.« V 7. členu 11. točka Zakona o 

varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, v nadaljevanju ZVPNPP (Ur. l. 

RS, M. 53/2007-ZVPNPP), določa, da med nepoštene poslovne prakse spada tudi, če 

podjetje: »Uporabi programske vsebine medijev za promocijo izdelka in samo plača tako 

promocijo, ne da bi bilo jasno označeno v vsebini, slikah ali zvokih, ki jih potrošnik z lahkoto 

prepozna.« Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah, v nadaljevanju ZavMS (Ur. l. RS, št. 

87/2011), v 19. členu določa: »Avdiovizualna komercialna sporočila se morajo povsem jasno 

prepoznati kot taka. Prikrito avdiovizualno komercialno sporočilo je prepovedano. 

Avdiovizualna komercialna sporočila ne smejo uporabljati tehničnih postopkov, ki 

uporabnikom ne omogočajo zavestnega zaznavanja takšnih sporočil.« Slovenska oglaševalska 

zbornica je sprejela Slovenski oglaševalski kodeks, ki samo dopolnjuje zakonsko določene 

predpise. V 2. členu tako navaja, da: »Oglaševanje ne sme vsebovati ničesar, kar bi bilo v 

nasprotju z obstoječo zakonodajo, niti izpuščati ničesar, kar zakon izrecno zahteva«. V 4. 

členu pa: »Oglaševanje ne sme biti oblikovano tako, da bi zlorabljalo zaupanje potrošnikov, 

izkoriščalo njihovo pomanjkljivo izkušenost oziroma znanje ter jih s tem zavajalo.« 7. člen 

določa: »Oglasna sporočila morajo biti oblikovana in predstavljena na način, da je že na prvi 

pogled jasno, da gre za to vrsto komuniciranja.« 

Od leta 2011 velja, da je prikrito umeščanje izdelkov v določenih primerih dopustno. To 

določa 26. člen ZAvMS, ki pravi: »Prikrito umeščanje izdelkov, razen v primerih, ki jih 

določa ta zakon, prepovedano. Prikrito umeščanje izdelkov, ki je v skladu s tem zakonom, se 

ne šteje za prikrito komercialno sporočilo. Prikrito umeščanje izdelkov je dovoljeno v 

kinematografskih delih, filmih, igrano-dokumentarnih filmih, nanizankah in nadaljevankah, v 
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športnih in zabavnih programskih vsebinah ali v primerih, ko ni plačila, temveč se določeno 

blago ali storitve, kot so produkcijski rekviziti in nagrade, brezplačno priskrbijo zato, da bodo 

vključene v programsko vsebino.« 6. člen Splošnega akta o prikritem umeščanju izdelkov in 

sponzoriranju določa, da mora programska vsebina, ki vsebuje prikrito umeščanje izdelkov na 

začetku, po prekinitvah in na koncu objaviti jasno viden simbol »P« v krogu in ta mora biti 

viden vsaj 30 sekund (Ur. l. RS, št. 87/11). Umeščanje izdelkov je prepovedano v 

programskih vsebinah, namenjenih otrokom, v informativnih oddajah, prepovedano je 

oglaševanje zdravil, ki se izdajajo samo na recept in promoviranje zdravstvenih storitev. Tudi 

za tobačne izdelke velja posebni zakon, ki ga določata 25. in 26. člen ZavMS. 

2 UMEŠČANJE IZDELKOV V FILME O JAMESU BONDU 

2.1 Predstavitev filmskega lika Jamesa Bonda 

V filmu Dr. No (1962) smo priča enemu ključnih dialogov, ki opredeljujejo filmski lik Jamesa 

Bonda: 

Bond: » I admire your courage, Miss…?« 

Sylvia Trench: » Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr…?« 

Bond: »Bond. James Bond.« (Dr. No, 1962) 

Uspešno blagovno znamko, ki je poznana povsod po svetu in podjetjem, ki svoje izdelke 

oglašujejo v filmih o Jamesu Bondu, prinaša ogromne zaslužke, pa opredeljuje tudi naslednji 

citat, ki ga vsaj enkrat zasledimo v večini filmov: 

 

»Vodka Martini, shaken, not stirred«. 

James Bond je sicer literarni lik, ki je leta 1953 nastal pod peresom Iana Fleminga, deset let 

kasneje pa je doživel premiero tudi v filmu. Kot tajni agent britanske obveščevalne družbe 

MI6, poznan tudi pod kodnim imenom 007, rešuje britanski imperij in svet pred zločinci, ki 

želijo ogroziti svetovni mir. Zmeraj ga obkrožajo lepa dekleta, ima prefinjen stil oblačenja, 

rad ima dobro hrano, pijačo in drage avtomobile. Zanj niso dovolj povprečne blagovne 

znamke, ampak želi imeti najboljše. Tako ima rad najboljši kaviar – kaviar Beluga, pije 

šampanjec Dom Perignon in Bollinger, vedno najboljši letnik, nosi ure dragih blagovnih 

znamk, kot so Seiko, Rolex in Omega, vozi se z dragimi in najnovejšimi avtomobili znamk 

Aston Martin, BMW, Ford in ostalih.  

Do danes je bilo posnetih 24 filmov, ki so nastali v produkciji EON Productions, dva filma pa 

sta nastala v produkciji Taliafilm in ju ne štejemo med uradne Bondove filme. 
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Tabela 1: Naslovi James Bondovih filmov, glavnih igralcev, stroškov in prihodkov ter ocena 

filma  

 

 

Vir: IMDb: The James Bond Films, 2012;The Numbers.Box Office History for James Bond Movies, b.l. 

2.2 Razvoj filmov o Jamesu Bondu  

Umeščanje blagovnih znamk v serijo filmov o Jamesu Bondu se je tako kot lik tajnega agenta 

MI6 razvijalo in spreminjalo skupaj s svetovno zgodovino in časom, v katerem so filmi 

nastajali. V prvih delih je v vsebini čutiti vpliv hladne vojne, James Bond rešuje svet pred 

jedrskimi grožnjami, sledi obdobje gospodarske rasti in potrošnje, kasneje pa obdobje 

razkazovanja moči za prevado v raziskovanju vesolja. V devetdesetih letih lahko govorimo o 

obdobju integracije tehnologije v vsakdanje življenje, v današnjem času pa o rasti korporacij 

in o globalnih blagovnih znamkah. Vse te svetovne spremembe so vplivale tudi na količino in 

Naslov filma Glavni igralec 
Produkcijski stroški v 

USD 
Prihodki v  USD 

Ocena 

filma 

Dr. No (1963) Sean Connery   1.000.000      59.567.035 7,3 

From Russia with love (1963) Sean Connery    2.000.000   78.900.000 7,5 

Goldfinger (1964) Sean Connery    3.000.000      124.900.000  7,8 

Thunderball (1965) Sean Connery    9.000.000 141.200.000 7,0 

You only live Twice (1967) Sean Connery         9.500.000  111.600.000 6,9 

On Her Majesty's Secret Service 

(1969) 
George Lazenby 8.000.000    82.000.000 6,8 

Diamonds are forever (1971) Sean Connery 7.200.000 116.000.000 6,7 

Live and let Die (1973) Roger Moore 7.000.000 161.800.000 6,8 

The Man with the Golden Gun 

(1974) 
Roger Moore 7.000.000   97.600.000 6,8 

The Spy who Loved me   Roger Moore 14.000.000 185.400.000 7,1 

Moonraker (1979) Roger Moore 31.000.000 210.300.000 6,3 

For yours Eyes only (1981) Roger Moore 28.000.000 195.300.000 6,8 

Octopussy (1983) Roger Moore 27.500.000 182.040.579 6,6 

A View to a Kill (1985) Roger Moore 30.000.000 151.967.091 6,3 

The Living Daylights (1987) Timothy Dalton 40.000.000 190.111.813 6,7 

Licence to Kill (1989) Timothy Dalton 42.000.000 154.697.509 6,6 

GoldenEye (1995) Pierce Brosnan 60.000.000 335.978.900 7,2 

Tomorrow never dies (1997) Pierce Brosnan 110.000.000 339.479.326 6,5 

The World is not enough (1999) Pierce Brosnan 135.000.000 361.730.660 6,4 

Die Another Day (2002) Pierce Brosnan 142.000.000 431.932.247 6,1 

Casino Royale (2006) Daniel Craig 102.000.000 594.275.385 8,0 

Quantum of Solace (2008) Daniel Craig 230.000.000 591.692.078 6,7 

Skyfall (2012) Daniel Craig 200.000.000 1.110.526.981 7,8 

Spectre (2015) Daniel Craig 300.000.000 879.620.923 6,9 

Casino Royale (1967) Peter Sellers 12.000.000 - 5,2 

Never say never again (1983) Sean Connery 36.000.000 159.932.841 6,2 
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vrste umeščanja izdelkov v film (Nitins, 2011). Čeprav James Bond velja za britanski lik in so 

bili prvi deli snemani v Britaniji z britanskimi režiserji in producenti, je bilo zmeraj čutiti 

močan vpliv Hollywooda, ki se je v kasnejših delih še stopnjeval, kar je vidno tudi pri 

prikritem umeščanju izdelkov v film, saj je viden porast ameriških blagovnih znamk. James 

Chapman pravi, da so bile na začetku blagovne znamke v knjigah in filmih o James Bondu 

prikazane kot ilustracija lika in časa, v katerem so knjige nastajale – od povojnega časa do 

gospodarske rasti v Britaniji, danes o tem ne moremo več govoriti. Da James Bond vozi 

Astona Martina, kar predstavlja njegov britanski slog, je dopustno, ko pa vodko v filmu 

Skyfall zamenja za pivo Heineken, žal ne moremo trditi, da je to naključje, ampak odraz časa, 

v katerem živimo, v katerem je pomemben vsak potencialni kupec (Literary007, 2014).  

