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UVOD 
 
 »Večina revij potroši veliko več sredstev za pridobivanje novih naročnikov kot za zadržanje 
obstoječih naročnikov, hkrati pa stane revijo veliko manj, če zadrži obstoječe naročnike, kot 
pa da pridobi nove.« 

(Kucera, 15. 6. 2006)  
 
Minila je dobra polovica leta, odkar je glavni direktor podjetja Založba Rokus d.o.o., g. Rok 
Kvaternik, podpisal pogodbo za izdajanje revije National Geographic v slovenskem jeziku. 
Meseca aprila, ko je izšla prva številka revije National Geographic v slovenskem jeziku, je 
bilo nanjo naročenih že več kot 12.000 naročnikov. 

 
Vsi ekonomisti vedo, da je pridobiti kupce oz. naročnike na revijo ena, obdržati jih pa druga, 
danes veliko težja naloga. Kakor omenjam že v uvodni misli, je zaradi visokih stroškov 
pridobivanja novih kupcev torej bistveno zadržati tiste kupce, ki smo jih že pridobili (Davine, 
julij/avgust 2005, str. 3) in jih spremeniti v dobičkonosne lojalne kupce. Dejstvo je, da se 
mnogo slovenskih kot tudi tujih podjetij premalo zaveda pomena zadržanja že obstoječih 
kupcev. 
 
Ideja o temi moje diplomske naloge se je porodila pri delu v Založbi Rokus d.o.o., ko sem 
začel razmišljati, kako bomo naročnike, pridobljene v zelo kratkem času, zadržali tudi v 
naslednjem naročniškem obdobju. Zato je bil moj cilj pripraviti diplomsko nalogo na takšen 
način, da bo v praksi uporabna in da bo nekakšna osnova oz. vodilo, kako naj v podjetju 
Založba Rokus d.o.o. ravnamo z naročniki na revije, da bodo ostali naročeni na revijo čim več 
časa.  
 
Diplomsko nalogo sem razdelil na tri dele. Prvi, najkrajši del, je deskriptiven, in zajema tri 
poglavja. Prvo poglavje opisuje Založbo Rokus d.o.o., njeno dejavnost, proizvodne programe, 
organiziranost in pogled v prihodnje delovanje, ki se bo vse bolj usmerjalo v revijalno 
založništvo. Drugo poglavje sem namenil splošnemu ovrednotenju stanja in trenda na 
slovenskem revijalnem trgu z manjšo primerjavo z ameriškim revijalnim trgom. V tretjem 
poglavju opisujem revijo National Geographic v slovenskem jeziku in jo primerjam z njeno 
konkurenco. 
 
Drugi del, ki je sestavljen iz dveh poglavij, je teoretični del diplomske naloge. V njem 
uporabljam deskriptivni in hipotetični pristop. V prvem poglavju ugotavljam, kaj pomeni za 
revijo, da zadrži naročnika, in kako lahko z zadovoljevanjem naročnikovih pričakovanj in z 
uporabo programov za zadrževanje naročnikov, naročnika tudi dejansko zadrži. Drugo 
poglavje je namenjeno obrazložitvi lojalnosti in lojalnostnih programov, s pomočjo katerih 
lahko revija zadržanega naročnika spremeni v lojalnega naročnika. 
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Zadnji, tretji del, je praktični del diplomske naloge, v katerem s pomočjo ankete poskušam 
ugotoviti splošno zadovoljstvo naročnikov na revijo National Geographic v slovenskem jeziku 
in njihov odziv na različne lojalnostne programe. 
 
Celotno diplomsko nalogo zaokrožujem v sklepu. 

1. PREDSTAVITEV PODJETJA ZALOŽBA ROKUS D.O.O. 

Založbo Rokus d.o.o. je leta 1991 ustanovil gospod Rok Kvaternik. Njena osnovna dejavnost 
je izobraževalno založništvo s poudarkom na učbeniških kompletih in dodatnih gradivih za 
devetletno osnovno šolo. Danes je Založba Rokus d.o.o. med največjimi izobraževalnimi 
založniki v Sloveniji. Leta 2003 je postala članica skupine Klett in svoje delovanje razširila 
preko meja Slovenije, tako da ima trenutno hčerinski podjetji v Beogradu in Zagrebu ter svojo 
knjigarno Center Rokus v centru Ljubljane (glej Prilogo 1). Organigram Založbe Rokus d.o.o. 
je prikazan v Prilogi 2. 

Lastnika Založbe Rokus d.o.o. sta g. Rok Kvaternik in nemško podjetje Ernst Klett Sprachen, 
upravljata pa jo glavni direktor Rok Kvaternik in Philipp Haussmann. 

V Založbi Rokus d.o.o. je trenutno 45 redno zaposlenih in približno 15 študentov, število 
zaposlenih pa v zadnjih letih narašča. Večina zaposlenih je stara med 25 in 35 let; več kot 
polovica jih ima univerzitetno izobrazbo. 

Založba Rokus d.o.o. je v preteklem letu ustvarila za nekaj več kot 1,2 mrd prometa, od tega 
skoraj 80 % s šolskimi učbeniki. Delež prometa, ki ga ustvarijo revije, je z vsakim letom večji 
in bo v naslednjih letih igral vedno večjo vlogo pri obstoju Založbe Rokus d.o.o.. Letna rast 
prometa v zadnjih letih dosega indeksno stopnjo 1,20. 
 
Program Založbe Rokus d.o.o. sestavljajo: 

• učbeniki,  
• monografije,  
• darila, 
• tujejezične izdaje, 
• seminarji, 
• knjigarna, 
• revije (National Geographic Junior, National Geographic Slovenija, National 

Geographic Mini in revija BEO BEO). 

1.1. VIZIJA PODJETJA 
 
V Založbi Rokus d.o.o. velja prepričanje, da učbeniki, knjige in revije niso zgolj običajen 
izdelek, temveč so tudi neprecenljiva kulturna dobrina z izjemnim vplivom na družbo. Tega se 
pri svojem delu v Založbi Rokus d.o.o. vsi močno zavedamo, zato se trudimo ustvarjati čim 
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boljše in sodobne učbenike po meri učiteljev in učencev ter čim bolj kakovostne, poučne in 
zanimive revije. 
 
S takšno usmeritvijo in nenehno rastjo ustvarjalnega potenciala smo še pred pol leta 
nameravali v letu ali dveh postati največji šolski založnik v Sloveniji in v državah bivše 
Jugoslavije. To bomo mogoče še vedno postali, vendar z veliko več napora in časa, saj je začel 
na trgu učbenikov in delovnih zvezkov veljati sklep o nepotrjevanju delovnih zvezkov, kar 
pomeni, da bodo delovni zvezki postali neobvezno učno gradivo. Ta sklep bo vsem založbam 
v prihodnjih letih povzročil veliko težav predvsem zaradi tega, ker so vse založbe, ki so se 
ukvarjale z izdajanjem učbenikov in delovnih zvezkov, ustvarjale dobiček ravno z delovnimi 
zvezki ali celo samo z njimi.  
 
Ravno zaradi navedenih razlogov smo se v Založbi Rokus d.o.o. že pred časom odločili, da 
razširimo poslovanje tudi na slovenski revijalni trg in s tem ublažimo odvisnost od učbenikov. 
Začeli smo z revijo National Geographic Junior, ki je v dobrih dveh letih pridobila že skoraj 
19.000 naročnikov (to so otroci od 8. do 12. leta starosti) in izhaja v nakladi 23.500 izvodov, 
letos aprila pa še z revijo National Geographic v slovenskem jeziku, ki je v petmesečnem 
prednaročniškem obdobju prepričala neverjetnih 12.000 naročnikov; prva številka je izšla v 
nakladi 55.000 enot. Obe reviji bosta v prihodnjih letih zelo pomembni za podjetje Založba 
Rokus d.o.o. Intenzivno se pripravljamo še na prodajo dveh čisto novih revij, ki sta prvič izšli 
septembra 2006. To sta reviji National Geographic MINI (revija za otroke od 3. do 7. leta 
starosti) in revija, namenjena zgodnjemu učenju tujih jezikov, z naslovom BEO-BEO (otroci 
od 5. do 9. leta starosti). Ne izključujemo niti možnosti, da bi v naslednjem letu izdali še tri ali 
štiri nove revije. 

2. SLOVENSKI REVIJALNI TRG 
 
Želja po znanju in učenju je človeka že od nekdaj gnala, da je vse pridobljeno znanje tudi 
zapisal, bodisi za lastne potrebe bodisi za informiranje ali učenje drugih. Prve znane oblike 
zapisa na papirusu so nastale v daljnem Babilonu pred nekaj tisočletji, pisane knjige pred 
približno 2000 leti, tiskane pa v 16. stoletju. Zelo težko pa bi opredelili, kdaj se je pojavila 
prva revija. Toda kaj sploh je revija? Po opredelitvah, ki jih danes ponujajo različni leksikoni, 
je to periodična publikacija s članki (Wikipedija, 2006). Vendar velja to tudi za časopise. 
Časopis in revijo lahko med seboj najbolje ločimo glede na material, iz katerega sta narejena. 
Časopis je natisnjen na za časopis zelo značilen tanek papir slabše kakovosti, medtem ko je 
revija natisnjena na veliko debelejši in kakovostnejši papir, njen tisk in barve so boljše, format 
pa manjši od časopisnega. Zanimivo je, da so pred stotimi leti revije komajda ustrezale 
opredelitvi revije, saj so bile pogosto le en sam list papirja z skromnimi članki, ki so bili 
namenjeni kmetovalcem ali vojakom. Edina stvar, ki je tedanje revije povezovala z 
današnjimi, je bila ta, da so bile tiskane in da so izhajale periodično.  
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Slovenci smo prvo slovensko revijo, imenovano Planinski vestnik, ki izhaja še danes, dobili že 
davnega leta 1895 (Planinski vestnik, 2006), kar je samo sedem let za tem, ko je v Ameriki 
izšla prva številka revije National Geographic Magazine. 
 
Od takrat se je na slovenskem revijalnem trgu marsikaj spremenilo. Še posebno pestro je bilo 
v zadnjih nekaj letih, ko se je na trgu pojavilo veliko število novih, tako slovenskih kot tujih 
revij in časopisov, med katerimi je bilo veliko brezplačnikov. Ta trend se trenutno še 
nadaljuje, saj založniki izdajajo vedno več revij, ki zapolnjujejo preostale tržne niše. Zadnji 
izmed revij, ki sta se pojavili na slovenskem trgu, sta bili revija Osebnosti (psihologija o 
osebnosti) in revija GEO (poljudno-znanstvena revija).  
 
Kljub temu, da je Slovenija ena izmed najmanjših držav na svetu, ki ima komaj dva milijona 
prebivalcev in s tem samo dva milijona potencialnih bralcev, pa ima zelo močno razvit trg 
tiskanih medijev. Po internih podatkih Založbe Rokus d.o.o. (2006) obstaja trenutno v 
Sloveniji preko 700 najrazličnejših publikacij, ki izhajajo periodično. V ta podatek so zajete 
vse publikacije, od dnevnikov in revij do najrazličnejši biltenov (Interni podatki Založbe 
Rokus d.o.o., 2006). Ker želim analizirati samo stanje na slovenskem revijalnem trgu, se bom 
zaradi smiselnosti in lažje interpretacije analize ter primerjave z ameriškim revijalnim trgom 
oprl na podatke nacionalne raziskave branosti (NRB1), ki zajema le tiskane medije, ki dosežejo 
določen doseg in so uvrščene v raziskavo NRB. 
 
2.1. PRIMERJAVA SLOVENSKEGA REVIJALNEGA TRGA MED LETOM 2002 IN 
LETOM 2005 
 
Tiskane medije lahko po NRB-ju razdelimo v več kategorij (NRB, 2. polletje 2005): dnevniki, 
priloge, večdnevniki, tedniki, dvotedniki, mesečniki, večmesečniki, brezplačniki. Med revije 
sem uvrstil le tednike, dvotednike, mesečnike in večmesečnike. Za celoten seznam revij po 
NRB-ju glej Prilogo 3. 
 
Tabela 1: Primerjava slovenskega revijalnega trga po NRB med letom 2002 in letom 2005 
 

 2002 2005 
 št. revij branost v 000 št. revij branost v 000 
Tedniki 24 2284 25 3140
Dvotedniki 9 639 8 482
Mesečniki 60 3408 66 4497
Dvomesečniki 7 223 6 216
SKUPAJ 100 6554 105 8335

 
Vir: Analiza NRB, 1. polletje 2002 in 1. polletje 2005. 
 
 
 
 

1 NRB – nacionalna raziskava branosti ureja medijski in oglaševalski trg tiskanih medijev in je bila prvič 
zvedena v začetku leta 2002. NRB je mednarodno primerljiva, neprofitna raziskava,  financirana s strani 

slovenske oglaševalske zbornice (SOZ). 
i
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Primerjava slovenskega trga med letom 2002 in letom 2005 je pokazala, da smo leta 2005 
imeli skupno 105 revij, kar je 5 več v primerjavi z letom 2002, branost revij na slovenskem 
trgu se je tako povečala za 27 %. Če pogledamo Prilogo 3, vidimo, da je v obdobju med letom 
2002 in letom 2005 na novo začelo izhajati 15 revij, medtem ko je 10 revij propadlo oz. so 
postale priloga nekaterih časopisov.  Vsi  ti  podatki  kažejo,  da  Slovenci radi beremo in da je 
na slovenskem revijalnem trgu na razpolago vse več revij. 
 
Za primerjavo poglejmo še enega izmed najbolj razvitih revijalnih trgov, to je ameriški 
revijalni trg. Zanj velja, da se po padcu v letih 2001 in 2002 ponovno širi in razvija. Leta 2004 
je bilo z namenom, da bi zadovoljili bralčeve potrebe po informiranju in zabavi na ameriškem 
revijalnem trgu, na novo izdanih kar 480 novih revij, leto kasneje pa še dodatnih 350 revij 
(Internetna stran American Society of Magazine Editors, 2006). Skupno so tako lani ameriški 
bralci lahko izbirali med neverjetnimi 7.538 različnimi revijami. Presenetljivo je, da je branje 
revij v Ameriki najljubši način za preživljanje prostega časa in da povprečen ameriški bralec 
za branje ene številke svoje revije v povprečju porabi celih 45 minut. Zanimivi sta tudi dejstvi, 
da kar 84 % Američanov, starejših od 18 let, bere revije in da je branje revij v zadnjih letih 
prehitelo gledanje televizije (The Magazine Handbook, 2005). 

3. REVIJA NATIONAL GEOGRAPHIC V SLOVENSKEM JEZIKU  
 
Začetki revije National Geographic Magazine segajo v leto 1888, ko so 13. januarja vodilni 
ameriški izobraženci sklenili ustanoviti društvo, katerega cilj bo poglabljanje in širjenje znanja 
geografije. To društvo so poimenovali National Geographic Society (v nadaljevanju NGS). 
Decembra istega leta je izšla prva revija National Geographic Magazine. Že od samega 
začetka je društvo ves dobiček od prodaje revije National Geographic Magazine (vsak 
naročnik je postal član omenjenega društva), namenilo v raziskovalne namene, z leti pa je 
postalo društvo tudi največja izobraževalna in raziskovalna organizacija na svetu. Društvo 
NGS je v svojem več kot 100-letnem obstoju financiralo skoraj 8.000 ekspedicij in raziskovanj 
po celem svetu, od odkritja Machu Picchuja pa vse do slikanja mogočnega Titanika 4000 m 
pod morsko gladino. Danes šteje društvo skoraj deset milijonov članov (20 odstotkov 
predstavljajo bralci mednarodnih izdaj) in ima več kot 40 milijonov bralcev po vsem svetu 
(Internetna stran NGS, 2006). 
 
Revija National Geographic v slovenskem jeziku je 30. mednarodna izdaja originalne revije in 
18. izdaja v Evropi. Za podrobnejši seznam evropskih izdaj revije glej Prilogo 4. Licenco za 
izdajanje revije ima podjetje Založba Rokus d.o.o., ki si je zaupanje društva NGS pridobilo z 
uspešnim izdajanjem revije National Geographic Junior, ki na slovenskem trgu izhaja v 
nakladi 23.500 izvodov in ima po treh letih obstoja že skoraj 19.000 naročnikov. Slovenska 
izdaja revije prinaša 80 % izvirnih člankov, prevedenih v slovenski jezik, in 20 % člankov 
slovenskih avtorjev, glavne teme revije pa so narava, odkritja, ljudje, tehnologija, vesolje, 
življenje ... (Interni podatki Založbe Rokus d.o.o., 2006).  
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V nasprotju s trendom izdajanja revij, ki zapolnjujejo tržne niše na slovenskem revijalnem 
trgu, pa je revija National Geographic Slovenija vstopila na trg, na katerem se je morala na 
samem začetku spopasti z že uveljavljeno konkurenco, ki se je s pričetkom izdajanja revije 
GEO še zaostrila.  
 
3.1. ANALIZA KONKURENČNIH REVIJ 
 
Revija National Geographic v slovenskem jeziku je na slovenski revijalni trg vstopila v 
segment poljudno-znanstvenih revij. Na trgu ji poleg posrednih konkurentov revije FHM, 
Men˙s Health, VAL Navtika in drugih, delajo konkurenco še neposredni konkurenti, kot sta že 
uveljavljeni reviji GEA in revija Svet in ljudje ter na novo izdana revija GEO. V nadaljevanju 
se posvečam predvsem analizi zadnji treh in jih primerjam z revijo National Geographic v 
slovenskem jeziku 
 

Prvič izšla:  april 2006 
Založnik:  Burda d.o.o. 
Frekvenca revije:  mesečnik 
Cena ene številke:  890 SIT 
Cena lete naročnine:  8.900 SIT 
Obseg:  146 strani 
Dodatki:  / 
Povprečna naklada:  10.000 revij 
Naročniki:  2.500 
Doseg:  /  
Prednosti: za revijo stoji največja revijalna 
hiša v Sloveniji, zelo dobri članki in 
fotografije 
Slabosti:  v Sloveniji nepoznana revija in 
nepoznana blagovna znamka 

Prvič izšla:  1990 
Založnik:  Založba Mladinska knjiga d.d. 
Frekvenca revije:  mesečnik 
Cena ene številke:  930 SIT 
Cena lete naročnine:  9.804 SIT 
Obseg:  84 strani 
Dodatki:  Tematski zemljevid vsake 3 mesece 
Povprečna naklada:  21.500 revij 
Naročniki:  / 
Doseg:  125.000 (1. polletje 2005) 

Revija GEA                                            Revija Svet in ljudje 
 

Prednosti: v 15 letih so se ljudje dodobra 
navadili nanjo, ima veliko slovenskih člankov.  
Slabosti: članki so zanimivi, vendar jim 
manjka svežina in kakovost, ki ju prinaša 
revija National Geographic.  

Prvič izšla:  april 2006 
Založnik:  Založba Rokus d.o.o. 
Frekvenca revije:  mesečnik 
Cena ene številke:  prve tri številke 890 SIT 
Cena lete naročnine: 9.850 SIT 
Obseg: od 154 strani naprej 
Dodatki:  tematske karte 4x letno 
Povprečna naklada: ustalila se bo na cca. 
30.000 izvodih 
Naročniki: skoraj 15.000 in še raste 
Doseg:  / 
Prednosti:  vrhunski članki in reportaže, 
prepoznavnost blagovne znamke,  
Slabosti:  samo do 20% slovenskih člankov, 
veliko število oglasnih sporočil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Vir: Internetna stran Založbe Mladinska knjiga d.d.     Vir: Internetna stran ČZD KMEČKI GLAS  d. o. o. 

Prvič izšla:  1999 
Založnik:  ČZD KMEČKI GLAS, d. o. o. 
Frekvenca revije:  mesečnik 
Cena ene številke:  495 SIT 
Cena lete naročnine:  6.480 SIT 
Obseg:  112 strani 
Dodatki: / 
Povprečna naklada:  8.800 revij 
Naročniki:  7.000 
Doseg:  28.000 (1. polletje 2005) 
Prednosti:  revija je poceni.  
Slabosti: revija je namenjena predvsem 
pustolovcem in popotnikom, njen pozicijski 
slogan pa je »Turistično popotniški 
mesečnik«. Revija nima dodatkov in prilog. 

 

 
Revija GEO                                            Revija National Geographic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vir: Internetna stran Burda d.o.o.                                     Vir: Interni podatki Založbe Rokus d.o.o. 
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Če povzamem, predstavlja reviji National Geographic v slovenskem jeziku trenutno največjo 
konkurenco revija GEA, ki se je v preteklih 15 letih dodobra uveljavila med slovenskimi bralci 
in ki je s prihodom revije National Geographic v slovenskem jeziku začela pripravljati kar 
nekaj akcij za zadržanje obstoječih naročnikov. Za revijo Svet in ljudje je značilno, da je dokaj 
specifično orientirana in ima zato omejen in majhen krog bralcev, ki le deloma sovpadajo z 
bralci revije National Geographic v slovenskem jeziku, zato ji ne predstavlja večje grožnje. 
Revija GEO je imela to smolo, da se je revija National Geographic v slovenskem jeziku 
pričela oglaševati pred njo in da je sama blagovna znamka National Geographic, predvsem po 
zaslugi revije National Geographic Junior, na slovenskem trgu dobro poznana. Tukaj moram 
poudariti, da se moramo v prihodnosti paziti ravno revije GEO, čeprav ji trenutno ne gre 
najbolje, vendar je v nekaterih evropskih državah največji neposredni konkurent revije 
National Geographic in ima celo več bralcev in naročnikov kakor revija National Geographic. 
Pozabiti pa ne smemo niti dejstva, da revijo GEO izdaja največje revijalno podjetje v 
Sloveniji, podjetje Burda d.o.o., ki ima z izdajanjem revij veliko izkušenj. 

3.2. TRŽNO-KOMUNIKACIJSKI PLAN ZA PRIDOBIVANJE PREDNAROČNIKOV 
 
Kakor sem napisal že v uvodu te diplomske naloge, smo v času od podpisa pogodbe do izida 
prve številke revije National Geographic v slovenskem jeziku pridobili neverjetnih 12.000 
naročnikov. Pridobitev takega števila naročnikov ni bila ne lahka ne poceni naloga. V Založbi 
Rokus d.o.o. smo za pridobivanje naročnikov razvili in implementirali učinkovit tržno-
komunikacijski plan, ki je zajemal oglaševanje in trženje na televiziji, jumbo plakatih, v 
oglasih v različnih revijah, predstavitev revije s PR članki, direktno pošto itd. Ključ uspeha 
tržno-komunikacijskega plana je bilo učinkovito sporočilo ter do potankosti premišljeno 
časovno planiranje oglaševalskih akcij. Ker bi podrobnejši opis tržno-komunikacijskega plana, 
razvitega za pridobivanje novih naročnikov, presegel okvire te diplomske naloge, ga opisujem 
v Prilogi 5.  
 
4. ZADRŽANJE NAROČNIKOV 
 
Za podjetja, ki izdajajo revije, pomeni zadržanje naročnikov izziv in osnovo, na kateri lahko 
gradijo vse nadaljnje aktivnosti, od priprave vrhunskih reportaž pa vse do prodaje 
oglaševalskega prostora oglaševalcem. Idealno bi bilo, da bi revija pridobila in zadržala samo 
dobičkonosne, dolgoročne naročnike ter z njimi vzpostavila dolgoročni odnos. Sčasoma bi ta 
odnos z raznimi oblikami lojalnostnih programov dvignila na raven doživljenjskega lojalnega 
odnosa. 

4.1. KUPEC OZ. NAROČNIK 
 
Pred nadaljevanjem moram najprej opredeliti, kdo sploh je naročnik in ali je naročnik enako 
kupec. Na splošno je kupec oseba, ki z namenom, da bi zadovoljila svoje potrebe, plača 
določen znesek in v zameno prejme izdelek ali storitev. Ko govorimo o kupcu revije, najprej 
pomislimo na kupca revije v kolportaži (v kiosku ali trafiki), medtem ko kupca, ki je vnaprej 
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plačal določen znesek za periodično prejemanje revije, označujemo kot naročnika. Po 
Crowfordu (2002) je naročnik na revijo kupec revije, ki si je z vplačilom enkratnega zneska 
(nekatere revije omogočajo plačilo zneska v dveh obrokih) zagotovil, da bo v določeni periodi 
za določeno časovno obdobje prejemal neki izdelek, v našem primeru revijo. Torej lahko 
trdim, da je naročnik le vrsta kupca, ki ga opredeljujeta način nakupa in plačila ter periodični 
prejem izdelka. V nadaljevanju diplomske naloge bom zato večinoma govoril o kupcu. Vse, 
kar bom napisal v zvezi z njim, bo več ali manj držalo tudi za naročnika, ki je, kot sem pravkar 
povedal, neka vrsta kupca. Kadar bom hotel poudariti, da nekaj velja samo za revije oz. 
naročnike revij, bom govoril o naročnikih.  
 