Filmi o Jamesu Bondu veljajo za najbolj poznane filme v filmski zgodovini, ki so in še zmeraj 

prinašajo v blagajno ogromne zaslužke, skupaj so ustvarili več kot 4 milijarde ameriških 

dolarjev prihodkov (Nitins, 2011). Ocenjeno je, da si je več kot polovica svetovnega 

prebivalstva ogledala vsaj en film o Jamesu Bondu (Biddulph, 2012). Le katero podjetje si ne 

bi želelo, da bi bila njegova blagovna znamka znana tako kot filmi in sam lik Jamesa Bonda? 

Lik že sam po sebi velja za blagovno znamko, ki je sinonim za luksuz.   

2.3 Prikrito umeščanje izdelkov v filme o Jamesu Bondu  

Že v prvem filmu Dr. No (1962) lahko opazimo 11 različnih blagovnih znamk, ki so dokaj 

nevsiljivo postavljene v sceno. Med njimi izstopa predvsem pivo blagovne znamke Red 

Stripe, ki ga opazimo v baru na plaži na Jamajki in v skladišču, kjer je v prizoru polno škatel z 

napisom Red Stripe. V tem filmu James Bond vozi avtomobil Sunbeam Alpine ki ga še ne 

moremo uvrstiti med prikrito oglaševane izdelke, v filmu The Man with the Golden Gun 

(1974) pa je ameriško podjetje American Motors že plačalo 5 milijonov USD, da se James 

Bond vozi z njihovimi avtomobili (Egan, 2015 str. 245). V prvem delu so vidne še nekatere 

blagovne znamke in izdelki, ki so zaznamovali tudi vsa nadaljevanja. James Bond pije 

šampanjec Dom Perignon, vodko Martini »shaken not stirred«, vidimo lahko, da pije vodko 

znamke Smirnoff, nosi uro znamke Rolex in v roke dobi pištolo Walther PPK. Dr. No je v 

blagajno z majhnim proračunom prinesel skoraj šestkratni zaslužek. Vodja marketinga v 

tistem času pri produkcijski hiši EON Productions, Charles Juroe, je z marketinško potezo, da 

se je Sean Connery na javnih prireditvah zmeraj pojavljal obkrožen z lepimi dekleti in ob 

pomoči italijanskega casinoja, ki je poročal, da ga je britanski igralec, ki igra britanskega 

vohuna, »spravil na kant«, Jamesa Bonda predstavil svetu in v ljudeh vzbudil zanimanje zanj. 

Tako je tudi zanimanje podjetij, da bi svoje izdelke umestili v film, naraščalo.  

V drugem delu From Russia with Love (1963) je bilo v filmu enajst različnih blagovnih 

znamk, medtem ko je bilo v filmu Goldfinger (1964) teh že 48. S filmom Goldfinger se začne 

prava »bondomanija« umeščanja blagovnih znamk v filme o agentu 007, prvič se pojavi tudi 
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avtomobil Aston Martin. V trgovinah je že bilo možno kupiti izdelke, ki so bili na kakršenkoli 

način povezani z Jamesom Bondom (Greenland, Bainbridge, & Galloway, 2012).  

Film Thunderball (1965) je bil do takrat najbolj donosen film na svetu, v povprečju naj bi si 

ga ogledal oz. kupil vstopnico za kino vsak četrti Američan. Leta 1966 je bil nagrajen tudi z 

oskarjem za najboljše vizualne učinke (James Bond Wikia, b.l.).  

S filmom You only live Twice (1967) se je končala doba Seana Conneryja. Film v blagajno ni 

prinesel željenega dobička in nadaljevanje franšize je bilo odvisno od gledalcev, kako bodo 

sprejeli novega igralca, Avstralca Georgea Lazenby-ja, ki v filmu On her Majesty's Secret 

Service (1969) igra Jamesa Bonda, in vsebino, ki je bila globlja in bolj čustvena kot prejšnji 

Bondovi filmi. V filmu zopet opazimo porast blagovnik znamk, kar je pomenilo, da so bila 

podjetja še zmeraj pripravljena svoje izdelke oglaševati skozi film.  

Količina vizualnih in verbalnih umestitev se je spet povečala v naslednjem filmu Diamonds 

are forever (1971), v katerem ima glavno vlogo zopet Sean Connery (Greenland, Bainbridge, 

& Galloway, 2012). Zgodba je postavljena v Las Vegas in v filmu je moč opaziti tudi 

ameriške blagovne znamke, kot so npr. Pepsi, Chevron, Shell in lasvegaški hoteli.  

V filmu Live and let Die (1973) je bila glavna vloga prvič zaupana Rogerju Mooru in prvič je 

bila neka blagovna znamka, tokrat predelana ura Rolex, predstavljena kot pripomoček, ki je 

Jamesu Bondu s svojimi funkcijami večkrat rešil življenje.  

V devetem delu The Man with the Golden Gun (1974) James Bond na misiji na Tajskem iz 

trgovine American Motors vzame njihov avtomobil in z njim lovi kriminalca Scaramango. V 

filmu je kar 15 avtomobilov te znamke. Zanimivo je, da teh avtomobilov na Tajskem niso 

nikoli prodajali (James Bond Wikia, b.l.). V filmu večkrat opazimo tudi izdelke blagovne 

znamke Sony (televizija, walkie-talkie). S tem filmom se začne dolgoletno sodelovanje 

Sonyja s produkcijsko hišo EON Productions.  

V filmu The Spy who loved Me (1977) James Bond uro Rolex zamenja za uro Seiko, ki jo 

zopet uporablja kot pripomoček, ki mu pomaga pri nalogi, avtomobil znamke Lotus Esprit mu 

izumitelj Q predela tako, da je zmožen voziti tudi pod vodo kot podmornica.  

V Moonrakerju (1979) se v sceni pojavijo oglasni panoji, na katerih so oglaševali blagovne 

znamke za Marlboro, Seiko, British Airways in 7 UP. Vizualno so v film umeščene tudi 

blagovne znamke Martini, Air France, kozmetika Dior, proizvajalec klavirjev Steinway & 

Sons, čolni Carlson, šampanjec Bollinger in druge.  

Z naslednjim filmom For your Eyes only (1981) so producenti po Moonrakerju, ki se dogaja v 

vesolju, želeli Jamesa Bonda zopet vrniti v stvarno okolje. To je bil tudi zadnji film, ki ga je 

samostojno distribuiral studio United Artists, kmalu po premieri filma se je namreč povezal s 
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hišo Metro-Goldwyn-Mayer, s katero sta potem skupaj ustvarjala filme o James Bondu. 

Zanimivo je, da v filmu James Bond ne pije šampanjca, ampak grško žgano pijačo Ouzo, na 

smučišču je oblečen v smučarsko jakno in hlače znamke Bogner, pojavijo se tudi napisi v 

trgovini za kreditne kartice American Express, Visa in Diner's Club.  

Ura Seiko je ena izmed izdelkov, ki jih v filmu Octopussy (1983) ni mogoče zgrešiti, saj je 

natančno videna v večih prizorih, ko James Bond gleda nanjo. Zopet je prisotna televizija 

znamke Sony, v filmu se vozijo z avtomobili znamke Range Rover, BMW, Mercedes Benz in 

Alfa Romeo. Istega leta izide tudi film Never say Never Again, ki ni nastal v produkcijski hiši 

EON Productions in v katerem ima glavno vlogo spet Sean Connery. Film ni prinesel večjega 

uspeha, zaslužek je bil nižji, kot ga je v blagajno prinesel film Octopussy. Z vsakim filmom se 

je število umeščenih izdelkov povečevalo.  

V zadnjem filmu A View to a Kill (1985), v katerem je igral Roger Moore, je bilo kar 74 

odstotkov vseh izdelkov vizualno in verbalno predstavljenih (Greenland, Bainbridge & 

Galloway, 2012). V tem filmu vidimo radio, televizijo, kasete podjetja Phillips, v ospredje so 

postavljeni tudi avtomobili, ura Seiko in šampanjec Bollinger.  

V naslednjih dveh filmih, The Living Daylights (1987) in Licence to Kill (1989) vlogo tajnega 

agenta dobi Timothy Dalton, ki je bil edini igralec, ki je lik natančno preučil in je bil najbolj 

podoben literarnemu liku Iana Fleminga, bolj resen in mračen. Prvi film je v blagajno prinesel 

več kot zadnji Moorov film, tudi podjetja so še zmeraj veliko umeščala izdelke v film 

(Greenland, Bainbridge & Galloway, 2012), spet se je pojavil Aston Martin, poleg njega še 

Mercedes Benz in Audi, vizualno je bila umeščena tudi izložba Cartierja, pivo Carlsberg in 

šampanjec Bollinger. Drugi Daltonov film ni bil več tako dobro sprejet. Daltonov Bond je bil 

prikazan kot lik, ki je poln sovraštva in starih zamer, gledalcev pa s tem ni navdušil.  

S filmom GoldenEye (1995) se začenja doba Pierca Brosnana, ki je Jamesu Bondu povrnil 

staro slavo in zopet napolnil kinodvorane. Film predstavlja uspešno zgodbo tudi za 

marsikatero podjetje, kot npr. BMW, saj so z vložkom 3 milijonov ameriških dolarjev, ki so 

jih plačali zato, da se je James Bond vozil v novem Z3 Roadsterju, dobili 10.000 prednaročil 

za ta avto v vrednosti 300 milijonov ameriških dolarjev. Za takšno marketinško potezo so se 

odločili tudi pri podjetju Brioni, ki je skreiralo Bondove obleke. Marci Sutin Levin, 

direktorica marketinga pri podjetju, je izjavila, da so imeli možnost obleči najbolje 

oblečenega moškega na svetu. Lahko si ga videl, kako beži pred eksplozijo v njihovem plašču 

iz kašmirja in izgleda fantastično (Segrave, 2004, str. 204). V filmu James Bond prvič nosi 

uro znamke Omega, s katero so želeli novemu igralcu dati bolj sodoben izgled, Omega pa je 

bila pripravljena sodelovati tudi pri promocijskih storitvah, česar tradicionalno usmerjeni 

Rolex ni želel (Chronocentric, b.l.). IBM, Bollinger, voda Perrier, motorji Cagiva in Mercedes 

Benz so še blagovne znamke, ki jih je v filmu mogoče takoj opaziti.  
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Film Tomorrow Never Dies (1997) so kritiki označili za dvourno reklamo, vendar so se pri 

MGM in United Artists branili, da je vsak izdelek upravičeno umeščen v zgodbo (Segrave, 

2004, str. 204). Samo BMW je prispeval 17 milijonov dolarjev v zameno, da so bili 

avtomobili prikazani v glavnih prizorih (Yeshin, 1998, str. 279). Glavni poslovni partnerji - 

Omega, Smirnoff, BMW, VISA, L'Oreal, Sony Ericsson - so začeli z milijonskimi 

reklamnimi kampanijami, v katerih so svoje izdelke oglaševali s pomočjo Jamesa Bonda in 

glavnih igralcev (Segrave, 2004, str. 204).  

Filmski studio MGM je z naslednjim filmom The World is Not Enough (1999) z umeščanjem 

izdelkov podjetij Omega, BMW, Caterpillar, Bollinger, Heineken, Smirnoff, Motorola, 

Brioni, Microsoft, Turnbull & Asser zaslužil 100 milijonov dolarjev (Priceonomics, 2013).  

Dvajseti in zadnji film, v katerem igra Pierce Brosnan, Die Another Day (2002), je bil zopet 

označen kot film, v katerem je umeščenih preveč izdelkov, bilo je več kot dvajset uradnih 

sponzorjev. Kritika je prišla tako s strani ljubiteljev filma kot s strani marketinških vodij, ki so 

film preimenovali v »Buy Another Day« (Greenland, Bainbridge, & Galloway, 2012). 

Omega, Bollinger, Sony, British Airways, Aston Martin, Ford, Ferrari, Phillips, Heineken so 

le ene izmed znamk, ki jih opazimo v filmu.  

Leta 2006 pa so posneli film Casino Royale, kjer glavno vlogo prevzame Daniel Craig. Kritiki 

so film in Craiga dobro sprejeli, dobro je bil sprejet tudi med gledalci, saj velja za najbolje 

ocenjeni Bondov film doslej. Po filmu Die Another Day se je število uradnih partnerjev, ki so 

v film umestili svoje izdelke, zmanjšalo na šest, vseeno so ti za prikaz le-teh plačali 36 

milijonov funtov, kar se je glede na odziv kupcev izkazalo za pravilno. V filmu se James 

Bond vozi s Fordom Mondeo, Bond uporablja računalnik Sony Vaio, telefon Sony Ericsson, 

nosi uro Omega, ki jo v pogovoru z dekletom Vesper tudi omeni, ona pa jo pohvali. V 

casinoju si James priigra avtomobil Aston Martin DBS, pije šampanjec Bollinger in pivo 

Heineken.  

Te blagovne znamke se zopet pojavijo v filmu Quantum of Solace (2008). Tu lahko omenimo 

zasebno letalsko družbo Ocean Sky, ki je za film posodila pet svojih letal v vrednosti 100 

milijonov funtov, v zameno se je njihov logo pojavil v osmih prizorih, v samem letalu in 

izven njega. Lastnik družbe, Kurosh Tehranchian, se je zavedal, da je to velika investicija, 

tako v finančnem kot materialnem smislu, vendar ker, kot je rekel, je James Bond sam po sebi 

edinstvena blagovna znamka, poznana povsod po svetu, so želeli biti del te uspešne zgodbe 

(MI6, 2008). Tudi Coca-Cola se je vmešala v zgodbo o Jamesu Bondu, in sicer je za film 

Quantum of Solace izdala posebno steklenico Coca-Cola Zero Zero, s katero je preko 

reklamnih oglasov promovirala film in pijačo. Bobby Brittain, direktor Coca-Cole v Veliki 

Britaniji je ravno tako izjavil, da so pri podjetju navdušeni, da so lahko sodelovali pri tem 

projektu. Prepričani so, da bodo s tem privabili nove, predvsem mlade potrošnike (Bond 

Lifestyle, 2008).  
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Leta 2012 so s filmom Skyfall obeležili petdesetletnico prikazovanja Jamesa Bonda na 

filmskem platnu. Skyfall je triindvajseti film v produkciji EON Productions, ki je prejel veliko 

pozitivnih kritik in je v blagajno prinesel več kot milijardo ameriških dolarjev. Kritike, 

pozitivne in negativne, je film prejel zaradi velikega umeščanja izdelkov v zgodbo. Samo 

Heineken je pokril več kot tretjino vseh stroškov, zato pa je Daniel Craig namesto vodke pil 

pivo nizozemskega proizvajalca. James Chapman je izjavil, da je bil James Bond zmeraj 

povezan z luksuznimi blagovnimi znamkami in da v filmu, ko Bond pije pivo namesto vodke, 

prihaja do kontradiktornosti, zato on in drugi oboževalci agenta 007 pozdravljajo novico, da 

bo v naslednjem filmu Spectre James Bond zopet pil pijačo višjega razreda, kar pomeni 

vrnitev »starega« Jamesa Bonda (Riley, 2014).  

V zadnjem Bondovem filmu Spectre (2015), ki velja za drugi najdražji film vseh časov, so 

skrbno izbrali izdelke priznanih blagovnih znamk, saj so želeli Jamesu Bondu dodati osebno 

noto. Tako se James Bond vozi s 4,6 milijonov USD vrednim Astonom Martinom, Jaguar C-

X75, ki ga vozijo kriminalci in sploh ne bo šel v redno prodajo, je vreden več kot milijon 

USD, Windsor suknjič 5.200 USD, pulover N. Peal 340 USD, samo ena od oblek kreatorja 

Toma Forda, ki jo James Bond (Daniel Craig) nosi v Mehiki, 4.086 USD, plašč istega 

kreatorja 2.235 USD, Vuarnetova sončna očala 600 USD, rokavice Mulberry 380 USD, čevlji 

Crockett&Jones 710 USD, uri Omega Aqua Terra Limited Edition 6.150 USD in Omega 

Seamaster 300 Spectre Limited Edition 6.350 USD, manšetni gumbi Toma Forda 2.300 USD 

in telefon Sony Xperia Z5 več kot 600 USD. V filmu je umeščenih tudi veliko alkoholnih 

pijač, katerih etikete niso vidne, saj so namenoma obrnjene proč od kamere. Pijače tistih 

blagovnih znamk, ki so tudi uradni partnerji, so vidne in jih James Bond tudi pije oz. jih lahko 

gledalec opazi. Tako lahko opazimo šampanjec Bollinger, ki ga lahko kupimo za 175 USD, 

vodko Belvedere, vino Châteu Angélus in viski Macallan v vrednosti 200 USD. Skupna 

vrednost vseh avtomobilov, ki se pojavijo v filmu je 48 milijonov USD (Elliott, 2015).  