Spoznajmo pobližje današnjega kupca. Razmere na trgu so ga privedle to tega, da je postal 
nezaupljiv in zahteven. Različna podjetja so ga v preteklih letih večkrat prevarala, zato ne 
verjame več vsemu, kar podjetja ponujajo, še manj pa njihovim obljubam. Zavedati se je začel 
svoje pomembnosti na trgu, zato se ne pusti več manipulirati. V sebi pa je še vedno negotov in 
išče pomoč ter čim več informacij, ki bi mu pomagale pri nakupni odločitvi (Geffroy, 1995, 
str. 34). 
 
Seyboldova (2002, str. 8-19)  razlaga, da današnji kupec od podjetja zahteva: 

• kakovosten izdelek z večjo dodano vrednostjo od konkurence, 
• hitro dostopne informacije o izdelku/storitvi in podjetju, 
• personalizirano ponudbo in izdelek, 
• upoštevanje njegovih želja pri oblikovanju novega izdelka storitve, 
• možnosti različnih oblik  plačila in oblik financiranja nakupa, 
• točno ali celo pred dogovorjenim rokom dostavljen izdelek, 
• da podjetje spoštuje njega in njegov čas. 

 
Poleg kupcev z običajnimi potrebami obstajajo tudi težavni in zahtevni kupci. Pri prodaji 
izdelkov takim kupcem je potrebno porabiti veliko časa, energije in denarja, če pa jih enkrat 
prepričamo glede odličnosti izdelkov, postanejo najbolj lojalne stranke (Malovrh, Valentinčič, 
1997, str. 82). Tudi kupci, ki nam jih ne uspe prepričati v odličnost naše ponudbe, niso povsem 
nekoristni, saj nas pogostokrat opozarjajo na napake v ponudbi oz. nam dajejo ideje, kako bi 
lahko našo ponudbo/izdelke še izboljšali. Torej težavni kupci niso nepotrebno zlo, temveč vir 
novih idej in izboljšav. 

4.2. POMEN ZADRŽANJA NAROČNIKOV 
 
Vsako podjetje se je zagotovo vsaj enkrat vprašalo, zakaj je vendar tako pomembno zadržati 
kupce? Različni avtorji so si glede odgovora na to vprašanje enotni. Kotler (1996, str. 49) ter 
Pelsmacker, Geuens in Bergh (2004, str. 220) navajajo naslednje trditve, ki potrjujejo 
smiselnost zadržanja kupcev: 

• pridobiti novega kupca je do 5 krat dražje kot zadovoljiti in zadržati obstoječega 
kupca, 
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• povprečno podjetje izgubi od 10 % do 40 % svojih kupcev na leto, 
• zmanjšanje izgube oz. fluktuacija kupcev za samo 5 % pomeni povečanje dobička za 

neverjetnih 25 do 85 %, odvisno od dejavnosti podjetja, 
• dobiček na kupca se z vsakim letom, ko kupca zadržimo, povečuje.   

 
Tudi Potočnik (2002, str. 34) se strinja, da je prodaja obstoječim kupcem do 5 krat cenejša kot 
prodaja novim kupcem. Smith in Taylor (2002, str. 4) pa dodajata, da mora ravno zaradi tega 
dejstva dosedanja osrednja ideja trženja preiti s koncepta pridobivanja novih kupcev h 
konceptu zadržanja obstoječih kupcev. Te je potrebno kasneje s pomočjo lojalnostnih strategij 
in programov, ki jih bomo spoznali v poglavju 5, spremeniti v lojalne kupce, saj so ti najbolj 
dobičkonosni. Nekatera redka podjetja so šla tako daleč, da vse bolj težijo k tako imenovani 
selekciji kupcev (zavračanje nedobičkonosnih kupcev hkrati z iskanjem in zadržanjem 
dobičkonosnih kupcev).  
 
S trditvijo, da se dobiček na kupca z vsakim letom, ko kupca zadržimo, povečuje, se strinjajo 
tudi Groucutt, Leadley in Forsyth (2004, str. 22), ki razlagajo, da je večanje dobička na kupca 
v soodvisnosti od podaljševanja obdobja zadržanja kupca pri podjetju, predvsem rezultat 
nižanja stroškov (glej Sliko 1). To so večinoma stroški za pridobivanje novega kupca in stroški 
ukvarjanja s stranko (telefonski klici, direktna pošta...). Seveda pa k dobičku izdatno 
pripomorejo tudi zvišanje povprečnega nakupa na lojalnega kupca (tudi sekundarni izdelki), 
zmanjšanje cenovne občutljivosti kupca in končno tudi dobra beseda, ki gre od ust do ust. 
 
Slika 1: Dobiček na kupca v odvisnosti od obdobja zadržanja kupca 

 
Vir: Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2004,  str. 207. 
 
Zakaj je torej za revijo tako pomembno zadržati naročnika? Enotnega odgovora na to 
vprašanje ni moč najti v nobeni literaturi, ki sem jo imel na voljo, zato bom na osnovi 
preučenega podal svoje razmišljanje. 
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Vsako izdajanje nove ali stare revije je potrebno oglaševati. Tako so Slovenci oz. slovenski 
bralci vsakih nekaj mesecev na eni strani izpostavljeni oglasnim sporočilom, ki oglašujejo oz. 
najavljajo prihod nove revije, na drugi strani pa oglasnim sporočilom, ki prepričujejo 
potencialne naročnike o prednostih naročanja na že obstoječe revije. Za ta oglaševanja 
potrošijo revije ogromno sredstev. Hkrati pa revije, ki na slovenskem trgu izhajajo že nekaj let, 
nič ali res zelo malo sredstev namenjajo zadrževanju svojih že obstoječih naročnikov. To 
pomeni, da velikega števila naročnikov, ki niso zadovoljni z revijo in naročnikov, ki jih je 
prepričala ugodnejša ponudba za nove naročnike s strani konkurenčne revije, ne uspejo 
zadržati, kar je velika škoda. Zaradi »izpada« naročnikov morajo revije ponovno nameniti 
velike vsote denarja za oglaševanje in privabljanje novih naročnikov, ki bodo nadomestili 
izgubljene naročnike. Če bi revije namenile zadrževanju naročnikov del sredstev, ki jih 
namenjajo oglaševanju za pridobivanje novih naročnikov, bi bilo to zanje veliko ceneje. 
Povedano drugače, za revijo bi bilo ceneje zadržati x število obstoječih naročnikov kot 
pridobiti enako x število novih naročnikov. 
 
Drugič, zadržanje naročnikov zmanjšuje fiksne stroške na enoto revije in stroške, namenjene 
za nadomestitev izpada naročnikov, poleg tega tudi močno vpliva na prihodke od oglasov. 
Splošni trend, tako na slovenskem kot tudi na tujih revijalnih trgih, je, da veliko revij preživi 
oz. ustvarja dobiček na račun oglasov. Zadostno število oglasov po primerni ceni najlažje 
prodamo, če imamo zadostno število naročnikov in primerno obsežno branost. Če pogledamo 
Sliko 2 na naslednji strani, vidimo, da je ravno zadržanje naročnikov ključnega pomena, da 
dosežemo večjo branost in da tiskamo revijo v večji nakladi. Večja branost in naklada pa 
pomenita, da bo oglas v reviji videlo več ljudi in zato lahko za oglasni prostor zaračunavamo 
višje cene, pa še več oglaševalcev bomo prepričali v smiselnost oglaševanja v naši reviji. 
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Slika 2: Povezanost med zadržanjem naročnikov in dobičkonosnostjo revije 
 
 

Večja naklada revije Višje cene oglasnega prostora 

Manjši oglaševalski stroški, namenjeni za 
nadomestitev izpada naročnikov

Dobičkonosnost 

Lojalnostni programi 

Zadržanje 
naročnikov 

Večja branost revije Več oglaševalcev 

Nižji fiksni stroški na izvod revije 

Trženjski splet za nove naročnike 

Popolno zadovoljstvo naročnikov 

Programi za zadrževanje naročnikov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: Lastno razmišljanje. 
 
Kakor smo videli, je zadržanje naročnikov za neko revijo resnično ključnega pomena za njen 
obstoj oz. dobičkonosnost. Toda kako doseči, da bodo naročniki ostali pri neki reviji? 
Enostavnega in enovitega odgovora na to vprašanje ni. V nadaljevanju diplomske naloge bom 
poskušal podati smernice, kako naj bi to vprašanje reševala podjetja, ki izdajajo revije, to je s 
kombinacijo ustvarjanja popolnega zadovoljstva naročnikov in uporabo programov za 
zadrževanje naročnikov, podprtih z učinkovitimi lojalnostnimi programi. Slednji vplivajo na 
čustveno raven zadržanega naročnika in ga s časom spremenijo v dobičkonosnega lojalnega 
naročnika in le tako bomo naročnike pri reviji zadržali dalj časa, kot bi sicer ostali sami. 

4.3. NAČINI ZADRŽANJA NAROČNIKOV 
 
Obstaja veliko načinov, pristopov in pravil, kako zadržati kupce. Po Griffinovi (2002, str. 115 
- 128) jih lahko združimo v naslednjih 15 pravil oz. načinov:  

• Zahvalite se za nakup s klicem ali še bolje, z naslovljenim dopisom, v katerem 
poudarite, da je bil nakup vašega izdelka prava izbira. 

• Pridobite povratne informacije takoj po nakupu izdelka. Vprašajte, ali je kupčev prvi 
vtis nad izdelkom zadovoljiv, če je bilo z dostavo vse v redu itd.  

• Naučite kupce uporabljati vaš izdelek (velja npr. za računalnike, belo tehniko…) z 
organiziranjem izobraževanj, kjer predstavite delovanje svojega izdelka. 
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• Kupcem ponudite dodano vrednost, ko komunicirate z njimi; ponudite jim nekaj v 
zameno, ker vam dovolijo, da komunicirate z njim. 

• Vzpostavite bazo svojih kupcev in jo uporabite za pošiljanje dodatnih ali 
personaliziranih ponudb.  

• Čuvajte kupčevo zasebnost, da se izognete morebitnim tožbam. Zgradite pravno 
osnovo, na kateri boste zbirali in uporabljali kupčeve podatke.  

• Predstavite kupcu celotni prodajni program in storitve; s tem si boste mogoče 
zagotovili še nakup drugega izdelka.  

• Zamislite si bodoče nakupe vašega kupca (velja za trgovino s pohištvom, 
gospodinjskimi aparati…), predvidite, kaj bo vaš kupec v naslednjem letu potreboval, 
in mu pomagajte pri izbiri. 

• Odkrijte specifične dodatne potrebe kupca in jih zadovoljite z svojimi ostalimi 
izdelki ali storitvami.  

• Stroški za zadovoljevanje in večanje lojalnosti kupcev so dolgoročno gledano 
opravičljivi. 

• Vzpostavite komunikacijo z odločevalci, saj so pri nekem podjetju ali npr. družini 
oni tisti, ki se odločijo, kateri izdelek bodo kupili, tudi če ga dejansko kupi druga 
oseba.  

• Razvijte nagradne programe, kot so družinske promocije, posebni dogodki samo za 
stare kupce, posebne storitve itd.  

• Nagrade za nove kupce, ki jih bodo prejeli, če bodo ponovili nakup v določenem roku 
ali če priporočijo podjetje ali izdelek znancu.  

• Ponudite možnost vračila izdelka, če kupec ni zadovoljen z njim, vendar pazite, da se 
boste dogovora tudi držali, če pride do vračila izdelka.  

• Razvijte promocije z dodano vrednostjo oz. lojalnostne programe, ki bodo kupca 
postopoma spremenili v lojalnega kupca. 

Ker nekatera izmed zgoraj naštetih pravil oz. načinov, kako zadržati kupca, ne veljajo ali samo 
delno veljajo za naročnike na revijo, navajam sedaj tiste, ki veljajo samo za naročnike revij in 
časopisov (Subscriber retention, 2005, str. 6): 

• dostavite revijo pravočasno ali celo kakšen dan prej, 
• zagotovite, da bo revija nepoškodovana, 
• z naročnikom komunicirajte in še enkrat komunicirajte, 
• bodite skrajno vljudni pri reševanju problemov in kar je še bolj važno, rešite jih takoj 

in bolje, kakor naročnik pričakuje – pokažite mu, da vam ni vseeno, 
• kar se da promovirajte vsebino revije (lahko tudi oglase, če so v obliki dodatne 

vrednosti), 
• uporabljajte programe za zadržanje naročnikov in trženjske prijeme, da ustvarite 

dodano vrednost za naročnika. 
 

Za lažjo in bolj natančno predstavo sem navedena pravila in načine, kako zadržati naročnike 
na revijo, razdelil na dva dela. V prvem opisujem, kako si revije zagotovijo ponovno naročilo 
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naročnika z zadovoljitvijo vseh njegovih pričakovanj oz. kako si zgradijo osnovo za uspešno 
implementacijo programov za zadržanje naročnikov, ki jih predstavljam v drugem delu.  
 
4.3.1. ZADRŽANJE NAROČNIKOV Z USTVARJANJEM ZADOVOLJSTVA 
 
Kakor smo spoznali malo prej, ima današnji kupec in posledično tudi naročnik na revijo vse 
več zahtev in pričakovanj. Če dovolimo, da te zahteve in pričakovanja ostanejo nezadovoljena, 
obstaja zelo velika možnost, da bomo v zelo kratkem času kupca/naročnika tudi izgubili (Hill, 
Brierley, MacDougall, 1999). Podjetja/revije si morajo na vse načine prizadevati, da s kupci 
vzpostavijo dolgoročen odnos, to pa je mogoče le, če zadovoljimo vse kupčeve potrebe oz. 
pričakovanja. Ravno zaradi tega moramo najprej spoznati, kaj je zadovoljstvo in kako lahko 
prepoznamo zadovoljne kupce ter kaj je vzajemno trženje, iz katerega izvira pojem 
zadovoljstvo.     
 
Ideja o zadovoljstvu in zadržanju naročnikov ima osnovo v konceptu »relationship 
marketinga« ali po slovensko vzajemnega trženja. Groucutt, Leadley, Forsyth (2004, str. 22) 
razlagajo, da se je termin vzajemno trženje pojavil v zgodnjih 80. letih in je temeljil na 
vzpostavitvi vzajemnega odnosa med kupcem in podjetjem (družbeno odgovorni trženjski 
koncept). Termin kot termin je bil nov, njegovo bistvo pa je bilo temelj uspešnega trženja že v 
času Rimljanov in Grkov. Med industrializacijo in masovno proizvodnjo, ki sta bili usmerjeni 
v proizvodnjo ter prodajo (proizvodni in prodajni trženjski koncept), se je ta trženjski koncept 
zanemarjalo. Res je, da so se nekatera podjetja zavedala pomena vzajemnega odnosa s kupcem 
tudi v obdobju masovne proizvodnje, vendar ga niso upoštevala, najverjetneje zaradi 
kratkoročnih stroškov, ki so bili s tem trženjskim konceptom povezani in zaradi takrat 
prevladujočega trenda (Groucutt, Leadley, Forsyth, 2004, str. 22).  
 
Značilnosti vzajemnega trženja (Groucutt, Leadley, Forsyth, 2004, str. 23): 

• vsak kupec je obravnavan kot posameznik, 
• bazira na dialogu in interakciji med podjetjem in kupcem, 
• sredstva in dejavnosti podjetja so v večini usmerjene k obstoječim kupcem, 
• podjetje poskuša doseči dobičkonosnost z zmanjšanjem fluktuacije kupcev in z 

utrjevanjem dolgoročnih odnosov s kupci. 
 

4.3.1.1. ZADOVOLJSTVO 
 
Potočnik (2002, str. 34) razlaga, da je zadovoljstvo kupca stopnja ugodnega počutja, ki jo 
kupec zazna, če primerja doseženo zadovoljitev potrebe s pričakovano zadovoljitvijo. 
Zadovoljstvo lahko opredelimo tudi kot odraz pozitivne razlike med človekovim 
pričakovanjem in dejansko izpolnitvijo teh pričakovanj, ki je posledica predhodnega dejanja 
oz. nakupa.  
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Podjetja se morajo zavedati, da se pričakovanja kupcev oblikujejo na osnovi sporočil podjetja, 
prijateljev in drugih virov. Če hoče revijalno podjetje pri naročnikih ustvariti zadovoljstvo, 
mora pošteno predstavi kakovost in značilnosti svoje revije. Grubiša (2002, str. 13) navaja, da 
je mogoče celo bolje, da prodajalec predstavi manjšo kakovost izdelka, z namenom, da je 
potem zadovoljstvo kupca nad pričakovanji; s tem si zagotovi odlično osnovo za kasnejšo 
gradnjo lojalnosti naročnikov. V primeru, ko podjetje pretirava pri opisu učinkovitosti in 
lastnosti izdelka, se zelo lahko zgodi, da ostanejo kupčeva pričakovanja neizpolnjena, kar se 
bo posledično spremenilo v njegovo veliko nezadovoljstvo (Grubiša, 2002, str. 13). 
 
Kotler (1996, str. 40) navaja, da lahko kupec doživi eno od treh stopenj zadovoljstva:  

• nezadovoljen kupec: če izdelek ne doseže pričakovanj, 
• zadovoljen kupec: če izdelek ustreza pričakovanjem, 
• izredno zadovoljen, vesel, navdušen kupec: če izdelek preseže pričakovanja. 

 
Grubiša (2001, str. 279) obenem trdi, da je zelo pomembno, da je kupec zadovoljen danes, saj 
se bo le tako vrnil tudi jutri in da je vsaka nadaljnja odločitev kupca odvisna od uspešnosti 
zadovoljitve prejšnje potrebe. Zato je podjetjem pri pripravi prodajne ponudbe in 
zadovoljevanju kupcev lahko v veliko pomoč, če se naučijo ločevati zadovoljne kupce od 
nezadovoljnih. Le tako lahko vidijo, če sta njihova prodajna ponudba in storitveni paket, ki 
stojita za prodajno ponudbo, pripravljena na takšen način, da bodo zadovoljni kupci postali še 
bolj zadovoljni in nezadovoljni kupci zadovoljni. Po Grubiši (2001, str. 279) lahko 
zadovoljnega kupca ločimo od nezadovoljnega po tem, da zadovoljni kupec: 

• kupi več in ostane zvest dalj časa, 
• kupuje izdelke, ki jih podjetje na novo uvaja in izboljšuje, 
• hvali podjetje in njegove izdelke, 
• niti ne opazi drugih blagovnih znamk in oglaševanja tekmecev ter se manj ozira na 

ceno, 
• podjetju posreduje svoja opažanja in zamisli o izdelku oz. storitvi. 

 
Z zadovoljstvom velikokrat povezujemo zaupanje, saj bo le zadovoljen kupec podjetju tudi 
zaupal. Zaupanje, ki ga opredelimo kot pripravljenost oz. prepričanje, da je nekdo sposoben 
oz. voljan narediti, kar se od njega pričakuje, ob tem, da je ta nekdo pošten in iskren, je temelj, 
na katerem lahko začnemo graditi dolgoročen odnos s kupci in predpogoj za uspešno 
vzpostavitev lojalnosti (Groucutt, Leadley, Forsyth, 2004, str. 24).  
 
Hkrati pa ni dobro, da podjetja v celoti zadovoljijo vse svoje kupce. To bi bilo, prvič – 
predrago in drugič – če bi bile vse stranke zadovoljne, ne bi bilo nobenih pritožb in s tem 
novih idej in načinov, kako bi lahko izdelek še izboljšali (Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2004, 
str. 220). 
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4.3.1.2. NEZADOVOLJSTVO 
 
Nekatera podjetja nimajo s strani svojih kupcev nobenih ali zelo malo pritožb, navaja 
Tominčeva (2005, str. 49), vendar to še ne pomeni, da je večina njihovih kupcev zadovoljnih, 
ravno obratno. Za vsako stranko, ki se pritoži, je še vsaj 25 takih, ki se ne. Povprečna 
nezadovoljna stranka bo o svoji težavi s podjetjem v povprečju povedala osmim do desetim 
ljudem, ena od petih pa celo dvajsetim (Grubiša, 2001, str. 274). Enkrat užaljenega oz. 
nezadovoljnega kupca je še veliko težje zadržati (vendar ne nujno tudi dražje kot pridobiti 
čisto novo stranko), saj mora nezadovoljni kupec, ki je doživel eno slabo izkušnjo, izkusiti 
vsaj dvanajst pozitivnih, da bo spet pridobil zaupanje v podjetje in njegove izdelke (Grubiša, 
2001, str. 275). S tem se strinja tudi Danneker, ki razlaga, da večkrat kot se naročnik na revijo 
pritoži, večje je njegovo nezadovoljstvo. Ratna (2003) zatrjuje, da se naročnik na revijo, ki se 
je v preteklega pol leta trikrat pritožil glede česar koli v zvezi z revijo, skoraj zagotovo na 
revijo ne bo ponovno naročil. 
 
4.3.1.3. USTVARJANJE ZADOVOLJSTVA PRI NAROČNIKIH NA REVIJO 
 
Sedaj je pravi trenutek, da poudarim, da se morajo podjetja, ki izdajajo revije, zavedati, da 
naročnikov, še posebno dolgoročnih, ne bodo nikoli zadržala, če ne bo vsebina revije, razmerje 
med članki in oglasnimi sporočili, kakovost tiska in kakovost papirja po okusu in 
pričakovanjih naročnika, ne glede na to, koliko časa, energije in sredstev porabijo za to, da bi 
jih zadržali (Kucera, 15.5.2006). To je prvi pogoj za zadržanje naročnikov, za katerega pa 
mora poskrbeti uredništvo revije in kateremu ne bom posvečal posebne pozornosti, saj bi to 
preseglo okvire te diplomske naloge. Več o drugih pogojih, kot so brezhibna komunikacija, 
dostava revije, dobro ime revije itd., ki jih moramo izpolnjevati, da naročnika zadovoljimo in 
prepričamo v ponovno naročilo na revijo, pa v nadaljevanju.  
 
Recimo, da je danes neka revija pridobila novega enoletnega naročnika z zahtevami in 
pričakovanji, predstavljenimi v prejšnjih poglavjih; kdaj naj začne revija pri njem z 
ustvarjanjem zadovoljstva? Številni avtorji, kot so Kucera (15.6.2006), Crowford (2002) in 
ameriško združenje časopisov (Subscriber retention, 2005, str 7.) so si enotni, da je to 
potrebno storiti še isti dan.  

4.3.1.3.1. DOSTAVA REVIJE 
Pomembno je, da naročniki na revijo dobijo revijo dostavljeno prej ali vsaj na predvideni dan 
in da je nepoškodovana. Vse, kar lahko podjetja, ki izdajajo revije v Sloveniji, storijo ob 
morebitni zamudi ali poškodbi revije pri dostavi, je, da se pritožijo pri edinem podjetju v 
Sloveniji, ki skrbi za distribucijo revij na dom, to je Pošta Slovenije d.d. Nevšečnostim z 
dostavo se da izogniti s pravočasno oddajo revij na pošto (po zakonu ima Pošta Slovenije d.d. 
tri delovne dni, da revijo dostavi na dom), poškodbam pa z  ustreznim pakiranjem revij v tršo 
folijo.  
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4.3.1.3.2. KOMUNIKACIJA Z NAROČNIKI 
Največja vloga pri ustvarjanju naročnikovega zadovoljstva pripada vsekakor komunikaciji 
(Subscriber retention, 2005, str. 11). S komunikacijo razumemo kakršen koli stik med 
podjetjem in kupcem, kar je lahko preko telefona, direktne pošte, oglasov oz. z vložki v revijo 
ali preko internetne strani revije. Podjetje mora poskrbeti, da bo komunikacija z naročniki čim 
bolj pogosta, in sicer od dneva, ko se je ta naročil na revijo, pa do dneva, ko bo dokončno 
prekinil naročilo na revijo (Kucera, 15.6.2006). Rossova (2006) pa svetuje, da z naročnikom 
ostanemo v kontaktu in ga v bazi podatkov obdržimo tudi potem, ko se je ta odločil, da ne bo 
več naročen na našo revijo, saj obstajajo dobre možnosti, da bomo takšnega naročnika 
pridobili nazaj. 
 
Pri trženju revij se vse bolj uveljavlja internet. Rossova (2006) navaja, da je zanj značilno, da 
ima med vsemi oblikami pridobitve novega naročnika največji delež zvestih oz. zadržanih 
naročnikov (večji kot direktna pošta in veliko večji kot telefonsko trženje). Na internetu 
morajo tako novi kot tudi stari naročniki najti vse informacije o aktualni številki revije, starih 
številkah revije, cenah, ugodnostih in kontaktnih informacijah. S tem bomo zadovoljili večino 
naročnikovih pričakovanj, kar pa še ni dovolj, saj naročnik pričakuje, da bo z obiskom 
internetne strani pridobil še dodatno vrednost, kot so ozadja, slike, glasba, dodatni članki ali 
celo kakšna nagradna igra, itd. 
 