3 POZNAVANJE PRIKRITEGA UMEŠČANJA IZDELKOV MED 

SLOVENSKIMI GLEDALCI 

3.1 Opredelitev namena in cilja raziskave 

Glavni namen in cilj raziskave je ugotoviti, kako dobro slovenski gledalci poznajo prikrito 

umeščanje izdelkov v filme, se ga zavedajo, ali jih tako oglaševanje moti in koliko blagovnih 

znamk se sploh spomnijo takoj po ogledu filma. Analiza je narejena na podlagi dveh različnih 

anket in kasnejšega intervjuja z gledalci, ki so si ogledali film Skyfall. Prvo anketo je 

izpolnilo šestdeset anketirancev, ki so anketo izpolnili preko elektronske pošte. Drugo anketo 

je štirinajst anketirancev izpolnilo takoj po ogledu filma Skyfall, kasneje je z njimi sledil še 

kratek pogovor o umeščenih izdelkih v filmu. Dobljene podatke sem analizirala s programom 

SPSS 17, rezultati so predstavljeni v nadaljevanju.  
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3.2 Raziskovalni pristop 

Pri raziskovalnem delu o poznavanju pojma prikritega umeščanja izdelkov v film med 

slovenskimi gledalci, sem kot metodo uporabila komunikacijsko obliko, tj. anketiranje. V prvi 

del raziskave je bilo vključenih 60 anketirancev, ki so anketo izpolnili preko elektronske 

pošte. Anketni vprašalnik (Priloga 1) sem poslala na naslove iz svoje socialne mreže. V  

sporočilu sem prejemnike prosila, naj jo posredujejo tudi svojim znancem, ki so izpolnjeno 

anketo kasneje vrnili na moj elektronski naslov. Anketa je vsebovala vprašanja odprtega in 

zaprtega tipa. Vprašanja so se nanašala na umeščanje izdelkov, dve vprašanji sta bili 

demografski, in sicer sta me zanimala spol in starost. 

V drugem delu raziskave je sodelovalo 24 anketirancev, ki so si ogledali film Skyfall po 

starostnih skupinah brez predhodnih navodil, na kaj morajo biti pozorni. Ti anketiranci niso 

zajeti v vzorcu prejšnje ankete. Takoj po ogledu so morali izpolniti anketo, ki se je nanašala 

na umeščene izdelke v filmu. Kot glavno vprašanje me je zanimalo, koliko blagovnih znamk 

se gledalci spomnijo takoj po ogledu filma, pri sociodemografskih značilnostih so me 

zanimali spol, starost ter izobrazba. Anketni vprašalnik je prikazan v Prilogi 2. Po oddani 

anketi je sledil še kratek pogovor o prikritih izdelkih v filmu, ki ga v kratkih komentarjih 

navajam poleg dobljenih rezultatov. Za film Skyfall sem se odločila zaradi velikega števila 

različnih blagovnih znamk, ki se pojavijo v filmu ter zaradi pozitivnih kritik, ki jih je film 

prejel, saj je bil tako tudi bolj zanimiv za gledalce, ki so si želeli ogledati novejši film o 

Jamesu Bondu.      

3.3 Opis vzorca in populacije 

V raziskavi o poznavanju prikritega umeščanja v film in v film Skyfall med slovenskim 

odraslim prebivalstvom je bilo v prvem delu analize vključenih 60 anketirancev, 23 moških in 

37 žensk. Anketiranci so bili stari med 18 in 61 let, povprečna starost je bila 30,25 let. V 

vzorec so bili izbrani naključno po sistemu snežne kepe.  

Vzorec v drugem delu analize zajema 24 odraslih oseb, in sicer 12 moških in 12 žensk, starih 

od 20 do 60 let, z različno stopnjo izobrazbe. Pri rezultatih naj omenim, da gre za kvotni 

vzorec majhnega števila vprašanih, anketiranci niso bili izbrani naključno, ampak sem jih 

poskušala izbrati na podlagi dejstva, da niso seznanjeni s temo diplomskega dela oziroma niso 

bili seznanjeni z anketo, ki je sledila po ogledu filma Skyfall. 
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3.4 Predstavitev rezultatov ankete o poznavanju prikritega umeščanja  

izdelkov v film 

V analizi, kjer je sodelovalo 60 anketirancev, jih 54 oziroma 90 % rado gleda filme. Iz Tabele 

2 je razvidno, kako pogosto si anketiranci ogledajo filme.  

Tabela 2: Pogostost gledanja filmov 

Pogostost gledanja filmov Število gledalcev % gledalcev 

Vsak dan 5    8,3 

Enkrat na teden 12 20,0 

Večkrat na teden 27 45,0 

Enkrat na mesec 12 20,0 

Večkrat na mesec 4 6,7   

Skupaj 60 100,0 

 

Zanimalo me je tudi, na katerem mediju si anketiranci film najraje ogledajo. Rezultati so 

razvidni iz Tabele 3, ki je prikazana v nadaljevanju. 

Tabela 3: Medij ogleda filma 

Ogled filma Število gledalcev % gledalcev 

V kinu 3 5,0 

Na televiziji 40 66,7 

DVD 5 8,3 

Na računalniku 12 20,0 

Skupaj 60 100,0 

 Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, filme katerih produkcij si anketiranci najraje 

ogledajo, 38 oz 63 % jih je odgovorilo, da si najraje ogledajo filme hollywoodske produkcije, 

ostali pa se navdušujejo nad filmi ostalih produkcij.  

Pri vprašanju, katero zvrst najraje gledajo, je bilo mogočih več odgovorov. Anketiranci 

najraje gledajo komedijo, kot razloge za to zvrst so navedli sprostitev in humor. Sledijo filmi 

z romantično vsebino, kjer se kot najpogostejši razlog zopet pojavlja sprostitev, anketiranci pa 

so navedli še čustva in srečen konec. Dramo anketiranci radi gledajo zaradi vsebine in 

stvarnosti, akcijske filme zaradi adrenalina, triler zaradi napetosti in vsebine, pri družinskih 

filmih naj bi se gledalci vrnili nazaj v otroštvo, ogled po mnenju anketirancev tudi ne 

povzroča stresa. Znanstveno-fantastični filmi pri ljudeh spodbujajo domišljijo, animirani filmi 

pa naj bi anketirance ravno tako vračali v otroštvo, njihove vsebine naj ne bi poneumljale. 
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Slika 3: Filmske zvrsti, ki jih anketiranci najraje gledajo 

 

Pri vprašanju o poznavanju pojma prikritega umeščanja izdelkov v film, jih je kar 55 oziroma 

92 % odgovorilo, da jim je pojem poznan. 

Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, v katerih medijih je po njihovem mnenju prikritega 

umeščanja izdelkov največ. Rezultati so predstavljeni v Tabeli 4.  

Tabela 4: Kje je, po mnenju anketirancev, prikritega umeščanja izdelkov največ 

Prikrito umeščanje izdelkov Število gledalcev % gledalcev 

Na televiziji 9        15,0 

V revijah 5 8,3 

V filmih 23          38,3 

Na spletu 14                  23,3 

Drugod 8       13,3 

Ni odgovora 1  1,8 

Skupaj 60 100,0 

 

Zanimalo me je tudi, kako pogosto anketiranci kupijo izdelek, ki ga vidijo, in kdo v filmu ta 

izdelek uporablja. 1 anketiranec oziroma 1,7 % je odgovoril, da izdelek kupi vedno, 1 

anketiranec oz. 1,7 % izdelek kupi pogosto, 10 oziroma 16,9 % včasih, 22 oziroma 37,3 % 

redko, 25 anketirancev oziroma 42,4 % pa izdelka nikoli ne kupi. En anketiranec na vprašanje 

ni odgovoril. 8 anketirancev oziroma 13,3 % jih je odgovorilo, da izdelek uporablja glavni lik, 

3 oziroma 5 % da stranski lik, 4 oziroma 6,7 % da oseba s pozitivnimi lastnostmi, 1 

anketiranec oziroma 1,7 % da lik z negativnimi lastnostmi, 5 oziroma 8,3 % da lik, s katerim 

se lahko poistoveti, 39 oziroma 65 % pa je odgovorilo drugo.  

Glede na namen nakupa 8 anketirancev oziroma 19 % izdelek kupi zato, ker ga potrebuje, 17 

oziroma 40,5 %, ker jim je všeč, 1 oziroma 2,4 %, ker ga uporablja igralec v filmu, 16 

oziroma 38,1 % je navedlo drugo, 18 anketirancev na to vprašanje ni odgovorilo. V 

nadaljevanju me je tudi zanimalo, ali anketirance prikrito umeščanje moti, in 47 oziroma 78,3 

% jih je odgovorilo, da jih ne moti, 13 oziroma 21,7 % anketirancev prikrito umeščanje moti. 
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7 

7 

29 

15 

7 
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Od 29 anketirancev, ki jih je odgovorilo na vprašanje, zakaj mislijo, da se podjetja 

poslužujejo prikritega umeščanja glede na ekonomski namen, jih je 8 oziroma 27,6 % 

odgovorilo, da zaradi denarja, 7 oziroma 24,1 % zaradi pokroviteljstva, 4 oziroma 13,8 % 

zaradi zaslužka, 6 oziroma 20,7 % jih misli, da zaradi večje prodaje, 2 oziroma 6,9 % zaradi 

konkurence in 2 oziroma 6,9 % zaradi koristi filmske produkcije in podjetij – da gre za 

obojestransko korist.  

Anketirance sem v anketi prosila, naj navedejo naslov filma, v katerem so zaznali prikrito 

umeščanje izdelkov. V Tabeli 5 navajam tiste, ki so se ponovili vsaj dvakrat in katere 

blagovne znamke oziroma izdelke so v tem filmu opazili. 

Tabela 5: Naslov filma in blagovne znamke oz. izdelki, ki so jih anketiranci opazili 

Naslov filma Število gledalcev Blagovne znamke oz. izdelki 

Terminator 2 Pepsi, sladkarije, UZI 9mm 

Jerry Maguire 2 Reebok 

Matrix 3 
Pijača, avtomobili, mobilniki, elektronika, 

Nokia 

Sex and the City 11 
Oblačila, hrana, kozmetika, revije, čevlji, 

Versace, Gucci, torbica 

James Bond 11 

Aston Martin, BMW, Mercedes Benz, 

avtomobili, oblačila, mobilniki, ura, 

računalnik, elektronika, erotika 

 

3.5 Predstavitev rezultatov po ogledu filma Skyfall 

Film Skyfall si je skupaj z mano ogledalo 24 gledalcev, 12 moških in 12 žensk v različnih 

starostnih razredih, ki so predstavljeni v tabeli.   

Tabela 6: Struktura gledalcev po starosti 

Starost Število gledalcev % gledalcev 

20-24    3  12,5 

25-29    5 20,8 

30-34    4  16,7 

35-39    3  12,5 

40-44    3  12,5 

45-49    4  16,7 

                     50-    2  8,3 

Skupaj    24  100,0 

Od 24 vseh anketirancev jih ima 13 oziroma 54,2 % srednjo izobrazbo, 5 oziroma 20,8 % 

višjo, 3 oziroma 12,5 % visoko, 3 anketiranci oziroma 12,5 % imajo opravljen magisterij. 
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Glede na strukturo po zaposlitvenem statusu jih ima 7 oziroma 29,2 % status študenta, 15 

oziroma 62,5 % anketirancev je zaposlenih, 2 oziroma 8,3 % sta nezaposlena.  

22 oziroma 91,7 % vseh anketirancev je odgovorilo, da radi gledajo filme, 2 oziroma 8,3 % 

filmov ne gledata oz. ju ne zanimajo. Kot razlog sta navedla pomanjkanje časa oziroma da je 

to izguba časa. 10 anketirancev oziroma 41,7 % rado gleda akcijske filme, med razlogi so 

navedli sprostitev, adrenalin, avtomobile, tehnologijo, ki jo uporabljajo, in vsebino.  

V anketi me je zanimalo, na kaj pomislijo ob besedni zvezi James Bond. 5 oziroma 20,8 % 

gledalcev pomisli na tajnega agenta, 3 gledalci oziroma 12,5 % na »007«, 3 oziroma 12,5 % 

na Astona Martina, 3 gledalci oziroma 12,5 % na sam film, 2 oziroma 8,3 %  na frajerja, 2 

oziroma 8,3 % na prestiž, 2 oziroma 8,3 % na uro, 2 oziroma 8,3 % na vodko Martini, 1 

gledalec oziroma 4,2 % na avtomobil in 1 oziroma 4,2 % pa pomisli na alkohol. V pogovoru 

je bilo potem zaznati še asociacije, kot so uvodna špica in glasba, tako ženski kot moški spol 

Jamesa Bonda vidijo kot ženskarja, vendar ga moški vidijo v pozitivnem smislu, medtem ko 

ženski spol to vidi kot izkoriščanje in takšnega obnašanja ne odobrava. 

Naslednji vprašanji sta se nanašali na naklonjenost do Jamesa Bonda. 15 oziroma 62,5 % 

gledalcev radi gledajo filme o Jamesu Bondu, 9 oziroma 37,5 % pa ne, rezultat je ravno 

obrnjen pri vprašanju, ali spadajo med ljubitelje Jamesa Bonda. 9 oziroma 37,5 % jih je 

odgovorilo pritrdilno, 15 oziroma 62,5 % pa ne. Ljubitelje filmov pritegne predvsem nova 

tehnologija, dragi avtomobili, lepa dekleta, junaštvo in osebna očarljivost Jamesa Bonda. 

21 oziroma 87,5 % gledalcev si je poleg filma Skyfall ogledalo še vsaj en film o Jamesu 

Bondu, trije so si ogledali vseh 24 delov. Največ gledalcev – 13 si je ogledalo še film Casino 

Royale, 7 Spectre, 6 Tomorrow never dies, 5 Quantum of Solace, 3 Die Another Day, 2 

GoldenEye, 1 Octopussy in eden Dr. No. Gledalci se spomnijo naslovov zadnjih filmov, 

vendar so jih kasneje našteli še več oziroma so znali povedati vsaj vsebino filma, le naslova se 

niso mogli spomniti. Vprašala sem jih tudi, ali se spomnijo vseh glavnih igralcev, ki so 

nastopali v filmu. Mlajši se spomnijo samo Daniela Craiga in Pierca Brosnana, medtem ko so 

gledalci nad 35 let kot prvega omenili Seana Conneryja, večina se jih spomni tudi Rogerja 

Moora, medtem ko se Georga Lazenbyja, ki je igral samo v enem filmu, in sicer v filmu On 

Her Majesty's Secret Service, ni spomnil nihče. Na Timothyja Daltona se je spomnil en 

gledalec.  

Kot glavno vprašanje me je zanimalo, koliko blagovnih znamk se gledalci spomnijo po 

ogledu filma. Rezultati so prikazani v Tabeli 7. 
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Tabela 7: Blagovne znamke, ki so jih anketiranci opazili po ogledu filma Skyfall 

Blagovna znamka, opažena v filmu Skyfall Število gledalcev % gledalcev 

Aston Martin 15 62,5 

Audi 15 62,5 

Heineken 13 54,2 

Omega 12 50,0 

Sony prenosni računalnik 10 41,7 

VAIO prenosni računalnik 9 37,5 

Sony TV 8 33,3 

Jaguar 7 29,2 

Sony Xperia 7 29,2 

Mcallan 6 25,0 

VW 6 25,0 

Land Rover 4 16,7 

Range Rover 4 16,7 

Bollinger 3 12,5 

Caterpillar 2 8,3 

Honda 2 8,3 

London 2 8,3 

Mercedes Benz 2 8,3 

Swarovski 1 4,2 

Walter PPK 1 4,2 

Adidas, Aurora, BBC, Canadian Club, Citi, 

CNN, Coca Cola, Cosmed, Ford, Globe 

Trotter, Crockett & Jones, Hyundai, Renault,  

Nissan, OPI, TCDD vlak, Tom Ford, VAIO 

zaslon, Virgin Atlantic, Youtube 

0 0,0 

 

12 oziroma 50 % gledalcev je v filmu opazilo uro Omega. V kratkem intervjuju preko 

elektronske pošte sem gospoda Mateja Malnariča, vodjo poslovalnice Slowatch d.o.o. v 

Ljubljani, vprašala, ali se povpraševanje po urah blagovne znamke Omega ob izidu novega 

Jamesa Bonda kaj poveča. G. Malnarič pravi, da se po izidu filma povpraševanje po urah 