4.3.1.3.3. OGLASI IN VLOŽENKE  
Uporabimo jih takrat, kadar želimo vsem naročnikom hkrati nekaj sporočiti, npr. od naslednje 
številke naprej bo imela revija posebno prilogo samo za naročnike. Ker pa že govorim o 
vloženkah, naj omenim, da Kucera (15.5.2006)  svetuje, da v vsako revijo poleg običajne 
naročilnice za podaljšanje naročnine vstavimo še dodatno naročilnico za novo naročilo na 
revijo, saj nikoli ne vemo, kdo bo listal revijo in si zaželel, da bi se nanjo naročil. 
 
4.3.1.3.4. TELEFONSKO TRŽENJE 
Za naročnike, pridobljene s telefonskim trženjem, velja, da imajo med vsemi načini 
pridobivanja novega naročnika najslabši delež zadržanja naročnikov (Subscriber retention, 
2005, str. 16), saj revije s telefonskim trženjem naročnika nemalokrat s prigovarjanjem in 
nudenjem velikih popustov in nagrad dobesedno prisilijo, da se naroči na revijo, čeprav po njej 
nima potrebe. V naslednjem letu se zato velika večina tako pridobljenih naročnikov ne odloči 
za podaljšanje naročnine in zaradi tega je revija z njimi dejansko na izgubi, saj ima z njihovo 
pridobitvijo več stroškov kot prihodkov. Kot razlaga Kucera (15. 5. 2006), vse več revij stremi 
k temu, da bi bil delež njihovih novih naročnikov, pridobljen s telefonskim trženjem, čim 
manjši. Po drugi strani pa ima telefonsko trženje vse večji in pomembnejši vpliv pri 
zadrževanju naročnikov na revijo, ne glede na to, kako so se ti naročili (Subscriber retention, 
2005, str. 16). 
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Kucera (15. 5. 2006) močno poudarja, da je potrebno naročnika, ne glede na to, na kakšen 
način se je ta naročil, poklicati že prvi dan, ko naj bi prejel revijo na dom, pri tem klicu pa 
upoštevamo oz. preverimo naslednje stvari: 

• kontaktiramo vse oz. večino novih naročnikov, 
• zahvalimo se jim za njihov nakup in izkazano zaupanje, 
• preverimo, če so prejeli revijo, ali je bila kakšna zamuda z dostavo in če je bila 

slučajno pri dostavi poškodovana, 
• povprašamo jih, če je njihov prvi vtis z revijo pozitiven, če ni, moramo to na kakršen 

koli način nemudoma popraviti,  
• sporočimo jim, kaj želimo, da storijo, če bi se kadar koli pojavil kakršen koli problem 

(služba pritožb).  
 
Komunikacija s čim več ali še bolje, z vsemi naročniki, naj bo čim bolj pogosta. Če se le da, 
pokličemo naročnika več kot enkrat na leto in ga povprašamo več ali manj po enakih stvareh, 
kot so navedene zgoraj. Brezhibna komunikacija z naročnikom je nepogrešljiva, mogoča pa je 
le, če imamo za to opravilo primerno usposobljene ljudi. 
 
4.3.1.3.5. TELEFONISTI 
So tisti, ki dejansko vzpostavijo največje število kontaktov z našimi naročniki, zato jih je 
potrebno usposobiti in natrenirati, da so v vsaki situaciji in z vsakim naročnikom več kot samo 
prijazni ter da pokažejo resnično in pristno zanimanje za naročnikov problem ali posebno željo 
(Ross, 2006). Hkrati morajo biti sposobni v čim krajšem času rešiti problem oz. izpolniti 
naročnikovo željo. Pomembno je tudi, da o sami reviji vejo še kaj več kot samo njeno ceno, to 
pomeni, da morajo dokaj natančno poznati vsaj vsebino aktualne številke revije, če že ne tudi 
vsebino naslednje (Davine, julij/avgust 2005, str. 8).  
 
4.3.1.3.6. ZADRŽANJE ZAPOSLENIH Z IZKUŠNJAMI 
Zelo pomembno je, da zadržimo ljudi z izkušnjami, saj so izkušnje pri pogovorih z naročniki 
in pri reševanju njihovih problemov (naročanje, pritožbe, informacije) boljše od vsakega 
treninga in učenja, zato se morajo revije aktivno zavzemati, da najprej obdržijo svoje 
zaposlene in šele nato naročnike. Le izkušeno osebje lahko najbolje reši vprašanja, pritožbe, 
posebna naročila, tako novih kot tudi starih naročnikov, ter z njimi vzpostavi takšen odnos, ki 
se bo ponovno aktiviral pri naslednjem kontaktu (Tomin, 2005, str. 50). Še pomembneje je, da 
osebje, ki ga obdržimo dlje časa, razvije povezanost oz. lojalnost do podjetja/revije, za katero 
dela, posledično to pomeni tudi večjo motivacijo za zadržanje in spodbujanje lojalnosti 
naročnikov. Pri tem ne smemo pozabiti na stroške, ki bi jih imeli z usposabljanjem in treningi 
novega osebja. 
 
4.3.1.3.7. DIREKTNA POŠTA  
V nekaterih primerih lahko direktna pošta nadomesti komunikacijo s telefonom, še posebno, 
če v podjetju, ki izdaja revije, nimamo dovolj ljudi, da bi lahko priklicali vse naročnike. 
Ameriško združenje časopisov (2005) svetuje, naj revije za komunikacijo z naročniki raje 
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uporabljajo telefon, ker je v primerjavi z direktno pošto veliko bolj oseben. Več o sami 
direktni pošti pa v naslednjem poglavju. 
 
4.3.1.3.8. NAPAKE IN PRITOŽBE  
Cilj vsake revije mora biti hitro in učinkovito odpravljanje nezadovoljstva pri naročnikih, saj 
ni nujno, da je vsak nezadovoljen naročnik že v začetku izgubljen, ravno nasprotno, če nam 
nezadovoljnega naročnika uspe spremeniti v zadovoljnega naročnika, obstaja velika verjetnost, 
da bo ta ostal na revijo naročen še dolga leta (Kucera, 15.5.2006). Hkrati pa naročniku, ki se je 
pritožil, ne obljubljamo, da bomo rešili njegov problem, ker ga mogoče sploh ne bomo mogli 
rešiti, razlaga Rossova (2006), saj bomo takega kupca zagotovo za zmeraj izgubili. Kakor sem 
že enkrat navedel, obstaja za vsako pritožbo še vsaj 25 enakih pritožb, ki jih naročniki zaradi 
različnih razlogov ne sporočijo, zato je potrebno, da revije izkoristijo vsako priložnost, ki jo 
imajo na voljo, da naročnike vprašajo, če obstaja kakršen koli problem v zvezi z revijo. Ob 
tem pa jim moramo omogočiti, da se lahko na čim lažji način pritožijo, za kar je potrebno 
razviti učinkovit sistem pritožb, katerega značilnosti so po mnenju Steina (1994) naslednje: 

• aktivna služba pritožb (brezplačen telefon in faks, e-mail naslov),  
• morebitne napake oz.. pritožbe odpravimo takoj in se poskušamo prizadetemu 

naročniku odkupiti; velikokrat pomaga že, če mu pošljemo opravičilno pismo, 
• ko se napaka oz. pritožba pojavi, se ne smemo jeziti, ampak moramo biti veseli, da nas 

je nanjo nekdo opozoril; na napaki se učimo in poiščemo načine, kako minimizirati 
verjetnost, da bo do napake ponovno prišlo. 

 
4.3.1.3.9. DOBRO IME REVIJE OZ. BLAGOVNA ZNAMKA 
Pri ponovnem odločanju za neko revijo odigra velikokrat zelo pomembno vlogo dobro ime oz. 
podoba revije, ki si jo je le-ta zgradila skozi leta. Romanova (2003) podaja pet nasvetov, kako 
okrepiti podobo blagovno znamke revije: 

• Razvijte slogan, ki bo revijo diferenciral od ostalih revij in ji dal prepoznavno 
identiteto. Slogan revije mora opredeljevati vašo ciljno skupino bralcev in sporočati, 
kakšne koristi jim prinaša. 

• Integrirajte in koordinirajte operacije, tako da postane bralec središče vseh vaših 
naporov (vzpostavite odlično službo pritožb in čim več kontaktirajte s kupcem z 
namenom, da v celoti zadovoljite njegove potrebe). 

• Razmišljajte dolgoročno, rast vaših naročnikov naj bo postopna in premišljena. V 
mislih imejte, da delate revijo predvsem za bralce, šele nato tudi za oglaševalce. 

• Bodite vrednostno in ne cenovno orientirani, kar pomeni, da imejte enotno ceno 
revije, brez nepotrebnih popustov, saj če imajo kupci željo po reviji, jo bodo tudi 
kupili. 

• Zaupajte v revijo, zato pazite, kako pripravljate promocijske akcije, da ne naredite 
blagovni znamki revije nepotrebne škode.     
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Društvo National Geographic Society (interno gradivo NGS, 2006) vsem svojim mednarodnim 
izdajam revije National Geographic svetuje, naj aktivno in vestno gradijo na naročnikovem 
zavedanju blagovne znamke, in sicer z:  

• razstavami, 
• tekmovanji, kot so tekmovanje iz geografije in naravoslovja, 
• fotografskimi natečaji, 
• usmerjenimi programi (npr. sodelovanje med revijo NGM in proizvajalcem 

avtomobilov Ford pri iskanju goriva prihodnosti),  
• dobrodelnimi prireditvami in donatorstvom, sponzorstvi in financiranjem odprav in 

raziskav, podprtih s PR članki. 
 
To so vse oblike posrednega oglaševanja in so pri ustvarjanju dobrega imena revije zelo 
pomembne, saj promovirajo revijo obstoječim naročnikom na nevsiljiv način, hkrati pa jim 
sporočajo, da je bil nakup »naročnine« na revijo pravilna odločitev.  
 
Če povzamem celo poglavje, lahko trdim, da z ustvarjanjem popolnega zadovoljstva 
naročnikov gradimo njihovo pripadnost blagovni znamki revije ter si s tem zagotavljamo, da 
bo naročnik ostal reviji zvest. Zadovoljstvo potrošnikov kot posledica sposobnosti 
proizvajalcev, da odkrijejo in zadovoljijo kupčeve želje in potrebe, lahko po mnenju Damjana 
in Možine (1999, str. 144) strnemo v besedno zvezo zvestoba blagovni znamki. 
 
4.3.1.3.10. MERJENJE ZADOVOLJSTVA  
Stein (1994) razlaga, da je merjenje naročnikovega zadovoljstva zelo pomembno, saj bomo le 
tako vedeli, ali je naročnik zadovoljen ali ne in ali moramo kaj spremeniti, da bomo njegovo 
zadovoljstvo še povečali. Poizvedeti je potrebno, kateri so tisti naročniki, ki se niso ponovno 
naročili na revijo, in še bolj pomembno, zakaj se niso. Ko odkrijemo razloge, jih moramo, če 
je le mogoče, takoj odpraviti (Ross, 2006). Podrobneje se v teorijo merjenja zadovoljstva 
naročnika na revijo ne bom spuščal, samo zadovoljstvo naročnikov na revijo National 
Geographic v slovenskem jeziku pa bom ugotavljal s pomočjo ankete v poglavju 6.  
 
To poglavje naj zaključim z izpostavitvijo dejstva, da ima danes večina revij vzpostavljen tako 
imenovan program avtomatskega obnavljanja naročnine, o katerem govorim v naslednjem 
poglavju. Iz tega sledi, da bomo veliko naročnikov na revijo ob predpostavki, da imamo 
vzpostavljeno avtomatsko obnavljanje naročnine, zadržali že samo s tem, ko bomo zadovoljili 
naročnikova pričakovanja in potrebe. Ko bo prišel čas, se bo naročnina naročniku avtomatsko 
podaljšala, s popolno zadovoljitvijo naročnikovih potreb in pričakovanj pa naročniku ne bomo 
dali nobenega razloga, da bi avtomatsko obnavljanje naročnine prekinil, s tem pa ga bomo 
najverjetneje tudi zadržali. 
 
 

19 



4.3.2. ZADRŽANJE NAROČNIKOV S PROGRAMI ZA ZADRŽEVANJE 
NAROČNIKOV                  
 
V literaturi, ki sem jo imel na voljo, sem zasledil štiri programe za zadrževanje naročnikov na 
revije, to so cenejša naročnina v odvisnosti od dolžine naročniškega obdobja, plačilo 
naročnine revije preko trajnika ali s kreditno kartico, v Sloveniji najbolj razširjeni program 
avtomatskega obnavljanja naročnine, ter prednaročniška akcija, ki pride več ali manj v poštev 
samo pri revijah, ki se avtomatskega obnavljanja naročnine ne poslužujejo. 

4.3.2.1. AVTOMATSKO OBNAVLJANJE NAROČNINE 
Prijem avtomatskega obnavljanja naročnine je pri zadržanju naročnikov na neko revijo zelo 
uspešen ter v Sloveniji tudi močno razširjen. Dosežemo ga tako, da na naročilnico na revijo, ki 
jo potencialni naročnik dobi (direktna pošta, internet) napišemo naslednji stavek: »Po preteku 
naročniškega obdobja želim ostati naročnik revije vse do svojega osebnega ali pisnega 
preklica. Preklic velja za naslednje obračunsko obdobje.« Zato v skladu z Zakonom o varstvu 
potrošnikov kupec nima pravice odstopa od pogodbe o dobavi periodičnega tiska za že prejete 
izvode (Internetna stran revije Gea, 2006). Ta prijem je učinkovit tudi pri zadržanju naročnika 
za dodatno leto potem, ko se je le-ta odločil, da se ne bo več naročil na revijo, saj naročnik 
nemalokrat pozabi, da se mora od naročnine pisno ali osebno odjaviti, preden se dejansko 
izvede avtomatsko podaljšanje naročnine. Če se ne odjavi in prejme prvo številko revije za 
naslednje naročniško obdobje, to pomeni, da se je njegova naročnina avtomatsko podaljšala za 
dodatno leto (Subscriber retention, 2005, str 60). 
 
Problem, ki se lahko pojavi pri avtomatskem obnavljanju naročnine, je v tem, da se naročnik, 
ki se mu je naročnina avtomatsko podaljšala, ne želi ponovno naročiti na revijo in zato zavrača 
plačilo naročnine. Kaj storiti v tem primeru? Seveda je najlažje plačilo izterjati s sodno 
izterjavo, kar pa je lahko dolgotrajen in drag postopek. Na podlagi preučene literature 
predlagam, naj revija najprej pokliče naročnika in ga vpraša, zakaj še ni plačal računa in ali 
slučajno še ni prejel položnice/računa. Ko nam pove, zakaj naročnine še ni plačal (odgovor že 
vemo), ga poskušamo prepričati, da se je sam odločil za naročilo na revijo in da se mu ta 
avtomatsko podaljša, takoj ko prejme revijo v novem naročniškem obdobju in da bo zaradi 
tega revijo prejemal še vsaj eno leto. Če naročnika nismo uspeli prepričati, mu čez en teden 
ponovno pošljemo položnico, ne glede na to, ali jo je prvič prejel ali ne. Mesec je med tem šel 
naokoli in naročniku pošljemo novo številko revije, ki jo tokrat ovijemo v posebno folijo, na 
kateri piše, da je to zadnja številka revije, ki jo bo prejel, dokler ne bo plačal naročnine 
(Subscriber retention, 2005, str. 47). En teden za tem, ko je prejel to revijo, naročnika ponovno 
pokličemo in ga poskušamo prepričati, naj plača naročnino. Če nam tudi tokrat ne uspe, nam 
res ne preostane drugega, kot da plačilo naročnine izterjamo po sodni poti. 
 
Pravkar predstavljenemu problemu se je mogoče po mnenju društva NGS (interno gradivo 
NGS, 2006) izogniti s tem, da naročniku npr. en mesec pred avtomatskim podaljšanjem 
naročnine pošljemo obvestilo, da se mu bo glede na splošne pogoje poslovanja naročnina 
podaljšala za dodatno naročniško obdobje. Seveda je potrebno to obvestilo oblikovati na 
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takšen način, da naročniku damo vedeti, da je naročnina na revijo zanj prednost. Za primer naj 
povem, da društvo NGS (interno gradivo NGS, 2006) pri dopisu, ki ga pošilja naročniku, ki se 
mu bo naročnina avtomatsko podaljšala, vedno na veliko navede letnico, od kdaj je naročnik 
že naročen na revijo, in s tem koliko časa že prebira vrhunske članke v reviji in koliko 
raziskovalnih odprav je podprl s plačilom naročnine na revijo.     
 
Hkrati pa lahko pri manjšem delu potencialnih naročnikov s prijemom avtomatskega 
obnavljanja naročnikov dosežemo ravno obratni učinek od želenega. Nekateri potencialni 
naročniki temeljito preberejo naročilnico in si ob odkritju, da se bo njihova naročnina 
naslednje leto avtomatsko podaljšala, premislijo. 
  
4.3.2.2. DIREKTNA POŠTA V OBLIKI PREDNAROČNIŠKE PONUDBE 
Zelo učinkovit program za zadržanje naročnikov, ki pride še posebno do izraza pri otroških 
revijah, saj so te sezonsko in starostno pogojene (samo za določeno starost otrok, npr. od 4. – 
8. leta) in pri revijah, ki se ne poslužujejo avtomatskega obnavljanja naročnine, je 
prednaročniška prodaja (Kucera, 15.6.2006). Proti koncu naročniškega obdobja pošljemo tako 
starim kot tudi novim naročnikom ponudbo, da imajo možnost podaljšati naročnino na revijo 
do določenega datuma – izpostavljamo ekskluzivnost. Njihovo ponovno naročilo si 
poskušamo pridobiti z nižjo ceno revije ali še bolje z nekim darilom, ki bo naročniku dalo 
vedeti, da je cenjen. V Sloveniji je v navadi, da takšno ponudbo pošljemo samo enkrat ali 
največ dvakrat, če pa pogledamo primer revije National Geographic v angleškem jeziku 
(Interni podatki NGS, 2006), vidimo, da je postopek povsem drugačen.  
 
Američani začnejo naročnike z direktno pošto vabiti k podaljšanju naročnine že kar nekaj 
mesecev prej, preden ta dejansko poteče, z njo pa nadaljujejo do neverjetnih 6 mesecev za 
tem, ko naročnik ni podaljšal naročila. V povprečju dobi vsak njihov naročnik na dom 9 
povabil k podaljšanju naročnine, nekateri pa celo pretiranih 13 povabil. Obenem pa nam 
društvo NGS (interno gradivo NGS, 2006) svetuje, naj pri pripravi direktne pošte upoštevamo 
naslednja dejstva: 

• popust za prednaročila – daljše kot je prednaročilo, večji naj bo popust,  
• izpostavimo darila oz. dodatke, ki jih naročnik prejme, če podaljša naročnino do 

določenega obdobja, 
• testiranje različnih kreativ; vsaka direktna pošta naj bo malo drugačna, 
• bodite direktni in ne trošite časa naročnikov, 
• direktna pošta naj ima pridih »nuje«, glede na približevanje konca naročniškega 

razmerja.  
 

Največji izziv učinkovite direktne pošte se po mnenju Breaua (2000, str. 47) skriva v tem, da 
ljudi prepriča, da direktno pošto odprejo in nato preberejo njeno vsebino, zato predlaga, naj 
podjetja preizkušajo učinkovitost različnih kombinacij vsebine oz. kompleta direktne pošte. 
Spreminjajo naj barvo papirja, tipe pisav na kuvertah, ovojnicah in dopisih ter samo kreativo, 
vse z namenom, da imajo vedno na rezervi vsaj en primer učinkovitega kompleta direktne 
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pošte, za takrat, ko obstoječi direktni pošti pade učinkovitost. Dodaja še, da morajo revije 
posebno pozornost nameniti naročilnici za ponovno naročilo na revijo, saj mora biti ta 
pripravljena na takšen način, da kupec nič ne zamudi, če dopisa, ki je prišel zraven naročilnice 
v direktni pošti, ne prebere. Pri direktni pošti pa je tudi zelo pomembno, da dopis naslovimo 
poimensko, kar bo kupcu sporočilo, da se zanj zanimamo in da ga cenimo, dopis pa bo deloval 
bolj osebno (Pelsmacker, Geuens in Bergh 2004, str. 212). 
 
4.3.2.3. CENEJŠA NAROČNINA V ODVISNOSTI OD DOLŽINE NAROČNIŠKEGA 
OBDOBJA  
Če se le da, moramo naročnika z dodatnim popustom ali ugodnostmi prepričati, da se naroči za 
čim daljše obdobje. S tem bomo naročnika zadržali za daljše obdobje, izognemo se pa tudi 
vsakoletnemu trudu in prepričevanju naročnika, naj se ponovno naroči. Naročnine so običajno 
eno- ali dvoletne. Kucera (2006) revijam svetuje, naj uvedejo tudi triletne in celo doživljenjske 
naročnine, kar je npr. tudi praksa društva NGS (interno gradivo NGS, 2006). 
 
4.3.2.4. PLAČILO NAROČNINE PREKO TRAJNIKA ALI S KREDITNO KARTICO 
Bistvo plačila preko trajnika ali s kreditno kartico se skriva v percepciji vrednosti, ki jo 
naročnik plača za revijo (Steinberg, 2002). Običajno ima naročnik pri plačilu na voljo dve 
možnosti, in sicer plačilo naročnine v enem ali v dveh obrokih. V obeh primerih bo ob 
predpostavki, da izide neka revija vsak mesec po ceni 1000 SIT na številko, naročnik primoran 
plačati račun za letno naročnino v znesku 12.000 SIT oz. 2 x po 6.000 SIT. Predpostavimo 
sedaj, da se je izvršilo avtomatsko podaljšanje naročnine. Naročnika smo čez celo leto 
razvajali in ga popolnoma zadovoljili, sedaj pa ima pred seboj račun z enim od prej omenjenih 
zneskov in začne razmišljati, ali se mu res splača naročiti na to revijo, ali ne obstaja kakšna 
cenejša revija, ki mu nudi podobno vsebino, ali ne bi znesek, ki naj bi šel za naročnino na 
revijo, namenil raje za kaj drugega. Vidimo, da je bil račun povod, da je naročnik začel 
premišljevati ali naj plača podaljšanje naročnine na revijo ali ne. Cilj vsake revija bi moral biti, 
da naročniku ne da nobenega povoda, da začne razmišljati o smotrnosti podaljšanja naročnine. 
Ravno tukaj pride do izraza smiselnost uvedbe možnosti plačila preko trajnika ali s kreditno 
kartico, saj se bo naročniku celotni znesek letne naročnine razdelil na za denarnico manj 
boleče mesečne zneske za samo eno številko revije, ki se mu bodo z njegovega računa trgali 
mesečno (Steinberg, 2002). Hkrati obstaja velika verjetnost, da naročnik majhnega mesečnega 
zneska med celotnimi mesečnimi stroški na izpisku svojega računa niti ne bo opazil, kar je 
točno to, kar s programom plačila preko trajnika ali kreditne kartice želimo doseči. 
 
4.3.2.5. MERJENJE USPEŠNOSTI PROGRAMOV ZA ZADRŽANJE NAROČNIKOV 
Koliko je stala promocija, koliko naročnikov smo s pomočjo programov za zadržanje 
naročnikov dejansko zadržali, na kakšen način bi jih lahko zadržali še več, kdaj izgubimo 
največ naročnikov in zakaj jih izgubimo ravno takrat največ? To so vprašanja, na katera lahko 
revije dobijo odgovor samo z natančnim zbiranjem relevantnih podatkov. Sodeč po 
Ameriškem združenju časopisov (Subscriber retention, 2005, str. 90) so podatki o naročniku 
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osnova, na kateri bodo revije lahko sprejele pravilno odločitev, saj jim omogočajo, da 
naročnika in njegovo obnašanje bolje spoznajo.  
 
Do sedaj smo že spoznali, da se skriva bistvo zadržanja naročnika v vzpostavitvi dolgoročnih 
odnosov s kupci, ki naj bi jih revije dosegle z zadovoljitvijo naročnika in s programi za 
njihovo zadrževanje, kar pa ne zadošča več. Danes revije potrebujejo dolgoročne, predvsem pa 
dobičkonosne naročnike, ki jih najlažje pridobijo s tem, da zadržane naročnike z lojalnostnimi 
programi spremenijo v lojalne naročnike (Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2004, str. 221).  
 
V nadaljevanju bom predstavil in opredelil lojalnost ter lojalnostne programe, katerim bom 
namenil posebno pozornost, saj lahko le z njimi zadržanega naročnika spremenimo v 
dobičkonosnega lojalnega naročnika. 
 