Omega poveča tudi za 50 %, ker film pomembno pripomore k reklami in prepoznavnosti 

blagovne znamke, prodaja se ne poveča za toliko, saj v Slovenijo pride majhno število ur te 

limitirane izdaje, samo 2 do 3 kosi. G. Malnarič pravi tudi, da ljubitelji Jamesa Bonda želijo 

model ure, ki je bil predstavljen v filmu, medtem ko ljubitelji blagovne znamke Omega po 

navadi tega modela ne želijo, ampak raje kupijo model, ki ni prikazan v filmih. Trdi, da bi 

kupci uro kupili, tudi če je ne bi nosil James Bond, film je samo dodatna reklama, ker, kot 

pravi Malnarič, ljubezen do ur nima omejitev. 
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Tabela 8: Frekvenčna porazdelitev gledalcev glede na število opaženih blagovnih znamk 

Število opaženih blagovnih 

znamk 
Število gledalcev % gledalcev 

0                           1                         4,2 

1-3                         10                        41,7 

4-6                           3                        12,6 

7-9                           8                        33,3 

10-                          2                         8,4 

 

Anketiranci so se glede na raziskave, da se gledalci v povprečju po ogledu filma spomnijo 

samo 1-3 blagovnih znamk (Sutherland, 2005) spomnili kar veliko, saj jih je kar 8 oziroma 

33,3 % naštelo med 7 in 9. Po mojem mnenju je razlog v sami izbiri filma, saj so filmi o 

Jamesu Bondu sinonim za blagovne znamke, določene blagovne znamke se pojavijo tudi v 

večih filmih. Filmi so tudi dobro oglaševani, velikokrat se oglašujejo skupaj z izdelki 

blagovnih znamk, ki se kasneje pojavijo tudi v filmu. Že med ogledom filma so gledalci 

komentirali vsebino in tudi same izdelke. Tisti, ki so napisali od 1-3 blagovne znamke, so jih 

potem, ko smo se pogovarjali in sem jih malo napeljala v pravo smer, našteli še vsaj tri ali 

štiri. Moški spol se je osredotočal predvsem na avtomobile in pijačo, medtem ko je ženskemu 

spolu v spominu najbolj ostal avtomobil znamke Audi, ki ga je vozil kriminalec, ko je bežal 

pred Bondovo pomočnico Eve.  

Zanimalo me je tudi, zakaj mislijo, da se podjetja poslužujejo takšne vrste oglaševanja. Po 

mnenju gledalcev, ki so bili vključeni v analizo, jih 6 oziroma 25 % meni, da je najpogostejši 

razlog za prikrito umeščanje zaslužek od prodaje tako oglaševanih proizvodov oziroma 

blagovnih znamk, 5 oziroma 20,8 % jih meni, da je taka oblika oglaševanja najcenejša, 5 

oziroma 20,8 % jih meni, da s takim oglaševanjem podzavestno vplivajo na nakup, 4 oziroma 

16,7 % jih meni, da gre za sodobni marketing, 4 oziroma 16,7 % pa, da je to učinkovito 

oglaševalno sredstvo. 

3.6 Oblikovanje hipotez 

Na podlagi sekundarnih virov, ki jih predstavljajo literatura, članki s spleta, strokovni članki  

in James Bondovi filmi, sem kasneje s pomočjo ankete o zavedanju umeščanja izdelkov v 

film Skyfall, ki predstavlja primarni vir, izoblikovala hipoteze, s katerimi sem želela 

ugotoviti, ali ljubitelji filmov o Jamesu Bondu prepoznajo več blagovnih znamk kot tisti, ki 

teh filmov ne gledajo radi, in ali je opaznost med gledalci blagovnih znamk v filmu odvisna 

od starostne strukture ter izobrazbe. Preverila sem tudi hipotezo, da moški spol v filmu Skyfall 

opazi več blagovnih znamk kot ženski spol. Hipoteze sem preverila s pomočjo t preizkusa 

razlike med aritmetičnima sredinama za neodvisna vzorca in analizo variance. 



36 

Hipoteza 1: Gledalci, ki radi gledajo filme o Jamesu Bondu, opazijo več blagovnih znamk v 

filmu Skyfall kot tisti, ki filmov te zvrsti ne gledajo radi. 

JBneradiJBradi

JBneradiJBradi

YYH

YYH





:

:

1

0
 

:JBradiY  povprečno število opaženih blagovnih znamk pri gledalcih, ki radi gledajo filme o 

James Bondu; 

:JBneradiY  povprečno število opaženih blagovnih znamk pri gledalcih, ki neradi gledajo filme 

o James Bondu. 

Povprečno število opaženih blagovnih znamk znaša za gledalce, ki radijo gledajo filme o 

James Bondu, 6,93, medtem ko je pri gledalcih, ki filmov o Jamesu Bondu ne gledajo radi, 

povprečno število opaženih blagovnih znamk le 2,78. Na podlagi rezultata t preizkusa je 

mogoče pri skoraj zanemarljivi stopnji tveganja (stopnja značilnosti preizkusa znaša 0,006) 

potrditi domnevo, da je razlika med povprečnima vrednostima statistično pomembna oziroma 

da gledalci, ki radi gledajo filme o Jamesu Bondu, opazijo v povprečju več blagovnih znamk 

kot tisti, ki omenjenih filmov ne gledajo radi. Rezultati t preizkusa so prikazani v Prilogi 3. 

Z drugo hipotezo sem preverjala trditev, da moški v filmu Skyfall opazijo več blagovnih 

znamk kot ženske. Izhajala sem iz dejstva, da je James Bond moški lik in da se v filmu 

pojavlja več blagovnih znamk, ki bolj pritegnejo moške kot ženske. 

Hipoteza 2: Moški spol opazi več blagovnih znamk kot ženski spol. 

ŽM

ŽM

YYH

YYH





:

:

1

0
 

:MY  povprečno število opaženih blagovnih znamk pri moškem spolu 

:ŽY  povprečno število opaženih blagovnih znamk pri ženskem spolu 

Povprečno število opaženih blagovnih znamk znaša za moške 7,42, za ženske pa 3,33. Na 

podlagi rezultata t preizkusa je mogoče pri skoraj zanemarljivi stopnji tveganja (stopnja 

značilnosti preizkusa znaša 0,005) potrditi domnevo, da je razlika med povprečnima 

vrednostima statistično pomembna oziroma da moški opazijo v povprečju več blagovnih 

znamk kot ženske. Rezultati Hipoteze 2 so predstavljeni v Prilogi 3. 

V nadaljevanju sem želela preveriti, ali se povprečno število opaženih blagovnih znamk 

razlikuje med posameznimi starostnimi razredi. V ta namen sem uporabila analizo variance. 

Podrobni rezultati obdelave so prikazani v Prilogi 3. 
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Hipoteza 3: Opaznost blagovnih znamk v filmu je odvisna od starostne strukture gledalcev. 

razlikujeseYenavsajH

YYYH

i

večni

:

...:

1

50292524200  

 

Med posameznimi starostnimi razredi ni zaznati statistično pomembnih razlik (stopnja 

značilnosti preizkusa znaša 0,323) v povprečnem številu opaženih blagovnih znamk, kar 

pomeni, da število opaženih blagovnih znamk ni povezano s starostjo gledalcev. 

Hipoteza 4: Opaznost blagovnih znamk v filmu Skyfall je odvisna od stopnje izobrazbe 

gledalcev. 

razlikujeseYenavsajH
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Med gledalci z različnimi stopnjami dosežene izobrazbe ni zaznati statistično pomembnih 

razlik (stopnja značilnosti preizkusa znaša 0,574) v povprečnem številu opaženih blagovnih 

znamk, kar pomeni, da število opaženih blagovnih znamk ni povezano z doseženo stopnjo 

izobrazbe gledalcev. 

3.7 Omejitve raziskave in raziskovalni izzivi v prihodnosti  

V prvem delu raziskave, ko je bila anketa poslana in vrnjena preko elektronske pošte, je 

omejitev predstavljalo že zbiranje podatkov. Anketiranci so bili izbrani naključno in tako 

nisem imela možnosti zagotoviti, da bi bili starostni razredi enakomerno porazdeljeni. Tako 

jih je kar 44 od 60 starih do vključno 30 let. Omejitev je predstavljalo tudi to, da nisem imela 

vpliva na njihove odgovore, saj so nekatera polja pustili prazna oziroma so obkrožili odgovor 

drugo, niso pa na za to dodeljeni prostor napisali, kaj mislijo s tem odgovorom, kar bi 

prispevalo k boljši interpretaciji rezultatov in natančnejšega vpogleda v resnično poznavanje 

prikritega umeščanja izdelkov. Majhno je tudi število anketirancev zajetih v vzorec, zato ne 

moremo trditi, da je vzorec reprezentativen in da velja za celotno slovensko populacijo.    

Pri drugem delu raziskovalne naloge, kjer so si gledalci ogledali film Skyfall in kasneje 

izpolnili anketo, največjo omejitev predstavlja majhnost vzorca in izbira gledalcev, saj žal 

nisem mogla zagotoviti popolne nevednosti namena moje raziskave. Zato tudi ne moremo 

trditi, da je vzorec reprezentativen oz. da rezultati veljajo za celotno populacijo, vseeno pa 

predstavlja zanimiv vpogled v zavedanje prikritega umeščanja izdelkov v film Skyfall, ki velja 

za film z velikim številom različnih blagovnih znamk. S tem so se strinjali tudi gledalci filma 

Skyfall, ki so bili presenečeni nad številom blagovnih znamk in svojim nizkim zaznavanjem 

le-teh.  
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Diplomsko delo in dobljeni rezultati so namenjeni tako širši javnosti, ki prikritega umeščanja 

izdelkov še ne pozna, kot samim oglaševalcem in filmski industriji. Posameznik se bo 

seznanil z vrsto takega oglaševanja in s pastmi, ki jih oglaševanje prinaša. Filmska industrija 

se ravno tako lahko seznani s pojmom prikritega umeščanja in prednostmi, ki jim lahko 

pomagajo pri načrtovanju stroškov oziroma kolikšen del le-teh lahko pokrijejo s pomočjo 

podjetij, ki želijo, da je njihov izdelek vključen v zgodbo, in so to pripravljeni plačati. 

Oglaševalci lahko na podlagi analize spoznajo, kako dobro je prikrito umeščanje izdelkov 

poznano med slovenskimi gledalci, koliko in katere izdelke gledalci v posameznem filmu 

sploh opazijo.   

Mislim, da bi bilo s tem raziskovalnim delom zanimivo nadaljevati tudi v prihodnosti, saj je 

tema izredno zanimiva in ponuja še veliko odprtih vprašanj. Sama bi kot priporočilo 

predlagala večje število gledalcev, ki bi bili vključeni v raziskavo, saj bi le tako dobili 

rezultate, ki bi statistično pomembno veljali za slovensko populacijo. Morda bi si bilo 

zanimivo ogledati tudi kakšen slovenski film in narediti raziskavo, koliko izdelkov se 

oglašuje v njem, ter z njeno pomočjo spodbuditi oglaševalce in filmske ustvarjalce k večji 

uporabi te vrste oglaševanja. Slovenska podjetja bi lahko z nizkimi stroški oglaševala svoje 

izdelke in storitve, ki bi jih videli tudi gledalci izven mej Slovenije, filmski ustvarjalci bi 

lahko z vključitvijo izdelkov znižali produkcijske stroške, ki v večini primerov predstavljajo 

največjo težavo pri produkciji film.   

SKLEP 

V diplomski nalogi sem predstavila novejše trženjsko orodje, in sicer prikrito umeščanje 

izdelkov v film, osredotočila sem se na serijo filmov o Jamesu Bondu. Orisala sem 

zgodovinsko ozadje takšne vrste oglaševanja ter njegov razvoj, predstavila prednosti, slabosti 

ter vrste prikritega umeščanja izdelkov, vpliv prikritega umeščanja na gledalca in kritike, ki 

ga ima nanje tako oglaševanje. V empiričnem delu me je zanimalo, kako dobro je pojem 

prikritega umeščanja izdelkov poznan med slovenskimi gledalci. Rezultate sem analizirala na 

podlagi šestdesetih rešenih anket, ki so jih anketiranci vrnili preko elektronske pošte in s 

štiriindvajsetimi gledalci, ki so si skupaj z mano ogledali film Skyfall, po ogledu pa rešili 

anketo, ki je vsebovala vprašanja s področja prikritega umeščanja izdelkov v filmu.  

Na podlagi analize lahko trdimo, da slovenski gledalci pojem prikritega umeščanja izdelkov 

poznajo in da jih v večini primerov ne moti. Zaradi majhnosti vzorca tega sicer ne moremo 

trditi za celotno populacijo, predstavlja pa zanimiv vpogled v zavedanje takšnega oglaševanja. 

Gledalci največkrat opazijo blagovne znamke avtomobilov, hrane, pijače, oblačil, kozmetike, 

mobilnih telefonov in ostale IT tehnologije. Zanimiv je bil tudi poizkus »domačega kina« s 

filmom Skyfall. Analiza anket je pokazala, da so gledalci opazili kar veliko blagovnih znamk. 

Trdim da tudi zaradi tega, ker že sama beseda James Bond pri ljudeh asocira na določeno 

blagovno znamko. Največkrat sta bila sicer omenjena ura Omega in avtomobil Aston Martin, 
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vseeno glede na rezultate ne moremo trditi, ju opazi večina gledalcev, kar bi lahko pričakovali 

glede na to, da so to izdelki, ki se pojavijo v skoraj vsakem filmu o Jamesu Bondu. Ravno 

tako tega ne moremo trditi za šampanjec Bollinger. Potrdila se je hipoteza, da moški spol po 

ogledu filma Skyfall opazi več blagovnih znamk kot ženske ter da ljubitelji filmov o Jamesu 

Bondu opazijo več blagovnih znamk kot tisti, ki teh filmov ne gledajo radi. Starostna 

struktura in izobrazba na opaznost oziroma zavedanje blagovnih znamk v filmu ne vplivata.  

Prikrito umeščanje izdelkov v film postaja vse bolj razširjen način oglaševanja. Za gledalca je 

tako oglaševanje najmanj moteče, saj ne ruši »naravnega« poteka zgodbe, kar potrjujejo tudi 

razultati analize, saj večino anketirancev takšna vrsta oglaševanja ne moti. Ob izsledkih in 

navedenih podatkih se lahko zamislimo nad tem, ali se nove pojavnosti oglaševanja zavedamo 

ali ne in koliko smo ji podvrženi. Morda bi bilo zanimivo narediti raziskavo, v kateri bi 

ljudem najprej dobro razložili pojem prikritega umeščanja izdelkov, kakšne so koristi in pasti 

takšnega oglaševanja, in jih nato prosili, naj si ogledajo film. Mislim, da bi bil rezultat o 

odobravanju takšnega oglaševanja nekoliko drugačen. Rezultati bi bili po mojem mnenju 

drugačni tudi, če bi si gledalci lahko film ogledali večkrat, saj ob prvem ogledu nisi toliko 

pozoren na izdelke, temveč bolj na vsebino filma. Tudi raziskavo v tej smeri, bi bilo zanimivo 

narediti. Osebno lahko rečem, da sem postala bolj kritična do te vrste oglaševanja. Blagovne 

znamke, ki so v kadru več sekund, so v središču dogajanja, se pojavijo večkrat in jih gledalcu 

z nazorno predstavitvijo tudi dodobra prikažejo, zame zdaj predstavljajo moteč dejavnik, ki se 

ga prej sploh nisem zavedala oziroma temu nisem posvečala pozornosti. Kljub vsemu mislim, 

da bo ta vrsta oglaševanja še naprej pridobivala veljavo. Diplomsko delo lahko predstavlja 

izhodišče za širšo javnost, slovenska podjetja in filmske ustvarjalce. Ljudje smo siti 

tradicionalnih oglasov, ki jih je preveč, se ponavljajo in so mnogokrat vsiljivi, zato se jim s 

sodobno tehnologijo skušamo izogniti. Cilj oglaševalcev še vedno ostaja isti, in sicer da 

izdelek vidi čimveč ljudi, kar jim prikrito umeščanje izdelkov brez večjega napora tudi 

omogoča.  
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PRILOGA 1 : Anketni vprašalnik o umeščanju izdelkov  

ANKETA 

Pozdravljeni! 

Sem Barbara Kranjc, absolventka Ekonomske fakultete v Ljubljani. Prosila bi vas, če lahko 

odgovorite na nekaj spodaj zastavljenih vprašanj, kateri odgovori mi bodo v pomoč pri 

izdelavi diplomske naloge z naslovom: Umeščanje izdelkov v hollywoodske filme: Primer 

serije filmov o Jamesu Bondu 

Vnaprej se vam najlepše zahvaljujem za sodelovanje in vas lepo pozdravljam! 