5. SPREMINJANJE ZADRŽANIH NAROČNIKOV V LOJALNE 
NAROČNIKE  
 
Visoka stopnja zadovoljstva je pri naročnikih zelo pomembna, saj povečuje možnosti 
dolgoročnejšega odnosa, vendar pa samo zadovoljstvo še ne zadostuje za naročnikovo 
lojalnost do revije. Arhova (2006, str. 2) je prepričana, da zadovoljstvo potrošnikov ni enako 
lojalnosti potrošnikov, saj zadovoljen potrošnik ni nujno lojalen in obratno, kakor bomo videli 
v nadaljevanju. Lojalnost kupca si je potrebno priboriti z različnimi prijemi, strategijami in 
programi, kar bomo podrobneje spoznali v tem poglavju.  
 
Lojalnost pomeni popolno predanost, pripadnost, zavezanost k nečemu (človeku, predmetu, 
mišljenju ali celo ideji).  
 
Tominčeva (2005, str 49) navaja, da dvakratni nakup še ne pomeni lojalnosti, hkrati pa 
poudarja, da bi bila velika napaka, če bi podjetja zamenjevala kupčevo lojalnost (customer 
loyalty) s ponavljajočim se nakupnim obnašanjem kupcev oz. z zadržanjem kupcev (customer 
retention). Ti se namreč mogoče ne zavedajo obstoja alternativnih izdelkov ali jih sploh 
nimajo na izbiro, zatorej ponovijo prvotni nakup. Nakupe lahko ponavljajo tudi preprosto iz 
lenobe, še bolj verjetno pa zaradi ugodne ponudbe za zadržanje kupcev. Griffinova (2002, str. 
5) vidi lojalnost kupca v dolgoročnem kupčevem nenaključnem kupovanju izdelkov. Lojalni 
kupec se točno zaveda, kaj mu trg ponuja, kaj hoče kupiti in od koga hoče kupiti določen 
izdelek, nanj je čustveno navezan in ga zagovarja. Poudarjam čustveno navezanost, saj je 
lojalnost primarno čustveni koncept, ki ga podjetja pogosto zanemarjajo, šele nato je tudi 
vedenjski koncept. Oba koncepta sta medsebojno povezana, vendar si nista enaka, temveč se 
dopolnjujeta.  
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5.1. VRSTE LOJALNOSTI 
 
Poznamo več različnih razdelitev lojalnosti. V Tabeli 2 predstavljam razdelitev lojalnosti po 
Griffinovi (2002, str. 22), ki razlaga da je vrsta lojalnosti odvisna od dveh dejavnikov, in sicer 
od navezanosti kupca na določen izdelek ali podjetje in od ponovnega nakupa. 
 
Tabela 2: Vrste lojalnosti po Griffinovi 
 
 

 Pogosti Redki 
Močna Premijska lojalnost Latentna lojalnost 
Šibka Nedejavna lojalnost Nelojalnost 

Vir: Griffin, 2002, str. 22. 
 
Nelojalnost – kupci niso zvesti, kupujejo naključno. Podjetja se morajo izogibati ciljanju na 
takšne kupce, saj so nedobičkonosni. Nedejavna lojalnost – kupec kupuje iz navade in je z 
izdelkom zadovoljen oz. ni nezadovoljen. Ta vrsta lojalnosti je značilna predvsem za izdelke 
za vsakdanjo rabo, kot so mleko, bencin in čistila. Z diferenciacijo izdelkov jo je možno 
dvigniti na višjo stopnjo. Latentna lojalnost – srečamo jo pri kupcih, ki so do nekega izdelka 
zelo lojalni, vendar vseeno ne ponovijo nakupa tolikokrat, kot bi ga, če ne bi bilo situacijskih 
dejavnikov. Vzemimo primer, da ima neki moški zelo rad sladoled, njegova žena pa ne. 
Zakonca bosta zaradi tega kupila sladoled bolj poredkoma in bosta raje kupila čokolado, ki je 
všeč obema. Premijska lojalnost – značilna je za kupce, ki so nad izdelkom navdušeni in ga 
zagovarjajo ter o njem povejo svojim bližnjim. Ti kupci so advokati, ki jih bomo spoznali v 
naslednjem odstavku. 
 
Do sedaj smo že spoznali, kaj je zadovoljstvo in kaj je lojalnost. Njun vpliv na dobiček 
podjetja nam prikazuje Slika 3, iz katere lahko razberemo, da je kakovost izdelka predpogoj za 
kupčevo zadovoljstvo. Šele ko je kupec zadovoljen, lahko začnemo delovati v smeri 
pridobivanja njegove lojalnosti, ki bo imela na dobiček tudi največji vpliv.     

Slika 3: Vpliv kakovosti in paketa storitev, zadovoljstva in lojalnosti na dobiček 

 

 

 

 

Vir: Oliver, 1997. 

Kakovost 

Zadovoljstvo 

Dobiček 

Lojalnost 

Med zadovoljstvom kupca/naročnika in njegovo lojalnostjo obstaja zelo močna povezava. Ta 
je najmočnejša pri tistih potrošnikih, ki so zelo zadovoljni s storitvijo/izdelkom in obratno. 
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Hill, Brierley in MacDougall (1999) predstavljajo povezavo med zadovoljstvom in lojalnostjo 
na način, prikazan v Tabeli 3. 

Tabela 3: Povezava med zadovoljstvom in lojalnostjo 

STOPNJA ZADOVOLJSTVA STOPNJA LOJALNOSTI 
odlično - zelo zadovoljen 95 % 
dobro -  zadovoljen 65 % 
povprečno - niti zadovoljen niti nezadovoljen 15 % 
slabo - nezadovoljen 2 % 
zelo slabo - zelo nezadovoljen 0 % 

 
Vir: Hill, Brierley, MacDougall, 1999. 
 
Iz prve vrstice v Tabeli 3 je razvidno, da zadovoljstvo ni enako lojalnosti. Enakega mnenja je 
tudi Tominčeva (2005, str. 49), ki razlaga, da zadovoljen kupec ni nujno tudi zvest, medtem ko 
zelo zadovoljen najverjetneje je. V Tabeli 3 vidimo, da obstajajo tudi kupci, ki jih ni moč 
zadržati, čeprav so popolnoma zadovoljni. To so, prvič, močno preračunljivi kupci, ki kar 
naprej izkoriščajo promocijske prodaje ostalih podjetij in ki takoj, ko kakšno podjetje pripravi 
novo promocijsko prodajo, preidejo k njemu in, drugič, kupci, ki niso bili zadovoljni z našim 
izdelkom. Za prve velja, da obstajajo strategije, kako jih zadržati oz. ponovno pridobiti, a se 
večina tržnikov strinja, da se tega ne splača delati, saj so ti kupci za podjetje najmanj 
dobičkonosni (Smith, Taylor, 2002, str. 4). Za druge pa velja, da se jih splača pridobiti nazaj, 
saj je to za podjetja dvakrat ceneje kakor iskati popolnoma novega kupca (Griffin, 2002, str. 
220). 
 
5.1.2. LOJALNI KUPEC 
 
Kupčevo lojalnost je mogoče pridobiti le s tem, da smo boljši od ostalih. Ponuditi mu moramo 
najboljše storitve in večjo dodano vrednost kot konkurenčna podjetja, hkrati pa moramo na 
kupcu uporabiti lojalnostne strategije in lojalnostne programe, da to lojalnost vzpodbujamo na 
čustveni ravni (Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2004, str. 221).  
 
Skozi proces oblikovanja dolgoročnega odnosa z naročnikom kupec prehaja skozi različne 
faze lojalnosti, ki jih lahko prikažemo s tako imenovano lestvico lojalnosti. Cilj vsakega 
podjetja bi moral biti, da v najkrajšem času in za čim dlje spravi kupca čim višje po tej 
lojalnostni lestvici v smeri, ki jo nakazuje rdeča puščica, glej Sliko 4 (Pelsmacker, Geuens, 
Bergh, 2004, str. 221). Najvišje se na omenjeni lestvici nahajajo zagovorniki ali advokati, ki 
neki izdelek goreče zagovarjajo in uporabljajo, ter ga aktivno priporočajo svojim znancem.  
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Slika 4:  Lestvica lojalnosti 
 
 

 
Z izdelkom je že opravil prvi stik. Iskal je 
informacije. 

Je že opravil prvi nakup. 

Nakup se ponovi. 

Priporočajo izdelek svojim bližnjim. 

Goreče zagovarjajo izdelek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
Vsakdo v populaciji, ki bi kupil izdelek. 
 

 
 Vir: Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2004,  str. 222. 
 
Glede na stopnjo porabnikove lojalnosti pa Coylesova in Gokey (2002, str. 102) delita kupce 
na šest dimenzij, kot je prikazano na Sliki 5. V prvih treh (modra barva) se nahajajo lojalni 
kupci, ki povečujejo ali vsaj ohranjajo svoje izdatke za neki izdelek na enaki ravni. Na izdelek 
so čustveno navezani, se zanj odločajo racionalno, menjava izdelka pa se jim ne zdi vredna 
truda. V drugih treh (oranžna barva) pa najdemo kupce, ki za neki izdelek zmanjšujejo izdatke. 
Največkrat je to posledica spremembe življenjskega sloga, dejstva, da je kupec našel boljšega 
ponudnika ali pa da so z našim izdelkom preprosto nezadovoljni. 

Slika 5: Dimenzije kupčeve lojalnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porabnikovo 
vedenje 

Lojalni kupec 

Kupec, ki prehaja 

Čustveni lojalist  

Inercijski lojalist 

Namerni lojalist 

Življenjsko 
pogojeni selivec

Namerni selivec 

Nezadovoljni 
selivec

• Redko ovrednoti opravljen nakup. 
• Močno čuti, da je izbrana znamka 

zanj prava. 

• Občasno ovrednoti opravljen nakup. 
• Ne razmišlja o zamenjavi izdelka oz. 

ta ni vredna truda. 

• Pogosto ovrednoti opravljen nakup. 
• Smiselnost kupljenega proizvoda 

potrdi z racionalnimi kriteriji. 

• Ponovno oceni in spremeni nakupne 
odločitve zaradi spremenjenih potreb. 

• Nakupno odločitev pogostokrat 
spremeni, novo pa izbere z 
racionalnimi kriteriji. 

• Aktivno nezadovoljen, ima slabo 
izkušnjo z nakupno odločitvijo. 

Vir: Coyles, Gokey, 2005,  str. 103. 
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Žal bo velika večina lojalnih kupcev, ne glede na trud in denar, ki ga vložimo v vzpostavljanje 
njihove lojalnosti, ostala lojalna samo toliko časa, dokler bo čutila, da dobi za svoj nakup 
največjo vrednost (dodana vrednost izdelka glede na ceno izdelka) v primerjavi s tem, kar jim 
nudi konkurenca (Lovelock, 1999, str. 184). 
 
Po Starmanu (2001, str. 9) je potrebno kupce prepričati in pri njih ustvariti zavest, da za 
njihovo lojalnost prejmejo posebne privilegije in nagrade. S kupci je potrebno vzpostaviti 
dvosmerno komunikacijo, ki bo vplivala na kupčeva čustva, to pa najlažje dosežemo z 
lojalnostnimi programi. V točki 5.1.3. najprej predstavljam lojalnostni strategiji in zatem 
lojalnostne programe. 
 
5.1.3. LOJALNOSTNE STRATEGIJE 
 
Obstajata dva tipa lojalnostnih strategij. Prva, nagrajevalna strategija, temelji na konceptu 
nagrajevanja »začetnega lojalnega obnašanja« z dajanjem velikih popustov, nagrad ali drugih 
oblik dodane vrednosti kupcem. Poleg tega, da je zelo draga, je njena največja pomanjkljivost 
tudi to, da jo lahko konkurenčna podjetja hitro posnemajo ali celo izboljšajo. Zato je njena 
učinkovitost v gradnji lojalnosti dokaj slaba, če ni uporabljena v kombinaciji z drugo 
lojalnostno strategijo, to je strategijo dobrih odnosov s kupci, ki vpliva predvsem na kupčeva 
čustva. Slednja strategija temelji na ustvarjanju tesnih vezi s kupci/naročniki in z zbiranjem 
informacij o kupcih/naročnikih, ki so potem uporabljene za personalizirane in prilagojene 
dodatne ponudbe (pošiljanje naslovljenih sporočil, dodatnih ponudb ali vabil na posebne 
dogodke in prireditve). Šele z uvedbo te druge strategije lahko govorimo, da se podjetje trudi s 
kupci vzpostaviti pravi lojalnostni odnos. V procesu prehoda kupca med fazami po lestvici 
lojalnosti (glej str. 25, lestvica lojalnosti) je za prvi dve fazi najprimernejša nagrajevalna 
strategija, ki jo v naslednjih fazah dopolni strategija dobrih odnosov (Pelsmacker, Geuens, 
Bergh, 2004, str. 221). 
 
Pomembno je, da se ljudje, ki pri določenem podjetju pripravljajo lojalnostne programe, 
zavedajo, da morajo obvezno ponuditi najboljšo ponudbo svojim najboljšim kupcem, to je 
tistim, ki so oz. bodo pri podjetju zapravili največ in jim bodo ostali najdlje zvesti. Kupci, ki 
ustvarjajo pri nekem podjetju največ dobička, morajo z lojalnostnimi programi tudi največ 
pridobiti in tako postati še bolj lojalni. (Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2004, str. 222). Pri 
oblikovanju nagrajevalne strategije za nove kupce moramo paziti, da jim ne ponudimo boljše 
ponudbe kot obstoječim kupcem. S tem se strinja tudi Griffinova (2002, str. 217), ki poudarja, 
da je najboljša lastnost učinkovitih lojalnostnih programov, ki jih bomo spoznali v naslednjem 
poglavju, da 20 % najboljših kupcev, ki ustvarijo 80 % celotnega dobička nekega podjetja, od 
lojalnostnega programa pridobi največ, z namenom, da postanejo še bolj zadovoljni in še bolj 
lojalni. 
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5.2. LOJALNOSTNI PROGRAMI 
 
Kupci so z leti postali najdragocenejši kapital vsakega podjetja, ki ga je treba vzdrževati in 
negovati. Ni dovolj, da kupca samo zadržimo, ampak moramo vplivati na njegova čustva in ga 
spremeniti v lojalnega kupca. Z njimi je potrebno vzpostaviti lojalni odnos, pri čemer so nam 
lahko v veliko pomoč učinkoviti lojalnostni programi.  
 
Primarno so obstajali lojalnostni programi, uvedeni z namenom preprečevanja odhodov 
kupcev h konkurenčnim podjetjem, čez čas pa se je njihov namen spremenil. Danes jih lahko s 
pomočjo Starmana (2001, str. 10) opredelimo kot ukrepe, ki skušajo prepoznati, vzdrževati in 
izboljšati odnos kupcev nekega podjetja s pomočjo dolgoročnih, obojestranskih, interaktivnih, 
vrednost dodajajočih odnosov. Lojalnostni programi omogočajo podjetjem vzpostavitev 
čustvenega razmerja s kupci preko interaktivnega okolja, v katerem aktivno sodelujeta tako 
kupec kot podjetje (Gilmartin, 2002, str. 3). To interaktivno okolje bi lahko opredelili tudi kot 
proces spreminjanja kupčevega vedenja in odnosa do podjetja ter premikanja navzgor po 
lojalnostni lestvici.   
 
Z leti se je oblikovalo veliko najrazličnejših lojalnostnih programov, ki sledijo tako 
nagrajevalni strategiji kot tudi strategiji dobrih odnosov. Nekateri izmed njih so: 

• Naročniška prodaja – lep primer je prodaja leksikonov ali slovarjev za obstoječe 
kupce. Na primer: če naročiš danes prvi del slovarja, dobiš ob izidu drugega dela 50 % 
popust. 

• Avtomatsko pošiljanje izdelkov – kupec se obveže, da bo v zameno za popust v 
določenem časovnem intervalu kupoval izdelke nekega podjetja (Master Publishers). 

• Pripadnostne revije – primer: vsak kupec avtomobila Renault prejema brezplačno na 
dom revijo, ki poleg člankov, povezanih s samo znamko, ponuja še drugo zanimivo 
branje. 

• Priloge in dodatki – pri nakupu paketa nekih izdelkov dobimo zraven še darilo ali pa 
bon, ki ga bomo lahko unovčili kdaj drugič. 

• SMS informator – vabilo k cenejšemu nakupu preko mobilnega telefona samo za 
pristopnike.  

• Klubski lojalnostni programi – so najbolj razširjena in najbolj učinkovita oblika 
lojalnostnih programov. Obstajajo v najrazličnejših oblikah in z različnimi nameni. V 
naslednjem poglavju jim bom posvetil posebno pozornost, saj so najprimernejši za 
vzpostavljanje lojalnosti naročnikov na neko revijo. 

 
Pravkar naštete lojalnostne programe lahko po Starmanu (1999, str. 56) razdelimo na: 

• Eksplicitne programe – njihova glavna značilnost je, da seznanjajo kupce, da so 
včlanjeni v lojalnostni program in da jim zavestno vzbujajo misel, da morajo od 
programa imeti določeno korist. Primarno so namenjeni povečevanju zvestobe 
obstoječih kupcev z nudenjem materialnih prednosti (lojalnostni klubi). 
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• Implicitne programe – za razliko od eksplicitnih ti ne ponujajo materialne prednosti in 
niso namenjeni vsem kupcem (npr. pripadnostne revije). 

 
Z vsakim lojalnostim programom želijo podjetja doseči neke cilje. V vsej literaturi, ki sem jo 
preučil, nisem našel dveh enakih odgovorov, kaj so ti cilji, zato bom na osnovi preučenega 
povedal svoje mnenje. 
 
Menim, da je glavni cilj vseh lojalnostnih programov z vplivanjem na čustva kupcev 
podaljševati dobo, v kateri kupec kupuje pri nekem podjetju izdelke, in maksimirati 
življenjsko vrednost nekega kupca za to podjetje.    
 
Vsak kupec ima svoje potrebe in želje, zato ni vsak lojalnostni program primeren za vsakega 
kupca. Glede ustreznosti posameznega lojalnostnega programa, se bo kupec po mnenju 
Pelsmackerja, Geuensa, in Bergha (2004, str. 222) odločal na podlagi naslednjih petih 
dejavnikov:  

• denarna vrednost, ki jo z lojalnostnim programom pridobi, 
• število opcij (več opcij kot ima na razpolago, bolj pomembnega se počuti), 
• kupčeva želena vrednost (neka minimalna vrednost, za katero kupec meni, da bi mu 

morala pripadati), 
• ustreznost in primernost (lojalnostni programi, ki obljubljajo, da bo kupec nekaj dobil 

šele čez nekaj časa, ne pridejo v poštev), 
• korist (koliko mu koristi dejanska dodana vrednost).  

 
Vzpostavitev učinkovitega lojalnostnega programi ni lahka. Gilmartin (2002, str. 3) navaja pet 
ključnih vodil za lažjo vzpostavitev učinkovitega lojalnostnega programa, katerih naj bi se 
podjetja, ki vzpostavljajo lojalnostni program, držala v vseh korakih vzpostavitve le-tega. 

• ideja lojalnostnega programa mora postati del podjetja in njegovih zaposlenih, zato jo 
je potrebno integrirati v obstoječi trženjski plan in kulturo podjetja, 

• uporabite podatke in znanje, ki ste jih pridobili o kupcih, da ugotovite, kaj od vas 
pričakujejo, 

• vsak kupec ima specifične želje, vendar vseh ni mogoče zadovoljiti; zavedati se je 
potrebno, da so nekateri kupci pomembnejši od ostalih, 

• postavite si realistične cilje, ki jih boste lahko dosegli, 
• že v začetku planirajte, da boste vse rezultate merili, saj boste le tako lahko vedeli, če 

so bili vaši lojalnosti programi uspešni. 
 

Podjetja morajo pri vzpostavitvi učinkovitega lojalnostnega programa paziti še na to, da z 
zadržanjem naročnikov ustvarijo več prihodkov kot odhodkov. Še pomembneje pa je, da je 
lojalnostni program zasnovan na takšen način, da privlači minimalno število cenovno oz. 
promocijsko orientiranih kupcev, ki bodo ob prvi priložnosti prekinili naročniško razmerje. 
Smiselnost lojalnostnih programov je v dolgoročnih, pogosto več let trajajočih projektih, ki 
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morajo promovirati prednosti dolgoročnega odnosa med kupcem in podjetjem in ki ne smejo 
spodbujati prehoda k drugemu podjetju (Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2004, str. 222). 
 
Navkljub obilici dobrih lastnosti imajo lojalnostni programi tudi eno veliko pomanjkljivost, in 
sicer prinašajo konkurenčno prednost samo podjetju, ki je določen lojalnostni program prvo 
uvedlo in ostajajo učinkoviti le toliko časa, dokler jih ne uvedejo tudi ostala podjetja. Ko jih 
uporablja že večina podjetij ali celo vsa, pa postanejo veliko breme (Altman, december 2004). 
 
V nadaljevanju predstavljam lojalnostne programe za gradnjo lojalnosti pri naročnikih na 
revijo, zato nekateri izmed prej naštetih lojalnostnih programov ne pridejo v poštev, po drugi 
strani pa obstaja nekaj lojalnostnih programov, ki pridejo v poštev samo za gradnjo lojalnosti 
naročnikov na revijo (časopis). Za naročnike na neko revijo so primerni naslednji lojalnostni 
programi:  

• cenejša naročnina za plačilo preko trajnika ali kreditne kartice (npr. Chichago 
Tribune), 

• posebne prodajne ponudbe, 
• dodatne priloge (zemljevidi, posebne številke revije), 
• E – revija (npr. Finance-on.net, Reader´s Digest), 
• klubski lojalnostni program (npr. Klub NG Junior). 

 
Med vsemi naštetimi lojalnostnimi programi bom posebno pozornost namenil lojalnostnim 
klubom, saj sem prepričan, da ravno taki klubi predstavljajo najučinkovitejše lojalnostne 
programe. Moje prepričanje potrjujejo uspehi številnih revij in časopisov, med njimi Chichago 
Tribune, The Dallas Morning News in nenazadnje revija National Geographic Junior, ki so 
lojalnostne klube že uspešno uvedle. 
 
5.2.1. CENEJŠA NAROČNINA ZA PLAČILO PREKO TRAJNIKA ALI S KREDITNO 
KARTICO 
Cena revije se vsake toliko poviša, kar bo določene naročnike odvrnilo od ponovnega naročila 
na revijo. Temu se je mogoče vsaj deloma izogniti, če ponudimo obstoječim naročnikom 
možnost plačila naročnine preko trajnika ali kreditne kartice v zameno za nespremenjeno ceno 
naročnine za eno leto (Steinberg, 2002). Ob zvišanju cene revije sporočimo obstoječim 
naročnikom, da bodo lahko v naslednjem naročniškem letu po stari ceni prejemali revijo, če 
preidejo na plačilo naročnine preko trajnika ali kreditne kartice. S tem bomo ublažili vpliv 
povišanja cene na naročnikovo odločitev o ponovnem naročilu na revijo in naročnika 
prepričali, da bo odslej plačeval naročnino preko trajnika ali kreditne kartice (prednosti, ki jih 
revija pridobi s plačilom naročnine preko trajnika ali kreditne kartice so opisane na strani 21). 
Ob naslednjem odločanju o ponovnem naročilu na revijo se naročnik niti ne bo spomnil, da se 
je revija prejšnje leto podražila, če pa se bo, se bo vsekakor spomnil tudi tega, da je revija 
samo njemu, kot naročniku, omogočila prejemanje revije po stari ceni. V najslabšem primeru 
bomo s tem programom naročnika pri reviji zadržali še vsaj za dodatno leto.  
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5.2.2. POSEBNE PRODAJNE PONUDBE 
Trenutno so v Sloveniji  zelo moderne posebne prodajne ponudbe za kupce revij ali časopisov 
– ponavadi so to knjige ali DVD-ji. Bistvo tega pristopa je, da revije (časopisi) po zelo ugodni 
ceni ponudijo nakup kompleta knjig ali česa podobnega samo svojim naročnikom – zadnji 
primer je pred kratkim predstavljena akcija časopisa Delo, ki je po zelo ugodni ceni prodajal 
komplet 11 DVD-jev, ki so ga lahko kupili samo naročniki časopisa Delo (Internetna stran 
časopisa Delo, 2006). Časopis Delo je s prodajo DVD-jev nekaj zaslužil, poleg tega pa je za 
vse svoje naročnike ustvaril še dodano vrednost. S tem je naročnikom pokazal, da jih ceni in 
da imajo poseben status. Ob ponovnem odločanju glede podaljšanja naročnine na časopis Delo 
se naročnik te posamezne akcije najverjetneje ne bo spomnil. Spomnil pa se bo, da mu Delo 
kot naročniku od časa do časa ponuja posebne in ekskluzivne ponudbe, ki jih bo deležen le, če 
bo ostal naročnik in obstaja verjetnost, da bo ostal zvest omenjenemu časopisu.    
 
5.2.3. DODATNE PRILOGE 
Vse več revij uporablja priloge k reviji kot sredstvo za vzpostavljanje konkurenčne prednosti v 
primerjavi z ostalimi revijami. Breau (2000, str. 47) pojasnjuje, da priloge povečujejo ugled 
blagovne znamke revije in predstavljajo dodano vrednost, ki jo naročniki prejmejo z 
naročanjem na neko revijo, in so odličen prijem za zadržanje naročnikov. Revije se tega 
močno zavedajo, zato se skoraj vse poslužujejo tega pristopa. Priloge k reviji so lahko zelo 
različne, od zemljevidov, tematskih kart, kozmetičnih izdelkov, barvic, slikic in nalepk pa vse 
do CD-jev in DVD-jev (Internetna stran revije National Geographic Magazine, 2006). 
 
5.2.4. E – REVIJA 
Na tujih revijalnih trgih so elektronske verzije revij poznane in popularne že kar nekaj časa. 
Crowford (2002) razlaga, da je zanje značilno, da zapolnjujejo vrzel med internetom in 
običajnimi revijami. E-revija je lahko identična tiskani reviji ali pa vsebuje še dodatne članke, 
ki jih v tiskani reviji ne najdemo. Naročniki, ki so že naročeni na tiskano revijo, imajo 
avtomatičen dostop do elektronske verzije te revije (za naročnike je to dodana vrednost), ali pa 
morajo za ogled elektronske verzije revije dodatno plačati. Najbolj znana slovenska e-revija je 
revija Finance, ki se nahaja na spletnem naslovu www.finance-on.net. Časopis Finance ima 
54.000 naročnikov tiskane verzije časopisa in kar 18.500 naročnikov e-verzije časopisa 
(Internetna stran revije Finance). 
 
Prednosti, ki jih prinašajo e-revije v primerjavi s klasičnimi revijami, so sledeče (Internetna 
stran Reader˙s Digest, 2006): 

• članke, stavke in celo besede je mogoče najti takoj, 
• ni problemov z dostavo – revija pride nepoškodovana in vedno brez zamude, 
• hitre povezave na internetne strani, ki se na nanašajo na članek, za nadaljnja 

raziskovanja, 
• revija je shranjena varno, kronološko in ne zavzema bivalnega prostora bralca, 
• za več 10 % prihranka pri ceni v primerjavi s tiskano revijo.  
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Baza podatkov – te sicer ne moremo šteti med lojalnostne programe, predstavlja pa osnovo za 
vzpostavitev učinkovitih lojalnostnih programov. Hkrati jo lahko uporabimo še v druge 
promocijske namene, npr. za tako imenovane trženjske poroke (Groucutt, Leadley, Forsyth, 
2004, str. 22), t.j. skupne akcije s partnerskimi podjetji, ki samo naročnikom na revijo 
prinašajo določene prednosti in ugodnosti.   
 
5.2.5. KLUBSKI LOJALNOSTNI PROGRAM 
Vse več je podjetij, ki ustanavljajo različne klube z namenom gradnje lojalnega odnosa s 
svojimi kupci. Prvič so se pojavili v Nemčiji in se od tam v zelo kratkem času razširili po 
celem svetu.  
 
Ko govorimo o revijah in o njenih naročnikih, pridejo klubski lojalnosti programi še posebej 
do izraza, saj dajo z ugodnostmi in ekskluzivnimi ponudbami naročniku vedeti, da ni samo 
številka, ampak da ga revija ceni in mu želi ponuditi več kot ostale revije. Prepričan sem, da so 
ravno naročniški lojalnostni klubi ključ za pridobitev naročnikove lojalnosti in prav zato bom 
temu tipu lojalnostnega programa posvetil posebno pozornost (Subscriber retention, 2005, str. 
52). 
 
Naročniške klube lahko že v osnovi razdelimo na klube, ki nudijo finančne ugodnosti, na 
klube, ki nudijo nefinančne ugodnosti in na take, ki so kombinacija obeh. Vse vrste klubov 
opredelimo kot združenje ljudi ali organizacij, ki jih k medsebojni komunikaciji s ponujanjem 
ugodnostnih paketov in dodane vrednosti spodbuja organizacija, katere cilj je povečati 
naročnikovo lojalnost s tem, da naročniku sporoča, da ji zanj ni vseeno (Gilmartin, 2002, str. 
1).  
 
Članstvo v naročniškem klubu je lahko avtomatsko, pogojeno z nakupom naročnine ali s 
plačilom določene članarine (Starman, 2001, str. 11). Za prepoznavnost članov kluba je 
smiselno uvesti tudi članske kartice, ki bodo oznanjale pripadnost naročnika klubu in mu 
omogočale identifikacijo pri koriščenju nagrad in popustov, o katerih bom več povedal v 
nadaljevanju.  
 
Revije se morajo zavedati pomena ustanovitve kluba, saj ta ni namenjen sam sebi, ampak 
spodbujanju lojalnosti naročnikov. Zato je potrebno ustanovitev naročniškega kluba skrbno 
pretehtati in premisliti, lahko bi celo rekli, da gre za vpeljavo novega izdelka pod blagovno 
znamko revije, ki mora zajemati naslednje korake (Kotler, 1996, str. 340): 

• določitev namena in ciljev, 
• opredelitev ciljne skupine, 
• opredelitev svežnja koristi, 
• oblikovanje primerne strategije tržnega komuniciranja, 
• način financiranja programa, 
• določitev izvedbe projekta, 
• merjenje in izboljševanje klubskega programa.   
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Navedeni koraki veljajo bolj ali manj tudi pri vseh ostalih lojalnostnih programih, v 
nadaljevanju pa opisujem vsak posamezen korak za primer lojalnostnega kluba. 
 
5.2.5.1. DOLOČITEV NAMENA IN CILJEV 
Revije se morajo že v začetku zavedati, da spada naročniški klub med dolgoročne lojalnostne 
programe, pri katerih so rezultati vidni šele v nekaj letih. Glede na to si morajo postaviti tudi 
dolgoročni cilj. Cilji lojalnostnih klubov so lahko zelo različni, od povečanja frekvence 
prodaje izdelka in pridobitve novih kupcev pa vse do vzpostavitve baze podatkov o kupcih. 
(Gilmartin, 2002, str. 4).    
 
Ko govorimo o naročniških lojalnostnih klubih, so cilji le-teh lahko naslednji: 

• zadržanje čim večjega števila naročnikov, 
• sprememba kratkoročnih naročnikov v dolgoročne, 
• pridobivanje novih naročnikov, 
• kombinacije zgoraj naštetih ciljev. 
 

5.2.5.2. OPREDELITEV CILJNE SKUPINE 
Drugi korak je določitev ciljne skupine naročnikov. Najprej je potrebno preučiti, kateri 
naročniki dolgoročno gledano ustvarijo največ dobička in kateri predstavljajo največji delež 
dobička. Naročniki, ki se na revijo naročijo za daljše obdobje, so za revijo najbolj 
dobičkonosni, medtem ko kratkoročni naročniki (teh je največ) ustvarijo največji delež 
dobička. Revija se mora zato glede na cilj odločiti za primarno ciljno skupino in ji ponuditi 
največjo dodano vrednost, šele nato pridejo na vrsto vsi ostali naročniki (Gilmartin, 2002, str. 
5).  
 
Primer: Če želi revija kratkoročne naročnike spremeniti v dolgoročne, bo za ciljno skupino 
izbrala naročnike, ki so na revijo naročeni že več let, in jim ponudila največjo dodano 
vrednost. S tem bo poskušala prepričati kratkoročne naročnike, da postanejo dolgoročni, 
hkrati pa bo maksimalizirala možnost, da bo večina dolgoročnih naročnikov ostala lojalna 
reviji. 
 
5.2.5.3. OPREDELITEV SVEŽNJA KORISTI 
Šele izbira pravih popustov in ugodnosti, ki bodo v očeh naročnikov imeli visoko dodano 
vrednost, bo naredila naročniški klub uspešen. Postopek izbire oz. določitve teh ugodnosti in 
popustov po Gilmartinu poteka v štirih korakih (Gilmartin, 2002, str. 5): 

• z možgansko nevihto (brain-storming) poiščemo ideje za popuste in ugodnosti, pri tem 
se osredotočamo na primarno ciljno skupino, 

• na manjšem vzorcu naročnikov izvedemo preliminarno tržno raziskavo, da iz izbranih 
idej izluščimo najboljše in najslabše, 

• koncept najboljših idej preizkusimo na obsežnejšem vzorcu naročnikov, pri čemer 
uporabimo ocenjevalne lestvice, 
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• določimo najboljše ideje za popuste in ugodnosti, upoštevajoč stroške in izvedljivost; 
pri dokončni izbiri naj bi imela največjo težo dodana vrednost, ki jo naročnik zazna s 
popustom oz. ugodnostjo. 

 
Gilmartin (2002, str. 6) obenem navaja še glavne značilnosti paketa popustov in ugodnosti 
naročniškega kluba, ki so: 

• vsebovati mora unikatne elemente, 
• navezovanje na izdelek, 
• člane kluba prijetno preseneti, 
• povečuje ugled in podobo izdelka, 
• prinaša posebne ugodnosti za dolgoročno članstvo v klubu, 
• ponuja diferenciacijo, 
• izraža superioriteto izdelka, 
• odraža pomembnost kupca, 
• omogoča udeležbo na posebnih dogodkih samo za člane kluba. 

 
Svežnji koristi za naročnika na revijo so lahko naslednji: 

• nižja naročnina za večletno naročanje, 
• posebna, ekskluzivna prodajna ponudba samo za naročnike revije, 
• popust za udeležbo na predstavah, dogodkih, koncertih, 
• popusti pri različnih partnerskih podjetjih, 
• udeležba na posebnih dogodkih, organiziranih samo za naročnike revije, druženja, 

potovanja in podobno. 
 
Starman (2001, str. 12) koristi na splošno deli na »mehke«, kamor uvršča klubske časopise in 
informatorje, in na »trde«, med katere sodijo nagrade in popusti. 
 
5.2.5.4. OBLIKOVANJE PRIMERNE STRATEGIJE TRŽNEGA KOMUNICIRANJA 
Z ustrezno strategijo tržnega komuniciranja podjetje poskrbi, da določena skupina ljudi izve za 
obstoj, namen in ugodnosti, ki jih naročniški klub prinaša članom (Starman, 2001, str. 12).  
 
Strategija tržnega komuniciranja je spet močno odvisna od primarnega cilja naročniškega 
kluba. Za revijo je najbolj smotrno, da svoj naročniški klub promovira in predstavi z oglasi v 
revijah in z direktno pošto, ki jo prejmejo posamezniki, ki so uvrščeni v ciljno skupino. Če 
primarna ciljna skupina zajema tudi potencialne naročnike, ki še niso naročeni na revijo, je 
smiselno, da revija uporabi še ostale medije (TV, radio, internet...). Zelo dobrodošla so tudi 
klubska srečanja in dogodki (Gilmartin, 2002, str. 8).   
 
Nič manj pomembna od zunanje komunikacije, vsaj po mnenju Gilmartina (2002, str. 8), ni 
notranja komunikacija, to je komunikacija med zaposlenimi znotraj revije. Vsi zaposleni 
morajo biti obveščeni o obstoju naročniškega kluba, o njegovih ciljih, posebni ponudbi in 
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namenu. Da naročniški klub uspešno funkcionira, mora biti podprt s strani vseh zaposlenih, 
tako vodstva podjetja, ki revijo izdaja, kot tudi telefonistov in urednikov. 
 
5.2.5.5. NAČIN FINANCIRANJA PROGRAMA 
Drugi najpomembnejši korak, takoj za določitvijo paketa popustov in ugodnosti, je 
financiranje naročniškega kluba. Vsak naročniški klub ustvarja določene stroške, ki jih je 
mogoče pokriti in pri tem tudi nekaj zaslužiti na različne načine. Hkrati moramo na te stroške 
gledati kot na investicijo v trženjski program, ki bo pomagal zadržati že obstoječe naročnike 
na revijo. Na Sliki 6 po Gilmartinu (2002, str. 7) predstavljam možnosti financiranja in 
pokrivanja stroškov, ki jih ustvarja naročniški klub  . 
 
Slika 6: Stroški kluba in možnosti financiranja kluba 
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Oglaševanje v klubskih 
publikacijah 

Prihodki od posebnih 
prodajnih ponudb samo za 

člane kluba 

Baza podatkov 

Vir: Gilmartin, 2002, str. 7.  
 
5.2.5.6. DOLOČITEV IZVEDBE PROJEKTA  
Izvedba projekta naročniškega kluba je kompleksna in težka naloga, zato je potrebno določiti 
tehnologijo, infrastrukturo, sposobnega vodjo projekta in ostale člane, ki bodo sodelovali ne 
samo pri nastanku kluba, temveč tudi pri njegovem vzdrževanju in posodabljanju. Pri 
ustanavljanju kluba je potrebno med člani projektnega tima, pristopnimi partnerji in 
nenazadnje naročniki komunicirati, da dosežemo želeni oz. zastavljeni cilj. (Gilmartin, 2002, 
str. 8).  Starman (2001, str. 12) še dodatno opozarja, da mora biti osebje, ki je kakor koli 
povezano s klubom, dobro šolano in pripravljeno na izpeljavo lojalnostnega programa. 
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5.2.5.7. MERJENJE UČINKOVITOSTI IN IZBOLJŠEVANJE KLUBSKEGA 
PROGRAMA 
   
Kakor pri vsakem trženjskem orodju je potrebno tudi pri naročniškem klubu meriti njegovo 
učinkovitost. Učinkovito merjenje od prvega dneva naprej nam bo povedalo, kaj se z 
naročniškim klubom dogaja, ali mu gre dobro ali ne in kaj moramo spremeniti, da ga bomo še 
izboljšali. Za revije je zelo pomembno, da razvijejo kazalce, ki bodo avtomatično merili 
odzivnost na klubske akcije in promocije kot tudi zavedanje o blagovni znamki revije 
(Gilmartin, 2002, str. 10). 
 
Tako kot izdelki in naročniki imajo tudi naročniški klubi svoj življenjski ciklus. Da bi 
naročniški klub ostal aktualen in za naročnike privlačen, ga moramo neprestano dopolnjevati, 
posodabljati in ohranjati njegovo privlačno ponudbo (Gilmartin, 2002, str. 6). 
 
Če povzamemo, je po mnenju Gilmartina (2002, str. 11) končni uspeh lojalnostnega kluba 
močno odvisen od naslednjih dejavnikov:  

• zavzetosti podjetja in njegovih delavcev ter podjetja, ki klub sponzorira, 
• zasnove osnovnih komponent kluba in njenih implementacij, 
• enostavnosti uporabe kluba za zaposlene, 
• naročniki morajo z lahkoto razumeti, kaj pridobijo s klubom in kakšne ugodnosti jim 

prinaša, 
• ponujati mora popuste in ugodnosti, ki bodo motivirali zavzetost in vzpostavljali 

lojalnost do revije. 
 
Žal ima lojalnostni klub veliko negativno lastnost, in sicer dejstvo, da obstaja že veliko število 
klubov, ki prinašajo določene ugodnosti, kar je za kupca lahko tudi zelo moteče. Mogoče je 
naročnik revije že včlanjen v nekaj drugih klubov ter mu je zato težko slediti vsem 
ugodnostim, ki mu jih nudijo različni klubi, na dom dobiva ogromno direktne pošte v zvezi s 
klubi, povabil k sodelovanju v nagradnih igrah itd. Zaradi tega mu članstvo v še enem klubu, 
ki mu ga ponuja revija, mogoče ne pomeni nič.  
 
Preden preidem na anketo o zadovoljstvu in lojalnosti naročnikov na revijo NGM, naj 
povzamem četrto in peto poglavje z besedami Tominčeve (2005, str. 50), ki pravi, da je 
zadovoljstvo odnos, lojalnost pa način vedenja kupca.  
 
6. RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA IN LOJALNOSTI NAROČNIKOV NA 
REVIJO NATIONAL GEOGRAPHIC V SLOVENSKEM JEZIKU  
 
V teoretičnem delu sem opisal, kako naj bi neka revija zadržala naročnike ter jih nato z 
lojalnostnimi programi spremenila v lojalne naročnike. Med lojalnostnimi programi sem 
največ pozornosti namenil lojalnostnim klubom, saj sem s pomočjo preučene literature prišel 
do sklepa, da je prav lojalnostni klub pri revijah najboljši trženjski prijem za pridobivanje oz. 
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spodbujanje naročnikove lojalnosti. Preden revija prične z izvajanjem kakršnih koli trženjskih 
prijemov oz. programov, je smiselno, da ugotovi, kakšno je trenutno zadovoljstvo naročnikov 
na revijo ter kateri je po naročnikovem mnenju najboljši prijem/način, da se pridobi njegovo 
lojalnost. 
 
6.1. PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE 
 
Problem, s katerim se revija National Geographic v slovenskem jeziku sicer še ne srečuje, a se 
v kratkem vsekakor bo, in ki sem ga v prejšnjih poglavjih že nekajkrat omenil, je ta, da je v 
zelo kratkem času pridobila veliko število naročnikov, ki jih bo za nadaljnje uspešno izdajanje 
revije v naslednjem naročniškem obdobju potrebno tudi zadržati. Iz tega problema lahko 
izluščim cilje, ki sem jih z raziskavo želel doseči: 
 

• Hotel sem ugotoviti, v kolikšni meri so bila naročnikova pričakovanja z naročilom na 
revijo National Geographic v slovenskem jeziku zadovoljena, in če niso bila, katera 
niso bila – ugotavljanje splošnega zadovoljstva.  

 
• Poleg tega me je zanimalo, kakšna je naročnikova percepcija blagovne znamke revije 

National Geographic v slovenskem jeziku v primerjavi z ostalimi revijami. 
 

• Glavni cilj raziskave je bil pridobiti naročnikovo mnenje o tem, s čim bi si revija lahko 
pridobila njegovo lojalnost in v kolikšni meri bi ta lojalnost pripomogla k ponovnemu 
naročilu na revijo. 

 
6.2. RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
 
Kakor že v uvodu diplomske naloge omenjam, se mi je ideja za temo diplomske naloge 
porodila pri delu v marketingu Založbe Rokus d.o.o.. Ob delu in ob preučevanju literature in 
člankov iz sveta revijalnega založništva so se mi porodila nekatera vprašanja, na podlagi 
katerih sem oblikoval hipoteze, ki jih bom s pomočjo raziskave potrdil ali zavrnil.  
 
H1: Na revijo National Geographic v slovenskem jeziku so naročeni ljudje z višjo izobrazbo in 
        z nadpovprečnim življenjskim standardom.  
H2: Naročnikova slaba izkušnja ali nezadovoljstvo z revijo ter splošna ocena revije (1 odlična 
        in 5 zelo slaba) sta med seboj odvisni.  
H3: Obstaja povezava med splošno oceno revij in izbiro lojalnostnega programa 
H4: Obstaja odvisnost med naročnikovo splošno oceno revije in naročnikovim priporočilom 
       revije znancem.  
H5: Med vsemi lojalnostnimi programi, bi največ naročnikov najraje izbralo lojalnostni klub. 
H6: Naročniki, ki so si med lojalnostnimi programi zaželeli ustanovitve lojalnostnega kluba, 
       bi bili z ustanovitvijo lojalnostnega kluba najraje deležni »popustov pri številnih 
       podjetjih«.   
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H7: Po predvidevanju naročnikov bi imela vpeljava lojalnostnega kluba pozitiven vpliv tudi 
       na njihovo odločitev za ponovno naročilo.  
 
6.3. NAČRTOVANJE RAZISKAVE 
 
Pri načrtovanju raziskave sem se zgledoval po Kotlerju (1996, str. 133- 140), ki priporoča, naj 
raziskavo sestavljajo naslednje postavke: viri podatkov, oblike komuniciranja, raziskovalne 
metode, raziskovalni instrument in načrt vzorčenja. 
 
6.3.1. VIRI PODATKOV 
 
Raziskavo sem začel z zbiranjem in preučevanjem čim večje količine sekundarnih podatkov, 
ki sem jih pridobil predvsem v pogovorih z zaposlenimi pri Zložbi Rokus d.o.o. in s 
prebiranjem člankov ter brskanjem po internetu. S pomočjo sekundarnih podatkov sem lahko 
oblikoval spremenljivke in hipoteze raziskave. Za zbiranje primarnih podatkov je prišlo v 
poštev samo anketiranje. Primarne podatke sem tako zbral s pomočjo kvantitativne raziskave 
na osnovi vprašalnika. Za ogled vprašalnika glej Prilogo 6.   
 
6.3.2. OBLIKE KOMUNICIRANJA 
 
Za komunikacijo z naročniki sem izbral anketiranje preko interneta oz. elektronske pošte. To 
obliko sem izbral predvsem iz treh razlogov. Prvič, ker je takšen način komunikacije veliko 
manj vsiljiv kot komunikacija preko telefona, drugič, zaradi hitrosti pridobivanja podatkov oz. 
izvedbe ankete in pa zaradi zanimivega dejstva, da se je veliko naročnikov naročilo na revijo 
National Geographic v slovenskem jeziku ravno preko interneta. To pomeni, da jim 
elektronska pošta ni tuja in da veliko splošne komunikacije opravijo ravno preko nje, kar je 
dober povod za veliko odzivnost na anketo. 
 
6.3.3. RAZISKOVALNI INSTRUMENT 
 
Za raziskovalni inštrument sem pripravil neprikrit vprašalnik, sestavljen iz 25 vprašanj, ki sem 
jih razdelil na štiri dele; o reviji, o blagovni znamki National Geographic, zvestoba, in 
demografska vprašanja. Vprašalnik sem zasnoval s pomočjo osebe, ki v Založi Rokus d.o.o. 
skrbi za raziskave in razvoj in ima pri pripravi podobnih vprašalnikov veliko izkušenj. 
Vprašalnik je bil oblikovan s »formami« posebej za reševanje preko elektronske pošte in z 
namenom čim lažjega in hitrejšega reševanja. Anketiranci so odgovorili na vprašanje tako, da 
so kliknili na kvadratek pred odgovorom. Preden sem anketo dejansko izvedel, sem vprašalnik 
testiral tudi med študenti Ekonomske fakultete in na podlagi njihove reakcije v vprašalniku 
odpravil nejasnosti.  
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6.3.4. NAČRT VZORČENJA 
 
Pri vzorcu raziskave sem se odločil za vzorec med vsemi naročniki revije National Geographic 
v slovenskem jeziku, ki so Založbi Rokus d.o.o. ob naročilu na revijo zaupali tudi svoj 
elektronski naslov – takšnih je bilo kar 75 % (interni podatki Založbe Rokus d.o.o., 2006). 
Tako sem med vsemi temi naključno izbral 300 elektronskih naslovov in nanje poslal 
vprašalnik s prošnjo za sodelovanje v anketi. Edini pogoj za sodelovanje je bil, da mora biti 
oseba, ki vprašalnik rešuje, stara vsaj 18 let in naročena na revijo. Po dveh tednih sem dobil 
vrnjenih 114 vprašalnikov – vzorec za analizo (n = 114). To pomeni, da je bila odzivnost na 
mojo prošnjo za izpolnitev vprašalnika 38 %, kar je več kot odlično. Nekaj vprašalnikov je 
bilo pomanjkljivo izpolnjenih, kar pomeni, da so anketiranci bodisi pozabili odgovoriti na 
vprašanje bodisi namenoma niso odgovorili. Pri anketiranju preko interneta se pojavljajo 
tovrstne napake, saj anketirancu ne moremo natanko pojasniti vprašanja in morebitnih 
nejasnosti. Pri analizi vsakega vprašanja sem manjkajoče vrednosti predvidel in jih označil s 
standardnim številom za manjkajoče vrednosti, to je s številom 9 (pri enem vprašanju pa sem 
bil primoran uporabiti število 99).    
 
6.3.5. ANALIZA PODATKOV 
 
Podatke, pridobljene z vprašalniki, in grafične prikaze sem obdelal večinoma s pomočjo 
programa SPSS 13.0 za Windows (Sheridan J. Coakes, Lybdall G, 2003 in Rovan Jože, Turk 
Tomaž, 2001), v manjšem delu pa s programom MS Office XP.   
 
6.4. PREGLED IN PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKAVE NAROČNIKOV 
REVIJE NATIONAL GEOGRAPHIC V SLOVENSKEM JEZIKU  
 
Poglavje je namenjeno povzetku in interpretaciji najpomembnejših rezultatov raziskave, ki jih 
zaradi preglednosti in obsežnosti v tem delu ne bom navajal v celoti. Celotne rezultate 
raziskave je mogoče najti med prilogami, in sicer v  Prilogi 7. 
 
Rezultati raziskave so razdeljeni na enake dele, kot je razdeljen vprašalnik.  
 