Barbara Kranjc 

 

1) Spol           M   Ž   

 

2) Starost  16 - 25 

     26 - 35   

     36 - 45  

     46 - 55 

     56 - 65  

     66 - 

3) Ali radi gledate filme?  DA NE 

 

4) Kako pogosto jih gledate?  

a) Vsak dan 

b) Enkrat na teden 

c) Večkrat na teden 

d) Enkrat na mesec 

e) Večkrat na mesec 

f) Jih ne gledam 

 

5) Kje jih največkrat gledate?  

a) V kinu 

b) Na televiziji 

c) Po DVDju 

d) Na računalniku 

e) Drugo________________________________________________________________ 
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6) Filme katere produkcije najraje gledate?  

a) Filme hollywoodske produkcije 

b) Filme slovenske produkcije 

c) Filme drugih produkcij 

d) Neodvisne filme 

 

 

7) Katera zvrst filmov vam je najljubša (možnih je več odgovorov)? 

a) Akcija 

b) Triler oz. grozljivka 

c) Komedija 

d) Romantika 

e) Znanstvena fantastika 

f) Risanke, animirani in mladinski filmi 

g) Drama 

h) Družinski filmi 

i) Drugo________________________________________________________________ 

 

8) Zakaj?___________________________________________________________________ 

 

 

9) Ali veste kaj je prikrito oglaševanje?  

a) DA, to je______________________________________________________________ 

b) NE 

 

 

10)  Kje po vašem mnenju je prikritega oglaševanja največ? 

a) Po televiziji 

b) V revijah 

c) V časopisih 

d) V filmih 

e) Na internetu 

f) Drugo________________________________________________________________ 

 

11)  Kateri izdelki se po vašem mnenju največkrat predmet prikritega oglaševanja? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

12)  Ali kdaj kupite izdelek, ki ste ga videli v filmu? 

a) Vedno 

b) Pogosto 

c) Včasih 

d) Redko  

e) Nikoli 

 



3 

 

13) Kateri izdelek, ki ga vidite v filmu največkrat kupite? 

_______________________________________________________________________ 

14) Katera oseba v filmu nosi oz. uporablja izdelek, ki ste ga kupili? 

a) Glavni lik 

b) Stranski lik 

c) Oseba s pozitivnimi lastnostmi 

d) Oseba z negativnimi lastnostmi 

e) Oseba s katero se lahko poistovetim 

f) Drugo________________________________________________________________ 

 

15)  Zakaj izdelek kupite? 

a) Ker ga potrebujem 

b) Ker mi je všeč 

c) Ker ga nosi oz. uporablja filmska zvezda 

d) Drugo________________________________________________________________ 

 

16)  Ali vas prikrito oglaševanje moti? 

a) DA, ker_______________________________________________________________  

b) NE, ker_______________________________________________________________ 

 

17)  Zakaj mislite, da prihaja do takšne vrste oglaševanja? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

18)  Napišite naslov filma (ali več), v katerem ste zaznali prikrito oglaševanje? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

19)  Katere izdelke so oglaševali? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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PRILOGA 2: Anketni vprašalnik o filmu Skyfall 

 

1. Spol:    M  Ž 

 

2. Starost:   20 - 24 

25 - 29 

       30 - 34 

       35 - 39 

       40 - 44  

       45 - 49 

       50 - 54 

       55 - 

 

3. Izobrazba: osnovna šola 

       srednja šola 

       višja izobrazba 

       visoka izobrazba 

       magisterij 

       doktorat 

 

4. Ali radi gledate filme?    DA   NE 

 

5. Radi gledate akcijske filme?   DA   NE 

 

6. Zakaj? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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7. Kako pogosto jih gledate?   

a. Enkrat na teden 

b. Večkrat na teden 

c. Enkrat na mesec 

d. Večkrat na mesec 

e. Jih ne gledam 

 

8. Na kaj pomislite ob besedi James Bond? 

_____________________________________________________________________ 

 

9. Ali  radi gledate filme o Jamesu Bondu?  DA  NE 

 

 

10. Ste ljubitelj Jamesa Bonda?       DA  NE 

 

11. Ste si poleg filma Skyfall, ogledali še kakšen drug film o Jamesu Bondu?  DA     NE 

 

12. Če DA, katerega?  

_____________________________________________________________________ 

 

13. Katere blagovne znamke ste opazili v filmu Skyfall? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

14. Se spomnite kje v prizoru? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

15. Kdo je izdelek uporabljal? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

16. Se morda katera blagovna znamka pojavila večkrat? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

17. Katera? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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18. Vas takšno, prikrito oglaševanje moti?  DA  NE 

19. Zakaj? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

20. Zakaj mislite, da se podjetja poslužujejo prikritega oglaševanja? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

21. Napišite naslov filma (lahko tudi več), v katerem ste še opazili takšno vrsto 

oglaševanja 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

22. Katere izdelke so oglaševali? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

PRILOGA 3 : Rezultati obdelave podatkov z analitičnim programskim paketom SPSS  

Ali radi gledate filme? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ne 6 10.0 10.0 10.0 

Da 54 90.0 90.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 

Kje najraje gledate filme? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid V kinu 3 5.0 5.0 5.0 

Na televiziji 40 66.7 66.7 71.7 

Po DVDju 5 8.3 8.3 80.0 

Na racunalniku 12 20.0 20.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 

 

Ali veste kaj je to prikrito oglaševanje? 

 

 

 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ne 5 8.3 8.3 8.3 

Da 55 91.7 91.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  
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Kje je po vašem mnenju prikritega oglaševanje največ? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Televizija 9 15.0 15.3 15.3 

Revije 5 8.3 8.5 23.7 

Filmi 23 38.3 39.0 62.7 

Internet 14 23.3 23.7 86.4 

Drugo 8 13.3 13.6 100.0 

Total 59 98.3 100.0  

Missing Brez odgovora 1 1.7   

 
Total 60 100.0   

 

Vas prikrito oglaševanje moti? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ne 47 78.3 78.3 78.3 

Da 13 21.7 21.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 

Ljubitelji Jamesa Bonda opazijo več blagovnih znamk 

Group Statistics 

 V9_JB_radi N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

V13_Stevilo_opazenih 
Ne 9 2,7778 2,22361 ,74120 

Da 15 6,9333 3,67359 ,94852 
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Independent Samples Test 

 
Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

V13_Stevilo_opa

zenih 

Equal variances 

assumed 

1,302 ,266 -3,058 22 ,006 -4,15556 1,35881 

Equal variances 

not assumed 

  
-3,452 21,977 ,002 -4,15556 1,20377 

 

Moški spol v filmu opazi več blagovnih znamk kot ženski spol 

Group Statistics 

 V1_Spol N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

V13_Stevilo_opazenih 
Moški 12 7,4167 3,91868 1,13123 

Ženski 12 3,3333 2,26969 ,65520 

 

Independent Samples Test 

 
Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

V13_Stevilo_opa

zenih 

Equal variances 

assumed 

1,552 ,226 3,124 22 ,005 4,08333 1,30727 

Equal variances 

not assumed 

  
3,124 17,634 ,006 4,08333 1,30727 
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Opaznost blagovnih znamk je odvisna od starostne strukture gledalcev 

Descriptives 

V13_Stevilo_opazenih   

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

20-24 3 4,0000 1,00000 ,57735 1,5159 6,4841 3,00 5,00 

25-29 5 4,0000 2,82843 1,26491 ,4880 7,5120 1,00 7,00 

30-34 4 7,5000 5,44671 2,72336 -1,1669 16,1669 2,00 15,00 

35-39 3 6,0000 2,64575 1,52753 -,5724 12,5724 3,00 8,00 

40-44 3 4,3333 2,30940 1,33333 -1,4035 10,0702 3,00 7,00 

45-49 4 8,2500 4,92443 2,46221 ,4141 16,0859 2,00 14,00 

50 in 

več 

2 1,5000 2,12132 1,50000 -17,5593 20,5593 ,00 3,00 

Total 24 5,3750 3,76266 ,76805 3,7862 6,9638 ,00 15,00 

 

Test of Homogeneity of Variances 

V13_Stevilo_opazenih   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,902 6 17 ,516 

 

ANOVA 

V13_Stevilo_opazenih   

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 100,708 6 16,785 1,269 ,323 

Within Groups 224,917 17 13,230   

Total 325,625 23    

 

Robust Tests of Equality of Means 

V13_Stevilo_opazenih   

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Welch ,970 6 6,185 ,513 

a. Asymptotically F distributed. 
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Opaznost blagovnih znamk je odvisna od izobrazbene strukture gledalcev 

Descriptives 

V13_Stevilo_opazenih   

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

srednja šola 13 6,0000 3,71932 1,03155 3,7524 8,2476 ,00 15,00 

višja 

izobrazba 

5 3,2000 1,64317 ,73485 1,1597 5,2403 2,00 6,00 

visoka 

izobrazba 

3 5,6667 7,23418 4,17665 -12,3040 23,6374 1,00 14,00 

Magisterij 3 6,0000 2,64575 1,52753 -,5724 12,5724 3,00 8,00 

Total 24 5,3750 3,76266 ,76805 3,7862 6,9638 ,00 15,00 

 

Test of Homogeneity of Variances 

V13_Stevilo_opazenih   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3,020 3 20 ,054 

 

ANOVA 

V13_Stevilo_opazenih   

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 30,158 3 10,053 ,680 ,574 

Within Groups 295,467 20 14,773   

Total 325,625 23    

 

Robust Tests of Equality of Means 

V13_Stevilo_opazenih   

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Welch 1,665 3 5,262 ,283 

a. Asymptotically F distributed. 

 

 