6.4.1. DEMOGRAFSKA ZNAČILNOST VZORCA 
 
Kakor sem že omenil, je bilo v vzorec raziskave vključenih 114 oseb, od tega je bilo 49 % 
žensk in 51 % moških (Priloga 7, Tabela P-4). Pri ugotavljanju starosti anketiranih 
naročnikov sem oblikoval pet razredov in prišel do ugotovitve, da je bilo največ anketirancev 
starih med 18 in 25 let. Takih je bilo kar 47 % anketirancev, medtem ko je bilo mlajših od 18 
let 32 % anketirancev, kar je presenetljivo, saj sem pričakoval, da bo slednjih najmanj. Delež 
anketirancev v starosti med 26 in 35 let je znašal le 12 %, delež vseh preostalih anketirancev v 
preostalih dveh starostnih razredih pa je skupaj znašal dobrih 9 % (Priloga 7, Tabela P-5).  
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Med vsemi anketiranci je bilo 63 % zaposlenih in 30 % dijakov ali študentov, število 
upokojencev, podjetnikov in gospodinj je bilo minimalno, noben anketiranec pa ni bil 
brezposeln (Priloga 7, Tabela P-6). Presenetil me je delež študentov, saj je predstavljal skoraj 
tretjino vseh anketirancev, kar pomeni, da je revija National Geographic v slovenskem jeziku 
priljubljena tudi med mlajšo populacijo in da je smiselno, da revija pripravi še dodatno 
študentsko promocijo, katere primarna ciljna skupina bodo le študentje.    
 
Zanimal me je tudi življenjski standard in izobrazba naročnikov. Raziskava je pokazala, da 47 
% anketirancev meni, da je njihov življenjski standard povprečen, točno 50 % pa jih ocenjuje 
svoj standard kot boljši ali veliko boljši od povprečnega, kar je zelo nenavadno, sej je bilo med 
anketiranci skoraj tretjino dijakov ali študentov (predpostavljam, da so dijaki in študentje svoj 
življenjski standard primerjali z življenjskim standardom svojih sovrstnikov). Kar se pa tiče 
izobrazbe, ima 54 % anketirancev visoko, višjo, magistrsko ali doktorsko izobrazbo, 45 % 
anketirancev ima srednjo ali poklicno izobrazbo, preostalih 2 % pa ima dokončano le osnovno 
šolo ali manj (Priloga 7, Tabela P-7 in P-8). Takšne rezultate sem tudi pričakoval. 
 
Mogoče je zanimiva še struktura anketirancev po spolu in regiji stalnega prebivališča, ki jo 
prikazujem na Sliki 7. Po pričakovanju je bilo največ anketirancev iz Ljubljane in Maribora. 
 
Slika 7: Struktura anketirancev po spolu in regiji stalnega prebivališča 
 

 
 
Vir: Analiza vprašalnika, 2006. 
 
6.4.2. O REVIJI 
 
V tem delu vprašalnika sem poskušal ugotoviti predvsem splošno zadovoljstvo naročnikov z 
revijo. Za začetek me je zanimalo, kako so bili naročniki zadovoljni s pridobivanjem 
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informacij o reviji, naročanjem na revijo in plačilom naročnine ter vzroki njihovega 
morebitnega nezadovoljstva. Pričakoval sem, da bo veliko naročnikov pri omenjenih storitvah 
zadovoljnih, in res je kar neverjetnih 97 % anketiranih naročnikov odgovorilo, da so bili s temi 
storitvami zadovoljni ali celo zelo zadovoljni, le štirje izmed 114 anketiranih naročnikov so 
bili delno ali v celoti nezadovoljni. Nezadovoljstvo teh štirih anketiranih naročnikov si je 
revija pridobila dvakrat zaradi neznanja telefonistk, ki sprejemajo naročila, plačila in 
reklamacije in dvakrat z zamudo pri dostavi revije na dom (Priloga 7, Tabela P-10 in P-11). Z 
vprašanjema sem želel preveriti predvsem učinkovitost »storitvene« podpore k naročilu na 
revijo. Iz rezultatov lahko sklepam, da revija na tem področju nima možnosti, da bi še dodatno 
izboljšala raven »podpornih« storitev, saj so na zelo visoki ravni. Pomembno pa je, da se ta 
raven tudi na vsak način vzdržuje oz. ohranja. 
  
Z postavitvijo vprašanja številka 3 sem želel naročnike, ki še niso vsaj deloma prebrali druge 
številke revije odvrniti od reševanja vprašanj številka 4, 5 in 6. Presodil sem namreč, da bi bili 
njihovi odgovori nerelevantni, glede na to, da so prebrali le prvo številko revije, ki je bila 
zaradi velike naklade polna oglasov in je mogoče vsebovala še »pilotske« članke. Analiza 
vprašalnika je pokazala, da druge številke revije ni prebralo 16 % anketirancev, deloma jo je 
prebralo 36 %, več kot polovico in / ali v celoti pa 47 % anketirancev. Tako je naslednja tri 
vprašanja reševalo 94 ali 83 % vseh anketirancev. Od njih sem najprej želel izvedeti, kako so 
zadovoljni s članki v reviji. Odgovori kažejo, da so anketiranci s članki v večini zadovoljni (75 
% ali 70 anketirancev) ali popolnoma zadovoljni (23 % ali 22 anketirancev), le dva 
anketiranca sta odgovorila, da s članki nista zadovoljna, kar kaže na to, da je uredništvo revije 
opravilo odlično delo. Četrto vprašanje mi je postreglo z rezultati, ki so me malo presenetili, 
saj sem pričakoval, da bodo anketiranci v večini označili odgovor, da je oglasov v reviji 
preveč, a je to storilo le 44 ali 47 % anketirancev, ostali so bili mnenja, da je oglasov ravno 
dovolj, noben pa ni bil mnenja, da bi bilo lahko oglasov tudi več. Tukaj velja poudariti, da bo 
morala revija v prihodnje veliko pozornosti nameniti ravno iskanju optimalnega razmerja med 
oglasi in članki, ki bo pogodu čim večjemu številu bralcev in naročnikov. Res je, da revije 
ustvarjajo večino dobička ravno z oglasi, vendar morajo na to gledati dolgoročno. Veliko 
oglasov in za večjo ceno lahko revije prodajo le, če imajo veliko naročnikov in bralcev, hkrati 
pa bi s prevelikim številom oglasov obstajala velika verjetnost, da bo revija izgubila številne 
naročnike in bralce. Zato reviji svetujem, da redno meri zadovoljstvo naročnikov z razmerjem 
med oglasi in članki in se glede na dobljene rezultate tudi primerno odzove (Priloga 7, Tabela 
P-12, P-13 in P-14). 
 
Zadnje vprašanje v prvem delu vprašalnika je bilo namenjeno ugotavljanju splošnega 
zadovoljstva naročnikov, pri čemer so morali ti upoštevati celoten paket storitev in celotno 
vsebino revije, ki so jo prejeli v zameno za naročilo na revijo. Analiza je pokazala, da sta le 2 
ali 2 % izmed anketiranih naročnikov revijo ocenila kot zadovoljivo, 10 ali 11 % jih je revijo 
ocenilo kot dobro, največ (56 ali 60 %) anketirancev meni, da si revija zasluži oceno zelo 
dobro, kot odlično pa jo je ocenilo 26 ali 28 % anketiranih naročnikov (Priloga 7, Tabela P-
15). 
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6.4.3. O BLAGOVNI ZNAMKI NATIONAL GEOGRAPHIC 
 
V tem sklopu vprašanj sem poskušal ugotoviti, kakšno percepcijo imajo naročniki glede 
blagovne znamke National Geographic, ali so revijo in s tem blagovno znamko poznali že od 
prej in kako revijo pozicionirajo v primerjavi z ostalimi revijami, ki so na voljo na slovenskem 
trgu. 
 
Za začetek me je zanimalo, ali so anketiranci naročeni še na kakšno drugo revijo poleg revije 
National Geographic v slovenskem jeziku in če da, na katero. Iz Tabele P-16 v Prilogi 7 je 
razvidno, da je na vsaj še eno revijo naročenih 22 ali 19 % anketirancev; naročeni so na zelo 
različne revije(Priloga 7, Tabela P-17). To kaže, da se je veliko število naročnikov odločilo, 
da se naroči samo in izključno na revijo National Geographic v slovenskem jeziku, bodisi 
zaradi oglaševalske akcije (4 %), blagovne znamke (27 %), odličnih člankov (51 %) ali 
kakovostnih fotografij (16 %) (Priloga 7, Tabela P-19). Ravno zaradi tega je zelo pomembno, 
da zadovoljimo vsa njihova pričakovanja in da jim poleg revije ponudimo čim več dodane 
vrednosti z namenom, da potrdimo ustreznost njihovega nakupa. Z vprašanjem številka 10 
sem ugotovil, da so anketirani naročniki revijo poznali že od prej; takih je bilo kar 94 ali 83 % 
(Priloga 7, Tabela P-18). 
 
Povprečna ocena ugleda revije, ki sem jo ugotavljal z vprašanjem številka 9, je razkrila, da so 
med vsemi revijami, med katerimi so anketirani naročniki imeli možnost izbire, postavili za 
najbolj ugledno ravno revijo, na katero so naročeni, to je revijo National Geographic v 
slovenskem jeziku. Nekoliko nižjo oceno uglednosti so dobile neposredno konkurenčne revije 
kot so GEO, GEA in Svet in ljudje. Za podrobne rezultate glej Sliko 8.    
 

Slika 8: Prikaz razvrstitve revij po uglednosti, pri čemer povprečna ocena 1 pomeni najuglednejšo,  povprečna 
              ocena 10 pa najmanj ugledno revijo  
 

 
Vir: Analiza vprašalnika, 2006. 
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Dejstvo, da skoraj vsi naročniki menijo, da je med revijami najbolj ugledna ravno revija 
National Geographic v slovenskem jeziku, je zelo spodbudno, saj to pomeni, da so se 
naročniki z revijo poistovetili, jo želijo prebirati in jo najverjetneje tudi zagovarjajo (ali 
naročniki revijo res zagovarjajo, ugotavljam v vprašanju številka 14) in širijo dobro besedo o 
njej, kar je najboljša možna promocija za pridobivanje tako novih naročnikov kot tudi za 
zadržanje starih. To trditev lahko še dodatno podprem z analizo odgovorov na vprašanje 
številka 12, ki razkrivajo, da je kar 64 ali 56 % anketirancev ponosnih ali celo zelo ponosnih, 
da so naročeni na revijo, preostanku anketirancev pa je glede ponosa vseeno (Priloga 7, 
Tabela P-20). 
 
6.4.4. ZVESTOBA 
 
V prvem delu vprašalnika sem ugotavljal splošno zadovoljstvo naročnikov, v drugem pa 
naročnikovo povezanost in zavedanje oz. percepcijo blagovne znamke National Geographic. S 
tretjim, osrednjim in mogoče tudi najpomembnejšim delom vprašalnika sem želel vse skupaj 
zaokrožiti v neko smiselno celoto. Želel sem ugotoviti, kako oz. s čim si lahko revija National 
Geographic v slovenskem jeziku zagotovi oz. pridobi lojalnost svojih naročnikov. 
 
Začel sem z vprašanjem, s katerim sem poskušal ugotoviti anketirančevo splošno lojalnost do 
nekega izdelka oz. blagovne znamke, in ugotovil, da je večina oz. 78 % anketirancev nekemu 
izdelku oz. blagovni znamki lojalna, vendar občasno posežejo tudi po konkurenčnem izdelku, 
kar je pri trenutnih razmerah na trgu, kjer ima uporabnik na izbiro veliko število konkurenčnih 
izdelkov, povsem normalno in kar pomeni, da se naročnik na revijo National Geographic v 
slovenskem jeziku ne razlikuje od povprečnega kupca oz. naročnika (Priloga 7, Tabela P-21). 
 
Zelo zanimivi in glede na odgovore na prejšnja vprašanja tudi predvidljivi so bili odgovori na 
naslednje vprašanje, ki se je nanašalo na širjenje dobrega imena revije. Kar 45 % anketiranih 
naročnikov je odgovorilo, da so o reviji povedali eni do trem osebam, ki jih poznajo, 27 % je o 
reviji povedalo trem do petim osebam,  20 %  pa več kot petim osebam, samo 10 ali 9 % 
anketirancev pa je odgovorilo, da o reviji ni povedalo nobenemu znancu. Ponovno lahko 
trdim, da so te ugotovitve zelo spodbudne za revijo, saj rezultati ankete namigujejo na to, da 
med naročniki revije obstajajo zagovorniki revije, ki bi se lahko sčasoma razvili v advokate, 
kar bi bilo za revijo zelo ugodno (Priloga 7, Tabela P-22).  
 
Namen vprašanja številka 15 je bil ugotoviti, kakšno vlogo imajo pri odločanju glede 
ponovnega naročila na revijo dodatki, ki jih z revijo prejmejo vsi naročniki. Kljub dejstvu, da 
več kot polovica (59 ali 52 %) anketirancev meni, da dodatki ne igrajo večje vloge pri 
odločanju o ponovnem naročilu na revijo, reviji vseeno močno priporočam, da vloži čim več 
sredstev in energije v pripravo čim boljših dodatkov za drugo polovico naročnikov, ki meni, 
da dodatki odigrajo veliko ali zelo veliko vlogo pri odločitvi za ponovno naročilo na revijo, in 
si s tem vsaj delno zagotovi njihovo lojalnost (Priloga 7, Tabela P-23). 
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V prvem sklopu vprašalnika o reviji sem že ugotovil, da so bili naročniki s podpornimi 
storitvami pri naročanju na revijo v večini zelo zadovoljni, s 16. vprašanjem sem želel 
ugotoviti še, kakšen pomen odigrajo te podporne storitve pri ponovnem naročilu na revijo. Iz 
Slike P-3 v Prilogi 7 je razvidno, da so anketirani naročniki kot najpomembnejši storitvi pri 
ponovnem naročanju označili odzivnost pri odpravi morebitnih napak in dostopnost do vseh 
informacij. Na drugo mesto so postavili možnost pritožbe in prejem revije, preden je na voljo 
po kioskih. Najmanjši pomen pri ponovnem naročanju na revijo so v povprečju pripisali 
prijaznosti telefonistk in možnosti plačila naročnine na več obrokov. Slednje sem tudi 
pričakoval, saj je iz analize demografskega dela vprašalnika razvidno, da imajo anketiranci v 
povprečju nekoliko boljši življenjski standard od povprečnega, kar pomeni, da nimajo toliko 
problemov z denarjem.  
 
Naslednje vprašanje je bilo zelo pomembno, saj sem z njim želel ugotoviti, kaj bi si naročnik 
sam izbral za nagrado oz. kot dodano vrednost za naročništvo z namenom spodbujanja 
njegove lojalnosti. Analiza odgovorov je potrdila moja predvidevanja, saj bi si večina (49 ali 
43 %) anketirancev želela ustanovitve lojalnostnega kluba (podrobno sem ga opisal in 
predstavil na v poglavju 5.2.5.), skoraj enako število (48 ali 43 %) anketirancev bi si želelo 
posebnih dodatnih prilog. Le minimalno število anketirancev si je zaželelo e-revijo oz. dodatni 
popust. Rezultati so po svoje tudi logični, saj je iz dosedanje analize večina naročnikov 
zagovornikov revije, ki jim dodatni minimalni popust ali nekaj podobnega ne pomeni veliko. 
Po drugi strani bi jim lojalnostni klub, ki bi bil ustanovljen samo za njih, pomenil ogromno in 
bi nanje vplival na čustveni ravni (Priloga 7, Tabela P-25). 
 
Da bi revija kar najbolje pripravila lojalnostni klub, je potrebno natančno vedeti, kaj si 
naročniki v njem želijo oz. kakšnih koristi želijo biti deležni kot člani kluba. To sem ugotovil s 
pomočjo vprašanja številka 18, na katerega so lahko odgovarjali samo anketiranci, ki so pri 
predhodnem vprašanju izbrali odgovor lojalnosti klub. Anketiranci so si v povprečju najbolj 
želeli, da bi s klubom pridobili številne popuste pri različnih podjetjih. Sledile so tri želje z 
minimalno medsebojno razliko, to so bile želja po ekskluzivnih prodajnih ponudbah, želja po 
organizaciji posebnih dogodkov in srečanj in želja po posebnih ugodnostih pri različnih 
dogodkih, pripravljenih samo za naročnike na revijo. V povprečju so si anketirani naročniki 
najmanj želeli, da bi bile zanje organizirane nagradne igre. Moje mnenje, podano na osnovi 
preučenega in analiziranega, je, da naj revija National Geographic v slovenskem jeziku čim 
prej ustanovi lojalnostni klub in pri opredelitvi svežnja koristi največ pozornosti posveti ravno 
pridobitvi popustov pri številnih podjetjih in organizaciji posebnih dogodkov in srečanj za 
naročnike. Prva korist bo delovala predvsem na naročnikova »materialna«, druga na njegova 
»čustvena« pričakovanja. Obe morata biti pripravljeni na takšen način, da bosta naročnika 
povezala z revijo (Priloga 7, Tabela P-26). 
 
Zadnja stvar, po kateri sem spraševal, je bilo mnenje naročnikov o vplivu lojalnostnega kluba 
na njihovo lojalnost do revije. Odgovori so zato hipotetični, a vseeno prikazujejo neko 
osnovno sliko naročnikove percepcije lojalnostnega kluba. Iz Tabele P-27 v Prilogi 7 je 
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razvidno, da večina (59 ali 53 %) anketiranih naročnikov meni, da bi bil vpliv lojalnostnega 
kluba na njihovo odločitev o ponovnem naročilu na revijo sicer majhen, a da bi se na revijo 
naročili v manjši meri tudi zaradi kluba. Prepričan sem, da bi bili odgovori na to vprašanje 
veliko boljši, če bi bil lojalnostni klub že uspešno vzpostavljen in bi bili naročniki z njim in s 
pripadajočimi koristmi tudi že seznanjeni.  
 
6.5. PREVERJANJE HIPOTEZ 
 
H1: Na revijo National Geographic v slovenskem jeziku so naročeni ljudje z višjo izobrazbo in 
       z nadpovprečnim življenjskim standardom.   
 
Pri preverjanju prve hipoteze sem uporabil frekvenčno porazdelitev posamičnih odgovorov na 
23. in 24. vprašanje. Analizo teh vprašanj sem že podrobno predstavil v točki 6.4.1., na 
podlagi katere lahko prvo hipotezo tudi sprejmem. 
 
H2: Naročnikova slaba izkušnja ali nezadovoljstvo z revijo ter splošna ocena revije (1 odlična 
       in 5 zelo slaba) sta med seboj odvisni.   
 
Za preverjanje druge hipoteze sem uporabil Chi Square (χ2) preizkus. Na podlagi opravljene 
analize s tem preizkusom lahko hipotezo 2 sprejmem, saj je točna stopnja značilnosti P = 
0,000, kar pomeni, da je razlika značilna (( P = 0,000) < (α = 0,05)) (Priloga 8, Tabele H2). 
 
H3: Obstaja povezava med splošno oceno o reviji in izbiro lojalnostnega programa 
 
Tretjo hipotezo sem prav tako preveril z Chi Square (χ2) preizkusom, na podlagi katerega pri 
stopnji tveganja α = 0,05 hipotezo zavračam, saj tokrat razlike niso statistično značilne (( P = 
0,249) > (α = 0,05)) (Priloga 8, Tabele H3). 
 
H4: Obstaja odvisnost med naročnikovo splošno oceno revije in naročnikovim priporočilom 
       revije znancem.  
 
Pri preverjanju četrte hipoteze sem ponovno uporabil Chi Square (χ2) preizkus. Na podlagi 
izvedenih raziskav lahko hipotezo, da obstaja odvisnost med naročnikovo splošno oceno revije 
in naročnikovim priporočilom revije znancem pri stopnji tveganja α = 0,05, sprejmem, saj so 
razlike ponovno statistično značilne (( P = 0,026) < (α = 0,05)) (Priloga 8, Tabele H4). 
 
H5: Med vsemi lojalnostnimi programi, bi največ naročnikov najraje izbralo lojalnostni klub. 
 
Na podlagi narejenih analiz lahko dano hipotezo sprejmem, saj lahko iz Tabele P-25 (Priloga 
7) razberemo, da bi večina ali 43,4 % anketirancev, če bi imela možnost izbire med 
lojalnostnimi programi, izbrala lojalnostni klub.  
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H6: Naročniki, ki so si med lojalnostnimi programi zaželeli ustanovitve lojalnostnega kluba, 
       bi bili z ustanovitvijo lojalnostnega kluba najraje deležni »popustov pri številnih 
       podjetjih«.   
 
Za preverjanje šeste hipoteze sem izvedel enostaven t-test in na podlagi vzorčnih podatkov 
ugotovil, da znaša srednja vrednost odgovorov glede želje po »popustih pri številnih podjetjih« 
3,96. Sklep postavljam pri stopnji tveganja α=0,05. Glede na to, da se interval zaupanja ne 
prekriva z drugimi odgovori, lahko trdim, da je to največja želja po koristi, ki jo imajo 
naročniki, ki bi se odločili oz. bi izbrali lojalnostni klub - hipotezo sprejmem (Priloga 8, 
Tabele H6). 
 
H7: Vpeljava lojalnostnega kluba bi po predvidevanju naročnikov imela pozitiven vpliv tudi 
       na njihovo odločitev za ponovno naročilo.  
 
Analize so pokazale, da kar 57 % anketirancev meni, da bi vpeljava lojalnostnega kluba imela 
manjši ali večji vpliv na njihovo odločitev o ponovnem naročilu na revijo (Priloga 7, Tabela 
P-27), zato hipotezo sedem lahko sprejmem. 

SKLEP 

Vsako podjetje si želi imeti čim več kupcev in revijalne založniške hiše niso izjema, saj želijo 
imeti čim več naročnikov na revijo. Veliko revijalnih hiš se žal ne zaveda dejstva, da je dobro 
imeti veliko naročnikov, najbolje pa je imeti veliko lojalnih naročnikov, saj so ti najbolj 
dobičkonosni. Le-te lahko revijalno založniške hiše »pridobijo« le na takšen način, da jih 
najprej zadržijo ter jih nato spremenijo v lojalne naročnike. Kako to storiti, sem nakazal v 
teoretičnem delu svoje diplomske naloge. 

Z analizo rezultatov raziskave anketiranih naročnikov na revijo National Geographic v 
slovenskem jeziku sem po pričakovanjih dobil potrditev ugotovitev, do katerih sem že prišel v 
teoretičnem delu diplomske naloge. Te ugotovitve lahko strnem v dve točki, ki sta hkrati tudi 
moji glavni priporočili za podjetje Založba Rokus d.o.o.   
 
Prvič, naročniki so z revijo National Geographic v slovenskem jeziku na splošno zadovoljni in 
jo v večini ocenjujejo kot zelo dobro, nekateri celo kot odlično. Zavedati se je potrebno, da so 
naročniki podali takšno oceno revije zaradi dejavnikov, kot so izvrstna vsebina revije, 
primerno in sprejemljivo razmerje med številom oglasov v reviji in vsebino, odlična podpora 
(naročanje na revijo, dostava, plačilo, reklamacije…) ter mogoče še najbolj zaradi samega 
ugleda in blagovne znamke National Geographic. To ugotovitev podajam tudi na podlagi 
druge hipoteze, s katero sem preveril in potrdil odvisnost med splošno oceno revije in 
zadovoljstvom oz. nezadovoljstvom s podporo pri naročanju na revijo, dostavi, plačilu in 
reklamacijah. Založba Rokus d.o.o. se mora zavedati, da bi kakršen koli padec v kakovosti teh 
dejavnikov, ki tvorijo naročnikovo zadovoljstvo, zelo močno vplival na splošno oceno in 
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percepcijo ugleda revije, kar bi nedvomno privedlo do tega, da bi revija uspela zadržati veliko 
manj naročnikov kakor bi jih sicer. 
 
Moje prva ugotovitev in priporočilo Založbi Rokus d.o.o. je torej, naj na vsak način poskrbi, 
da bodo naročniki na revijo ostali popolnoma zadovoljni, saj jih bodo le tako zadržali in jih 
prepričali, da je bilo naročilo na revijo pravilna odločitev.         
  
Drugič, da bi revija čim dalj časa zadržala naročnike, bo morala začeti postopoma uvajati 
različne lojalnostne programe, ki bodo vplivali tako na naročnikove materialne potrebe kot na 
njegova čustva. Med lojalnostnimi programi, ki so jih naročniki v anketi imeli na izbiro, se jih 
je večina odločila za ustanovitev lojalnostnega kluba naročnikov na revijo National 
Geographic v slovenskem jeziku. To dejstvo sovpada tudi s trendom ustanavljanja lojalnostnih 
klubov pri revijah v drugih državah. Sami ustanovitvi lojalnostnega kluba neke revije sem v 
teoretičnemu delu diplomske naloge namenil posebno pozornost, saj sem tudi sam mnenja, da 
je ta oblika lojalnostnega programa, najbolj primerna za spodbujanje naročnikove lojalnosti. 
Čimprejšnja ustanovitev kluba naročnikov revije National Geographic v slovenskem jeziku je 
tudi moje glavno priporočilo Založbi Rokus d.o.o. 
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PRILOGE 
 
PRILOGA 1.: STRUKTURA PODJETJA ZALOŽBA ROKUS D.O.O. 
 
Založba Rokus d.o.o. je del koncerna Klett AG, ki ima poleg matičnih podjetij v Nemčiji 
(Klett Verlag, Klett Languages, Klett-Cotta idr.) lastniške deleže v podjetjih v več kot desetih 
evropskih državah (LektorKlett, Difusion …). 
 
Založba Rokus d.o.o. ima 9 oddelkov (raziskave in razvoj, uredništvo, repro studio, promocije, 
prodaja, računovodstvo, marketing, skladišče in knjigarna) ter dve hčerinski podjetji: 

• Izdavačka kuća Klett d.o.o. v Beogradu,  
ustanovljena leta 2003. Osnovna dejavnost podjetja je priprava, izdajanje in 
distribucija učbenikov in srbske izdaje NG Junior. 

• Klett Verlag d.o.o. v Zagrebu,  
ustanovljena spomladi leta 2004 - osnovna dejavnost podjetja je priprava, izdajanje in 
distribucija učbenikov in srbske izdaje NG Junior. 
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PRILOGA 2.: ORGANIGRAM PODJETJA ZALOŽBA ROKUS D.O.O.
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PRILOGA 3.: PRIMERJAVA MESEČNIKOV NA SLOVENSKEM TRGU (NRB 1. 
POLLETJE 2002 IN 1. POLLETJE 2005) 
 
Tabela P-1: Primerjava mesečnikov na slovenskem trgu (NRB 1. polletje 2002 in 1. polletje 2005) 
NRB 1. polletje 2002   NRB 1. polletje 2005   

doseg 
enega 
izida  v 000     

doseg 
enega 
izida  v 000 

DNEVNIKI     DNEVNIKI     
DELO 15,6 265 DELO 13,4 228 
DNEVNIK 10,2 174 DNEVNIK 10,9 187 
EKIPA 2,8 48 EKIPA 2,6 44 
FINANCE 1,4 23 FINANCE 2,9 50 
SLOVENSKE NOVICE 22 372 PRIMORSKE NOVICE 4,6 79 
VEČER 12,1 205 SLOVENSKE NOVICE 24,9 425 
PRILOGE     VEČER 11 188 
DELO IN DOM 19,3 327 PRILOGE     
MOJ DOM 5,8 99 ANTENA 6,7 115 
ONA 21 356 DELO IN DOM 24,1 411 
ORBITA 4,4 74 DENAR IN SVET NEPREMIČNIN 2,9 50 
PILOT 26 442 KVADRATI 1,7 29 
POLET 10,2 173 MOJ DOM 16,9 289 
SOBOTNA PRILOGA 13,7 233 NIKA 11,4 195 
TV VEČER 10 169 ONA 25,2 430 
VIKEND MAGAZIN 21,2 360 PILOT 31,1 531 
ZNANOST 2,2 38 POLET 23,5 401 
VEČDNEVNIKI     PREMOŽENJE 1,3 22 
GORENJSKI GLAS 4,7 80 RAZISKOVALEC 1,9 32 
PRIMORSKE NOVICE 6,2 106 SOBOTNA PRILOGA 16,9 288 
SALOMONOV OGLASNIK 6,4 109 TV OKNO 8,7 148 
TEDNIKI     TV VEČER 7,6 129 
7DNI 3,2 55 VIKEND 32,9 562 
ANTENA 1,8 30 ZDRAVO 2,3 40 
CELJAN 1,1 18 VEČDNEVNIKI     
DEMOKRACIJA 1,1 19 GORENJSKI GLAS 3,5 60 
DOLENJSKI LIST 4,3 72 NOVI TEDNIK 2,7 47 
DRUŽINA 8 136 SALOMONOV OGLASNIK 6,6 112 
GOSPODARSKI VESTNIK 1,1 19 TEDNIKI     
HOPLA 6,5 110 7DNI 2,9 50 
JANA 10 170 CELJAN 1,2 20 
KMEČKI GLAS 7,5 127 DEMOKRACIJA 1,4 24 
KONJIŠKE NOVICE 0,7 12 DOLENJSKI LIST 3,7 64 
LADY 14 237 DRUŽINA 7,2 123 
ANTENA -ljubezenske zgodbe 0,6 9 GALA 2 35 
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MAG 3,3 56 HOPLA 9,3 158 
MLADINA 4,9 83 JANA 10,5 180 
NAŠ ČAS 1,7 28 KMEČKI GLAS 7,2 124 
NEDELJSKI DNEVNIK 29,1 494 KONJIŠKE NOVICE 0,9 15 
NEDELO 14,6 247 LADY 16,4 279 
NOVI TEDNIK 3,6 62 LISA 6,3 107 
PANORAMA 1,1 18 ANTENA - ljubezenske zgodbe 0,7 13 
PIL-PLUS 2,9 49 MAG 3 50 
SAVINJSKE NOVICE 1 17 MLADINA 7,1 122 
STOP 6,2 105 NAŠ ČAS 1,4 24 
TEDNIK (PTUJSKI) 2,6 43 NEDELJSKI DNEVNIK 31,3 534 
VESTNIK MURSKA SOBOTA 4 68 NEDELO 15,2 260 
DVOTEDNIKI     NOVA 5,8 99 
ANJA 9,1 154 PANORAMA 0,7 12 
AVTO MAGAZIN 4,2 71 PIL-PLUS 2,9 50 
KAPITAL 1,2 21 SAVINJSKE NOVICE 0,9 15 
KIH 3,1 53 STOP 6,6 113 
NOVA 3,8 65 ŠTAJERSKI TEDNIK 2,7 47 
PROFIT 0,4 7 VEČ 3,4 58 
RAČUNALNIŠKE NOVICE 1,1 19 VESTNIK MURSKA SOBOTA 4,8 82 
RAZVEDRILO 5,3 91 DVOTEDNIKI   
SALOMONOV UGANKAR 6,9 117 ANJA 10,1 172 
ŠTAJERSKI OGLASNIK 2,4 41 AVTO MAGAZIN 4,3 73 
MESEČNIKI     KAPITAL 1,3 22 
ABC IDRIJA 0,7 11 KIH 3,7 62 
AURA 0,8 13 PROFIT 1 17 
AVTO+ŠPORT 1,3 23 RAČUNALNIŠKE NOVICE 2,1 36 
AVTOFOTO MARKET 3,4 57 RAZVEDRILO 3,8 65 
CICIBAN 7,9 134 ŠTAJERSKI OGLASNIK 2 35 
CICIDO* 5,6 95 MESEČNIKI     
COOL 3,7 63 ABC IDRIJA 0,9 16 
COSMOPOLITAN 6,3 107 AURA 1,6 27 
CUKR 2 34 AVTO FOKUS 2,5 43 
EVA 3,1 53 AVTO+ŠPORT 2,2 38 
FRKA 5,5 93 AVTOFOTO MARKET 4,3 73 
GEA 7 119 CICIBAN 10 170 
GLAMUR 1,3 23 CICIDO 7,2 123 
GLAS GOSPODARSTVA 0,8 13 COOL 5,7 98 
GRAND PRIX 1 17 COSMOPOLITAN 7,8 132 

JOKER 3,5 59 DOBER TEK 2,5 42 

KMETOVALEC 1,1 18 ELLE 2,1 36 

LADY 1,3 23 EVA 4 69 
LORD 1,6 27 FHM 2,4 41 
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LOVEC 3,8 64 FRKA 4,1 70 
MAMA 2,2 38 GAIA 4,1 70 
MANAGER 0,9 15 GEA 7,3 125 
MARIBORČAN 1,4 24 GLAS GOSPODARSTVA 1,1 18 
MARKETING MAGAZIN 0,5 8 GLOSS 1 17 
MARS 0,9 16 JOKER 4,7 80 
MEN'S HEALTH 3,2 54 KMETOVALEC 1,4 25 
MISTERIJI 1,2 20 LEPA IN ZDRAVA 3 51 
MODNA JANA 2,5 43 LISA 2,9 49 
MOJ MALČEK 3,6 61 LADY 1,1 18 
MOJ MALI SVET 2,5 43 LORD 1,4 23 
MOJ MIKRO 1,8 31 LOVEC 3,8 65 
MOJ PES 1,2 21 MAMA 1,2 21 
MONITOR 2,2 37 MANAGER 1,2 20 
MOTOREVIJA 10,3 176 MARIBORČAN 2 34 
MOTORIST 1,2 21 MARKETING MAGAZIN 0,6 11 
NAŠA ŽENA 7,7 131 MEN'S HEALTH 3,4 58 
OBRAMBA 2,8 47 MISTERIJI 1,3 23 
OBRTNIK 6,9 117 MODNA JANA 1,5 26 
OGNJIŠČE 15,5 263 MOJ LEPI VRT 3,8 65 
OTROK IN DRUŽINA 3 50 MOJ MALČEK 4,3 73 
PC & MEDIJI 3,2 54 MOJ MALI SVET 2,7 46 
PC FORMAT 1,9 32 MOJ MIKRO 2,6 45 
PC MAGAZINE* 0,9 16 MOJ PES 1,7 28 
PEPITA 1,4 24 MONITOR 2,9 50 
PIL-PISANI LIST 6,7 114 MOTOREVIJA 11,3 192 
PLAYBOY 3,1 52 MOTORIST 2,1 35 
PODJETNIK 1,5 26 NAŠA ŽENA 7,7 132 

RADAR 1,8 30 
NATIONAL GEOGRAPHIC 
JUNIOR 5,6 95 

REVIJA O KONJIH 1,3 21 NAVTIKA KAPITAL 0,7 12 
RIBIČ 1,3 23 OBRAMBA 3,3 56 
ROŽE & VRT* 5,1 87 OBRTNIK 5,4 93 
SMRKLJA 8,3 141 OGNJIŠČE 15,8 270 
SOFTWARE POWER 1,6 27 OTROK IN DRUŽINA 2,8 48 
SVET IN LJUDJE 1,9 32 PC FORMAT 2,4 40 
VAL NAVTIKA 1,3 21 PIL 7,9 134 
VIP 0,7 11 PLAYBOY 3,7 63 
VIVA 4,6 78 PODJETNIK 1,8 30 
VZAJEMNOST 7,7 131 PRI NAS DOMA 1,4 25 
WIN.INI 1,3 23 RADAR 2,1 35 
ZDRAVJE 7,5 127 REVIJA O KONJIH 1,5 26 
ŽIVLJENJE IN TEHNIKA 4,5 76 RIBIČ 2,3 39 
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DVO IN VEČ MESEČNIKI     ROŽE & VRT 6,7 114 
GRIF 0,6 11 SALOMONOV UGANKAR 11,4 194 
JANA AMBIENT 1,7 28 SMRKLJA 7,9 134 
LEPOTA 0,9 15 SVET IN LJUDJE 1,6 28 
MODA IN 2,1 36 SWPOWER 3 52 
MOJ OTROK 2,9 50 VAL NAVTIKA 1,7 30 
NAŠ DOM 4,1 69 VIP 1 17 
NAVTIKA KAPITAL 0,8 14 VIVA 6,3 108 
BREZPLAČNIKI     VZAJEMNA 7,4 126 
CELJSKI OGLASNIK 4,1 69 VZAJEMNOST 6,2 106 
DOMŽALSKI SLAMNIK 1,6 27 ZDRAVJE 9,5 162 
GRAFITI (GORENJSKI) 1,7 29 ŽIVLJENJE IN TEHNIKA 4,8 82 
KAM 0,4 7 DVO IN VEČ MESEČNIKI     
KAMNIŠKI OBČAN 1,1 18 AMBIENT 2,5 42 
KRANJČANKA 1,9 32 CONNECT 1,4 24 
LJUBLJANA 5,8 98 LEPOTA 0,7 13 
LOČANKA 1,3 22 MODA IN 1,2 20 
MOTIM 1,5 26 MOJ OTROK 1,6 27 
NAŠ ČASOPIS 1,2 20 NAŠ DOM 5,3 90 
NOVI MEDIJ 1,1 19 BREZPLAČNIKI     
PREMIERA 2,8 47 CELJSKI OGLASNIK 4,1 69 
PRESTOP 0,8 14 CITY MAGAZINE 4,3 74 
PTUJČAN 0,9 15 DELO MATURANT&KA 4,8 82 
SLOVENSKI DELNIČAR 21,8 370 DOBRO JUTRO 14,3 245 
UTRIP (SAVINJSKI) 1,2 21 DOMŽALSKI SLAMNIK 1,7 29 
   DRUŽINSKI DELNIČAR 15,5 265 
   GORIŠKA 3,9 67 
   GRAFITI (GORENJSKI) 1,7 28 
   KAMNIŠKE NOVICE 1,8 31 
   KAMNIŠKI OBČAN 1,3 22 
   KOČEVSKI KAM 0,8 14 
   KRANJČANKA 2,3 39 
   LJUBLJANA 7 119 
   LOČANKA 2,3 39 
   MERCATOR MESEC 6,7 114 
   MOTIM 0,9 16 
   NAŠ ČASOPIS 1,5 25 
   NOVI MEDIJ 0,6 10 
   POSAVSKI OBZORNIK 1 18 
   PREMIERA 4,4 75 
   PRESTOP 0,7 12 
   PTUJČAN 0,9 16 
   UTRIP (SAVINJSKI) 1,5 26 
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   VAŠ MESEČNIK 2 35 
   ŽURNAL 18,3 312 

 
 
 
NOVE REVIJE na slovenskem trgu v letu 2006 

  
doseg enega 

izida  v 000 
značilnost 

razlike 
NATIONAL GEOGRAPHIC V 
SLOVENSKEM JEZIKU 

/ /  

GEO / /  
OSEBNOSTI / /  
READER˙S DIGEST / /   

Pomen podatkov - legenda 

• doseg enega izida - VALUTA: Povprečni doseg enega izida posameznega naslova po 
metodi zadnjega branja, izražen v odstotkih glede na celotno populacijo od 10 do 75 
let. To je povprečni doseg povprečne številke v preteklega pol leta. 

• v 000: Povprečni doseg enega izida, izražen v tisočih bralcev. 

    Revija 
    Dnevnik, večdnevnik, priloga, brezplačnik 

   Leta 2005, revija ne izhaja več ali je postala priloga  
   V primerjavi z letom 2002, nova revija  
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PRILOGA 4.: EVROPSKE DRŽAVE, V KATERIH IZHAJA REVIJA NGM IN 
NAKLADA REVIJE  

Tabela P-2: Evropske države, v katerih izhaja revija NGM in naklada revije 
 

DRŽAVA Naklada Doseg 
Belgija/Nizozemska 171.000 1.000.000 
Češka 85.000 340.000 
Danska 20.000 147.000 
Finska 20.000 150.000 
Francija 225.000 1.736.000 
Nemčija 300.000 1.000.000 
Grška 45.000 225.000 
Madžarska 85.000 425.000 
Izrael 53.000 265.000 
Italija 135.000 702.000 
Norveška 16.000 64.000 
Poljska 150.000 825.000 
Portugalska 80.000 400.000 
Romunija 35.000 140.000 
Rusija \ \ 
Španija 200.000 900.000 
Švedska 43.000 193.500 
Turčija 75.000 412.500 
Hrvaška (ocena) 50.000 160.000 
Evropa 1.738.000 8.925.000 

 
Vir: Interni podatki National Geographic Hrvaška (2004). 
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PRILOGA 5.: TRŽNO-KOMUNIKACIJSKI PROGRAM ZALOŽBE ROKUS D.O.O. V 
PREDNAROČNIŠKEM OBDOBJU 
 
Ta priloga ni namenjena pisanju o tem, kako se vzpostavi dober in učinkovit tržno-
komunikacijski program, saj to lahko najdemo v vsaki boljši knjigi oz. učbeniku (glej npr. 
literaturo, Kotler ali Pelsmacker Patrick de, Geuens Maggie, Bergh Joeri Van den Pals), 
ampak opisu dejanskega tržno-komunikacijskega programa, s katerim je Založba Rokus d.o.o. 
predstavila revijo National Geographic v slovenskem jeziku slovenskim bralcem. Bistvo 
celotnega tržno-komunikacijskega programa je bilo v natančnem časovnem planiranju, dosegu 
čim večjega števila potencialnih naročnikov in odlični in prepoznavni celostni podobi. Tabela 
P-3  prikazuje točne datume izvedbe in opise posameznih akcij. 
 
Tabela P-3: Opis posameznih akcij glede na datum izvedbe 
  

26.12.2006 TV in internetna promocija 
- Prvi stik revije s potencialnimi kupci preko oglaševanja na televizijskih kanalih 

POP TV in Kanal A, podprtih z internetnim oglaševanjem na www.24ur.com in z 
direktno povezavo na internetno stran www.nationalgeographic.si, kjer je imel 
potencialni naročnik številne možnosti za naročanje in veliko informacij o sami 
reviji. 

 
15.2.2006 Promocija z jumbo in citylight plakati 

- Oglaševanje preko televizije in interneta smo podprli z enotedensko oglaševalsko 
akcijo na citylight plakatih in jumbo plakatih. Namen je bil doseči tiste ljudi, ki 
oglasa preko televizije ali interneta še niso zasledili in pa zaradi informacije, da v 
tem obdobju prihajata na slovenski revijalni trg reviji GEO in Reader´s Digest, za 
kateri se nam je zdelo logično, da se bosta oglaševali na tem oglaševalskem 
mediju.  

 
1.3.2006 Razstava 100 najboljših NGM fotografij 

- Že od samega začetka smo planirali, da bo klasično neposredno oglaševanje 
podprlo še posredno oglaševanje v obliki razstave 100 najboljših fotografij 
National Geographica. Razstava je imela dve funkciji. Prvič, privabiti ljudi in jim 
preko fotografij približati revijo in dvigniti njen ugled in drugič, zbirati naročila na 
revijo.  

 
25.3.2006 Direktna pošta 

- Direktno pošto smo namenoma začeli pošiljati šele tri mesece po prvem 
oglaševanju, to pa zato, ker smo želeli, da potencialni naročniki najprej spoznajo 
revijo ter da jih šele po tem prepričamo v nakup. Vendar pa direktna pošta ne bi 
bila uspešna, če se ne bi razlikovala od ostalih direktnih pošt. Razliko smo dosegli 
s tem, da smo naredili plakat za potencialne kupce, na katerem je bila na eni strani 
ponudba za sodelovanje v nagradni igri in za naročilo na revijo, na drugi strani pa 
poster z nosilno podobo celotne oglaševalske kampanje, in sicer že prej 
omenjenega afganistanskega dekleta. 

 
10.4.2006 NGM Minimagazine 

- Minimagazine je manjša oz. skrajšana verzija revije National Geographic v 

 9

http://www.24ur.com/
http://www.nationalgeographic.si/


slovenskem jeziku, ki smo jo v dogovoru s časopisom Dnevnik vstavljali v celotno 
naklado tega časopisa in si s tem poleg posredne promocije zagotovili še nekaj sto 
naročil. Vstavljanje je časopis Dnevnik tudi oglaševal na televiziji, kar je za našo 
revijo predstavljalo še dodatno posredno promocijo.  

 
14.4.2006 Oglaševanje v tiskanih medijih 

- Z oglaševanjem v tiskanih medijih smo primarno želeli sporočiti javnosti, da bo 
prva številka revije National Geographic v slovenskem jeziku na voljo na vseh 
prodajnih mestih že 24. aprila. Ponovno je bila nosilna podoba vseh oglasov oz. 
oglasnih sporočil afganistansko dekle. 

 
20.4.2006 Promocija z jumbo in citylight plakati 

- Da bi sporočili javnosti, da bo prva številka revije National Geographic v 
slovenskem jeziku na voljo na vseh prodajnih mestih že 24. aprila, smo ponovili 
oglaševanje na jumbo in citylight plakatih. S prvimi smo oglaševali po celi 
Sloveniji, z drugimi pa samo po Ljubljani, kjer je delež naročnikov in potencialnih 
kupcev revije v kolportaži tudi največji. 

 
20.4.2006 Radijska promocija 

- Radijska promocija je imela enak namen kot zgoraj omenjene oblike oglaševanja, 
in sicer smo že in še bomo do konca leta oglaševali novo številko revije na radiu 
val 202 s 15-sekundnimi napovedniki. 

 
 
Vir: Založba Rokus d.o.o., 2006. 
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Celostna podoba vseh akcij, ki so bile izvedene v okviru promocije revije National 
Geographic v slovenskem jeziku, je temeljila na fotografiji afganistanskega dekleta. Avtor 
fotografije, ki je nastala 1984. leta, je svetovno znani fotograf Steve McCurry. S to potezo smo 
si zagotovili veliko prepoznavnost celotne oglaševalske kampanje.  
 
Slika P-1: Afganistansko dekle, nosilna podoba celotnega tržno-komunikacijskega programa revije National 
                 Geographic v slovenskem jeziku   

 

 
 
Vir: Interne slike Založbe Rokus d.o.o, 2006. 
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PRILOGA 6.: VPRAŠALNIK ZA RAZISKAVO OZ. ANKETO 
 

Vprašalnik  
za naročnike revije National Geographic v slovenskem jeziku 

 
I. O reviji 
 
Prosim, da v naslednjih vprašanjih označite po en odgovor, razen v primeru, ko je navedeno drugače: 
 
1. S postopkom pridobivanja informacij o reviji, naročanju na revijo, plačilom 
naročnine itd. ste bili: 

    popolnoma zadovoljni 

    zadovoljni 

    delno nezadovoljni 

    nezadovoljni 
 

Če ste na vprašanje 1 odgovorili z delno nezadovoljen ali nezadovoljen, prosim pojdite na vprašanje 

številka 2, v nasprotnem primeru nadaljujte z vprašanjem številka 3. 

 

2. Nezadovoljni ste bili, ker: 
    ste imeli probleme s pridobivanjem informacij o reviji od založnika revije 

    so bile telefonistke neprijazne 

    telefonistke so bile prijazne, a mi niso znale pomagati 

    nisem bil zadovoljen z načini plačila naročnine 

    prišlo je do zamude pri dostavi revije (revija je bila dostavljena po prvem v mesecu) 

    revija je bila pri dostavi poškodovana 

    drugo        
 
3. Ste že prebrali drugo (junijsko) številko revije? 

    Da, v celoti 

    Da, več kot polovico 

    Da, manj kot polovico 

    Ne, nisem še (Prosim, nadaljujte z vprašanjem številka 7.) 
 
4. Ste zadovoljni s kakovostjo člankov v reviji? 

    popolnoma zadovoljen/ -na 

    zadovoljen/ -na 

    nisem zadovoljen/ -na 

    popolnoma nezadovoljen/ -na 
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5. Kakšno je po vašem mnenju razmerje med oglasi in članki v reviji? 
    oglasov bi lahko bilo več 

    oglasov je ravno dovolj 

    oglasov je preveč 

    ne vem 

 

6. Kako bi revijo NGM na splošno ocenili (pri tem upoštevajte vsebino revije, dostavo, 
plačilo, prijaznost telefonistk, dodatke k reviji......) 

    odlično 

    zelo dobro 

    dobro 

    zadovoljivo 

    slabo 

 
II. O blagovni znamki National Geographic 
 
Prosim, da v naslednjih vprašanjih označite po en odgovor, razen v primeru, ko je navedeno drugače: 
 
7. Ste naročeni še na kakšno drugo/ -e revijo/ -e? 

    Da 

    Ne  (Prosim, nadaljujte z vprašanjem številka 9.) 

 
8. Prosim, če navedete, na katere revijo/ -e ste še naročeni:        
 
 
 
9. S številkami od 1 do 10 rangirajte naslednje revije glede na to, kako ugledne 
se vam zdijo: 

1 – najuglednejša, 2 – zelo ugledna, ...   ..., 10 – ni ugledna 
 

                
      
      
      
      
      
      
      
      
      GEO 

Polet 

Reader´s Digest 

Stop 

Jana 

Svet in ljudje 

Cosmopolitan 

GEA 

National Geographic v slovenskem jeziku 

Avto Magazin 
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10. Ali ste ameriško različico revije NGM poznali že prej? 
    Da 

    Ne   

 
11. Kaj vas je navdušilo, da ste se naročili na revijo NGM? 

    Blagovna znamka (brand) National Geographic 

    Izjemni članki in reportaže 

    Čudovite fotografije 

    Dejstvo, da so se na revijo naročili tudi moji prijatelji/znanci 

    Misel, da bom postal član posebne skupine ljudi, ki bere revijo NGM 

    Prepričala me je oglaševalska kampanja 

    Drugo         

 
12. Ali ste ponosni, da ste naročeni na revijo NGM? 

    zelo sem ponosen/ -a 

    ponosen sem/ -a 

    mi je vseeno/ -a 

    nisem ponosen/ -a 

    se sramujem/ -a 

 
III. Lojalnost 
 
Prosim, da v naslednjih vprašanjih označite po en odgovor, razen v primeru, ko je navedeno drugače: 
 
13. Če bi morali na splošno oceniti vašo lojalnost do nekega izdelka/ -ov ali 
storitve/ -ev, bi lahko rekli, da: 

    ste vedno zvesti nekemu izdelku 

    ste zvesti nekemu izdelku, a občasno posežete še po konkurenčnem 

    kupujete izdelke mešano, enkrat enega, drugič drugega 

 
 
14. Ali ste revijo NGM priporočili oz. o reviji povedali kakšnemu izmed vaših 
ožjih prijateljev, sodelavcev ali sorodnikov? 

    nobenemu 

    enemu do trem 

    trem do petim 

    več kot petim 
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15. Kakšno vlogo odigrajo po vašem mnenju pri odločitvi za ponovno naročanje 
na neko revijo dodatki, ki pripadajo samo naročnikom na revijo (zemljevidi, tematske 
karte, nalepke, posebne priloge)? 
 

    zelo veliko 

    veliko 

    nimajo večjega vpliva na odločitev 

    sploh nimajo vpliva na odločitev  

 
16. Kako pomembne so vam ob ponovnem naročilu na revijo naslednje 
storitve? 
 
1 – zelo nepomembno, 2 – nepomembno, 3 – mi je vseeno, 4 – pomembno, 5 – zelo pomembno  
 
 

        1         2         3         4         5 
Možnost plačila 
naročnine na več 
obrokov  
 

     

Prijaznost telefonistk 
      

Prejem revije, preden je 
na voljo po trafikah in 
kioskih 
 

     

Možnost pritožbe glede 
kakršnega koli problema 
 

     

Odzivnost pri odpravi 
morebitnih nevšečnosti 
 

     

Dostopnost do vseh 
informacij o reviji, tako 
preko interneta kot tudi 
preko telefona 

     

 
 
17. Ker ste kot naročnik na revijo še posebno cenjeni, bi vam radi ponudili 
nekaj več. Katero izmed spodaj navedenih stvari bi si kot nagrado za vaše 
naročništvo izbrali? (možen je samo en odgovor) 

    e-revije (po e-mailu prejmete še NGM revijo v elektronski obliki) 

    dodatnega popusta (vendar z revijo ne bi prejemali več nobenih dodatkov) 

    priloge (npr. ob večjem potresu priloga o potresih) 

    lojalnostni klub (prejeli bi lično kartico, s katero bi pri različnih podjetjih uveljavljali 
popuste in posebne ponudbe, imeli dostop do posebnih srečanj in druženj, ...)  

  
(Če ste odkljukali lojalnostni klub, nadaljujte z vprašanjem številka 18, v nasprotnem primeru pojdite na 
vprašanje številka 19.) 
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18. Kako močno bi si v lojalnostnem klubu želeli spodnjih stvari/ugodnosti? 
 
1 –si niti slučajno ne želim, 2 – si ne želim, 3 – mi je vseeno, 4 – si želim, 5 – si zelo želim  
 

        1         2         3         4         5 
Popusti pri velikem 
številu različnih podjetij 
 

     

Ekskluzivne prodajne 
ponudbe samo za 
naročnike revije 
 

     

Posebnih ugodnosti pri 
različnih dogodkih, 
predstavah in srečanjih 

     

Organizacije posebnih 
dogodkov in srečanj 
samo za naročnike 
revije 

     

Udeležbe pri nagradnih 
igrah, organiziranih 
samo za naročnike 
revije 

     

 
 
19. Kakšen vpliv bi imel lojalnostni klub na vašo odločitev za ponovno 
naročanje na revijo? 

    Zelo velik, na revijo bi se ponovno naročil/ -a samo zaradi kluba zvestobe 

    Velik, na revijo bi se naročil/ -a v veliki meri zaradi kluba zvestobe 

    Majhen, na revijo bi se naročil/ -a tudi zaradi kluba zvestobe  

    Nikakršen, na revijo bi se naročil/ -a ne glede na obstoj kluba 

    Na revijo se sploh ne bi več naročil/ -a 

 
IV. Demografska vprašanja 
 
Prosim, da v naslednjih vprašanjih označite po en odgovor, razen v primeru, ko je navedeno drugače: 
 
20. Spol: 
       Ženski              Moški 
 
21. Vaša starost je: 
 

    pod 18 let 
    od 18 do 25 let 

    od 26 do 35 let 

    od 36 do 45 let 

    od 46 do 55 let 

    več kot 55 let 
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22. Trenutno ste: 

    dijak, študent 

    zaposleni 

    podjetnik 

    upokojenec 

    gospodinja 

    brezposeln 

 
23. Glede na povprečni življenjski standard Slovencev je vaš: 

    veliko boljši 

    boljši 

    povprečen 

    slabši 

    veliko slabši 

 
24. Vaša najvišja stopnja dokončane izobrazbe: 

    osnovna šola ali manj 

    poklicna 

    srednja ali gimnazija 

    visoka ali višja  

    magisterij ali doktorat 

 
25. Omrežna skupina, v kateri bivate: 
 

    1000 

    2000 

    3000 

    4000 

    5000 

    6000 

    8000 

    9000 

 
Najlepša hvala za vaš čas in sodelovanje! 
 
Uroš Leban, 
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Študent Ekonomske fakultete v Ljubljani 
 
 
PRILOGA 7.: ANALIZA ODGOVOROV PO POSAMEZNIH VPRAŠANJIH S 
PROGRAMOM SPSS 13.0 
 
Odzivnost na anketo: 
Poslanih vprašalnikov… 300 
                                                                           Odzivnost = 38 % 
Vrnjenih vprašalnikov…114 
 
 

Demografska vprašanja 
 
Tabela P-4: Struktura anketirancev po spolu 

Cumulative 
Percent   Frequency Percent Valid Percent 

ženski 55 48,2 48,7 48,7
moški 58 50,9 51,3 100,0

Valid 

Total 113 99,1 100,0  
Missing 9,00 1 ,9   
Total 114 100,0   

Vir: Analiza odgovorov na 20. vprašanje.  
 
 
Tabela P-5: Struktura anketirancev po starosti 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
pod 18 let 36 31,6 31,6 31,6
od 18 do 25 let 54 47,4 47,4 78,9
od 26 do 35 let 14 12,3 12,3 91,2
od 36 do 45 let 8 7,0 7,0 98,2
od 46 do 55 let 2 1,8 1,8 100,0

Valid 

Total 114 100,0 100,0  
   

Vir: Analiza odgovorov na 21. vprašanje.  
 
 
Tabela P-6: Struktura anketirancev po statusu 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
dijak, študent 34 29,8 29,8 29,8
zaposleni 72 63,2 63,2 93,0
podjetnik 6 5,3 5,3 98,2
upokojenec 2 1,8 1,8 100,0

Valid 

Total 114 100,0 100,0  
Vir: Analiza odgovorov na 22. vprašanje. 
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Tabela P-7: Struktura anketirancev glede na  življenjski standard 

Cumulative 
Percent   Frequency Percent Valid Percent 

veliko boljši 4 3,5 3,6 3,6 
boljši 51 44,7 46,4 50,0 
povprečen 52 45,6 47,3 97,3 
slabši 2 1,8 1,8 99,1 
veliko slabši 1 ,9 ,9 100,0 

Valid 

Total 110 96,5 100,0   
Missing 9,00 4 3,5    
Total 114 100,0    

Vir: Analiza odgovorov na 23. vprašanje.  
 
 
 
Tabela P-8: Struktura anketirancev po stopnji dokončane izobrazbe 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
osnovna šola ali manj 2 1,8 1,8 1,8 
srednja ali gimnazija 50 43,9 44,6 46,4 
visoka ali višja 54 47,4 48,2 94,6 
magisterij ali doktorat 6 5,3 5,4 100,0 

Valid 

Total 112 98,2 100,0   
Missing 9,00 2 1,8    
Total 114 100,0    

Vir: Analiza odgovorov na 24. vprašanje.  
 
 
Tabela P-9: Struktura anketirancev po omrežni skupini, v kateri biva naročnik 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1000 42 36,8 37,5 37,5
2000 20 17,5 17,9 55,4
3000 8 7,0 7,1 62,5
4000 10 8,8 8,9 71,4
5000 10 8,8 8,9 80,4
6000 6 5,3 5,4 85,7
8000 10 8,8 8,9 94,6
9000 6 5,3 5,4 100,0

Valid 

Total 112 98,2 100,0  
Missing 9,00 2 1,8   
Total 114 100,0   

Vir: Analiza odgovorov na 25. vprašanje  
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O reviji 
 
Tabela P-10: Zadovoljstvo naročnika s pridobivanjem informacij o reviji, z naročanjem na revijo, s plačilom 
                       naročnine… 

Cumulative 
Percent   Frequency Percent Valid Percent 

popolnoma zadovoljen 74 64,9 64,9 64,9 
zadovoljen 36 31,6 31,6 96,5 
delno nezadovoljen 2 1,8 1,8 98,2 
nezadovoljen 2 1,8 1,8 100,0 

Valid 

Total 114 100,0 100,0   
Vir: Analiza odgovorov na 1. vprašanje. 
 
 
Tabela P-11: Nezadovoljen naročnik  je bil nezadovoljen zaradi 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
ne znanje telefonistk 2 1,8 50,0 50,0 
zamuda pri dostavi revije 2 1,8 50,0 100,0 

Valid 

Total 4 3,5 100,0   
Missing 9,00 110 96,5    
Total 114 100,0    

Vir: Analiza odgovorov na 2. vprašanje.  
 
 
Tabela P-12: Prebranost druge (junijske) številke revije 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
da, v celoti 21 18,4 18,8 18,8 
da, več kot polovico 31 27,2 27,7 46,4 
da, manj kot polovico 42 36,8 37,5 83,9 
ne, nisem se 18 15,8 16,1 100,0 

Valid 

Total 112 98,2 100,0   
Missing 9,00 2 1,8    
Total 114 100,0    

Vir: Analiza odgovorov na 3. vprašanje.  
 

 
Tabela P-13: Zadovoljstvo naročnikov s kakovostjo člankov v reviji 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
popolnoma zadovoljen 22 19,3 23,4 23,4 
zadovoljen 70 61,4 74,5 97,9 
nisem zadovoljen 2 1,8 2,1 100,0 

Valid 

Total 94 82,5 100,0   
Missing 9,00 20 17,5    
Total 114 100,0    

Vir: Analiza odgovorov na 4. vprašanje.  
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Tabela P14: Zadovoljstvo naročnikov z razmerjem med oglasi in članki 

  Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent Frequency 
oglasov je ravno dovolj 50 43,9 53,2 53,2 
oglasov je preveč 44 38,6 46,8 100,0 

Valid 

Total 94 82,5 100,0   
Missing 9,00 20 17,5    
Total 114 100,0    

Vir: Analiza odgovorov na 5. vprašanje.  

 
Tabela P-15: Naročnikova splošna ocena  revije 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent   
odlično 26 22,8 27,7 27,7
zelo dobro 56 49,1 59,6 87,2
dobro 10 8,8 10,6 97,9
zadovoljivo 2 1,8 2,1 100,0

Valid 

Total 94 82,5 100,0   
Missing 9,00 20 17,5    
Total 114 100,0    

Vir: Analiza odgovorov na 6. vprašanje.  

 
O blagovni znamki National Geographic 
 
Tabela P-16: Naročenost naročnikov revije NGM  še na kakšno drugo revijo 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
da 22 19,3 19,3 19,3
ne 92 80,7 80,7 100,0

Valid 

Total 114 100,0 100,0  
Vir: Analiza odgovorov na 7. vprašanje.  
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Tabela P-17: Na katere revije so naročniki revije NGM  še naročeni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vir: Analiza odgovorov na 8. vprašanje.  
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Slika P-2: Prikaz razvrstitve revij po uglednosti, pri čemer 1 pomeni najuglednejšo in 10 najmanj ugledno 
                  revijo  

 
Vir: Analiza odgovorov na 9. vprašanje.  
 
 
Tabela P-18: Predhodno poznavanje ameriške različice revije 

Cumulative 
Percent   Frequency Percent Valid Percent 

da 94 82,5 82,5 82,5
ne 20 17,5 17,5 100,0

Valid 

Total 114 100,0 100,0  
Vir: Analiza odgovorov na 10. vprašanje.  

 
Tabela P-19: Motiv za naročilo na revijo NGM 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Blagovna znamka 31 27,2 27,2 27,2 
Izjemni članki in reportaže 58 50,9 50,9 78,1 
Čudovite fotografije 18 15,8 15,8 93,9 
Dejstvo, da so na revijo 
naročeni tudi moji znanci 2 1,8 1,8 95,6 

Misel, da bom postal član 
skupine ljudi, ki bere NGM 1 ,9 ,9 96,5 

Prepričala me je 
oglaševalska kampanja 4 3,5 3,5 100,0 

Valid 

Total 114 100,0 100,0   
Vir: Analiza odgovorov na 11. vprašanje.  
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Tabela P-20: Občutje ob naročenosti na revijo NGM 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent   
zelo sem ponosen 18 15,8 15,8 15,8 
ponosen sem 46 40,4 40,4 56,1 
mi je vseeno 50 43,9 43,9 100,0 

Valid 

Total 114 100,0 100,0   
Vir: Analiza odgovorov na 12. vprašanje.  

 
Zvestoba 
 
Tabela P-21: Ocena splošne lojalnosti naročnika 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Vedno zvest nekemu 
izdelku 6 5,3 5,5 5,5 

Zvest nekemu izdelku, a 
občasno poseže po 
konkurenčnem 

86 75,4 78,2 83,6 

Kupuje izdelke mešano 18 15,8 16,4 100,0 

Valid 

Total 110 96,5 100,0   
Missing 9,00 4 3,5    
Total 114 100,0    

Vir: Analiza odgovorov na 13. vprašanje. 
  
 
Tabela P-22: Število ljudi, katerim so naročniki priporočili revijo 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
nobenemu 10 8,8 8,9 8,9 
enemu do trem 50 43,9 44,6 53,6 
trem do petim 30 26,3 26,8 80,4 
več kot petim 22 19,3 19,6 100,0 

Valid 

Total 112 98,2 100,0   
Missing 9,00 2 1,8    
Total 114 100,0    

Vir: Analiza odgovorov na 14. vprašanje.  
 
 
Tabela P-23: Vloga dodatkov pri ponovnem naročanju na revijo 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
zelo velika 19 16,7 16,7 16,7 
velika 34 29,8 29,8 46,5 
nimajo večjega 
vpliva na odločitev 59 51,8 51,8 98,2 

sploh nimajo vpliva 
na odločitev 2 1,8 1,8 100,0 

Valid 

Total 114 100,0 100,0   
Vir: Analiza odgovorov na 15. vprašanje.  
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Tabela P-24: Pomen storitev pri ponovnem naročanju na revijo, kjer 1 pomeni zelo nepomembno in 5 zelo 
                       pomembno   

  

Možnost  
plačila naročnine  

Prejem revije,  
preden je ta  

Prijaznost  na voljo po  
na več obrokov telefonistk trafikah 

Možnost pritožbe 
glede kakršnega 
 koli problema 

Odzivnost pri  
odpravi  

morebitnih 
 nevšečnosti 

Dostopnost do  
vseh informacij 

N Valid 114 114 114 114 114 114

  Missing 0 0 0 0 0 0

Mean 2,9123 3,2807 3,5965 3,8421 4,2456 4,2105
Std. Error of Mean ,11322 ,11788 ,10698 ,09778 ,08860 ,07209 

Median 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 

Mode 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 

Std. Deviation 1,20883 1,25866 1,14226 1,04398 ,94599 ,76971 

Vir: Analiza odgovorov na 16. vprašanje.  
 
 
Slika P-3: Prikaz aritmetične sredine, koliko so pomembne določene storitve za ponovno naročilo na revijo, 
                  kjer 1 pomeni zelo nepomembno in 5 zelo pomembno   

 
Vir: Analiza odgovorov na 16. vprašanje.  
 
Tabela P-25 : Naročnikova izbira nagrade oz. dodane vrednosti za njegovo naročništvo 

Cumulative 
Percent   Frequency Percent Valid Percent 

e-revije 10 8,8 8,8 8,8 
dodatni popust 6 5,3 5,3 14,2 
priloge 48 42,1 42,5 56,6 
lojalnostni klub 49 43,0 43,4 100,0 

Valid 

Total 113 99,1 100,0   
Missing 9,00 1 ,9    
Total 114 100,0    

Vir: Analiza odgovorov na 17. vprašanje.  
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Tabela P-26: Kaj bi si v lojalnostnem klubu naročniki najbolj želeli, kjer 1 pomeni si niti slučajno ne želim  in 
                       5 si zelo želim  
 

  

Popusti pri 
velikem 
številu 

različnih 
podjetij 

Ekskluzivne 
prodajne 
ponudbe 
samo za 
naročnike 

Posebne 
ugodnosti 

pri različnih 
dogodkih 

Organizacije 
posebnih 

dogodkov in 
srečanj 

Nagradne igre 
za samo za 
naročnike 

N Valid 49 49 49 49 49
  Missing 65 65 65 65 65
Mean 3,9592 3,5510 3,4898 3,5102 3,2857
Std. Error of Mean ,15141 ,14304 ,13081 ,13081 ,13363
Median 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 3,0000
Mode 5,00 3,00 4,00 4,00 4,00
Std. Deviation 1,05986 1,00127 ,91566 ,91566 ,93541

Vir: Analiza odgovorov na 18. vprašanje.  
 
 
 
 
Slika P-4: Prikaz aritmetične sredine, kaj bi si v lojalnostnem klubu naročniki najbolj želeli, kjer 1 pomeni si 
niti slučajno ne želim  in 5 si zelo želim 

 
Vir: Analiza odgovorov na 18. vprašanje. 
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Tabela P-27: Kakšen vpliv bi imel lojalnostni klub na naročnikovo odločanje za ponovno naročitev na revijo 

Cumulative 
Percent   Frequency Percent Valid Percent 

Velik, na revijo bi se 
naročil v veliki meri zaradi 
kluba 

4 3,5 3,6 3,6 

Majhen, na revijo bi se 
naročil tudi zaradi kluba 59 51,8 53,2 56,8 

Nikakršen, na revijo bi se 
naročil, ne glede na 
obstoj kluba 

48 42,1 43,2 100,0 

Valid 

Total 111 97,4 100,0   
Missing 9,00 3 2,6    
Total 114 100,0    

Vir: Analiza odgovorov na 19. vprašanje.  
 
 
PRILOGA 8.: Preverjanje domnev s programom SPSS 13.0 
 
Tabele H2: Rezultati preverjanja hipoteze 2 

Case Processing Summary

94 82,5% 20 17,5% 114 100,0%

Splošna ocena o
reviji * Slaba izkušnja
ali nezadovoljstvo z
pridobivanjem
informacij o reviji,
naročanju na revijo,
plačilom naročnine...

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
Vir: Preverjanje hipotez z programom SPSS. 
 
 

Splošna ocena o reviji * Slaba izkušnja ali nezadovoljstvo z pridobivanjem informacij o reviji, naročanju na revijo,
plačilom naročnine... Crosstabulation

22 4 0 0 26
17,7 7,2 ,6 ,6 26,0

40 16 0 0 56
38,1 15,5 1,2 1,2 56,0

2 6 2 0 10
6,8 2,8 ,2 ,2 10,0

0 0 0 2 2
1,4 ,6 ,0 ,0 2,0
64 26 2 2 94

64,0 26,0 2,0 2,0 94,0

Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count

odlicno

zelo dobro

dobro

zadovoljivo

Splošna
ocena o
reviji

Total

popolnoma
zadovoljen zadovoljen

delno
nezadovoljen nezadovoljen

Slaba izkušnja ali nezadovoljstvo z pridobivanjem informacij o
reviji, naročanju na revijo, plačilom naročnine...

Total

 
Vir: Preverjanje hipotez z programom SPSS. 
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 Chi-Square Tests 
 

Asymp. Sig. 
(2-sided)   Value df 

Pearson Chi-Square 120,461(a) 9 ,000
Likelihood Ratio 38,500 9 ,000
Linear-by-Linear 
Association 29,259 1 ,000

N of Valid Cases 
94   

Vir: Preverjanje hipotez z programom SPSS. 
 
Tabele H3: Rezultati preverjanja hipoteze 3 
 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 

Percent N   N Percent N Percent 
Splošna ocena revije * 
Lojalnostni progam/izbira 
nagrade za naročništvo 

93 81,6 % 21 18,4 % 114 100,0 %

Vir: Preverjanje hipotez z programom SPSS. 
 

Splošna ocena o reviji * Lojalnostni progam/izbira nagrade za naročništvo Crosstabulation

0 2 15 9 26
2,8 1,1 10,3 11,7 26,0

8 2 19 26 55
5,9 2,4 21,9 24,8 55,0

2 0 3 5 10
1,1 ,4 4,0 4,5 10,0

0 0 0 2 2
,2 ,1 ,8 ,9 2,0
10 4 37 42 93

10,0 4,0 37,0 42,0 93,0

Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count

odlicno

zelo dobro

dobro

zadovoljivo

Splošna
ocena o
reviji

Total

e-revije
dodatni
popust priloge

lojalnostni
klub

Lojalnostni progam/izbira nagrade za naročništvo

Total

 
Vir: Preverjanje hipotez z programom SPSS. 
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  
Asymp. Sig. 

(2-sided) Value df 
Pearson Chi-Square 11,399(a) 9 ,249
Likelihood Ratio 14,846 9 ,095
Linear-by-Linear 
Association ,003 1 ,958

N of Valid Cases 
93   

Vir: Preverjanje hipotez z programom SPSS. 
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Tabele H4: Rezultati preverjanja hipoteze 4 
 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 

Percent N   N Percent N Percent 
Št. ljudi, katerim je 
naročnik priporočil revijo * 
Splošna ocena revije 

92 80,7% 22 19,3 % 114 100,0 % 

Vir: Preverjanje hipotez z programom SPSS. 
 

Št. ljudi katerim je naročnik priporočili revijo * Splošna ocena o reviji Crosstabulation

2 6 0 0 8

2,3 4,7 ,9 ,2 8,0

10 30 4 0 44

12,4 25,8 4,8 1,0 44,0

8 14 2 0 24

6,8 14,1 2,6 ,5 24,0

6 4 4 2 16

4,5 9,4 1,7 ,3 16,0

26 54 10 2 92

26,0 54,0 10,0 2,0 92,0

Count
Expected
Count
Count
Expected
Count
Count
Expected
Count
Count
Expected
Count
Count
Expected
Count

Št. ljudi katerim je naročnik
priporočili revijo

nobenemu

enemu do trem

trem do petim

več kot petim

Total

odlicno
zelo

dobro dobro zadovoljivo

Splošna ocena o reviji

Total

 
Vir: Preverjanje hipotez z programom SPSS. 
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  
Asymp. Sig. 

(2-sided) Value df 
Pearson Chi-Square 18,920(a) 9 ,026
Likelihood Ratio 17,284 9 ,044
Linear-by-Linear 
Association 1,185 1 ,276

N of Valid Cases 
92   

Vir: Preverjanje hipotez z programom SPSS. 
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Tabele H6: Rezultati preverjanja hipoteze 6 
 
 One-Sample Statistics 
 

Std. Error 
Mean   N Mean Std. Deviation 

Popusti pri velikem 
številu različnih podjetij 49 3,9592 1,05986 ,15141

Eksluzivne prodajne 
ponudbe samo za 
naročnike 

49 3,5510 1,00127 ,14304

Posebne ugodnosti pri 
različnih dogodkih 49 3,4898 ,91566 ,13081

Organizacije posebnih 
dogodkov in srečanj 49 3,5102 ,91566 ,13081

Nagradne igre za samo 
za naročnike 49 3,2857 ,93541 ,13363

Vir: Preverjanje hipotez z programom SPSS. 
 
 
 One-Sample Test 
 

Test Value = 3 
95 % Confidence 

Interval of the Difference
Mean 

Difference   t df Sig. (2-tailed) Lower Upper 
Popusti pri velikem 
številu različnih podjetij 6,335 48 ,000 ,95918 ,6548 1,2636

Eksluzivne prodajne 
ponudbe samo za 
naročnike 

3,852 48 ,000 ,55102 ,2634 ,8386

Posebne ugodnosti pri 
različnih dogodkih 3,744 48 ,000 ,48980 ,2268 ,7528

Organizacije posebnih 
dogodkov in srečanj 3,900 48 ,000 ,51020 ,2472 ,7732

Nagradne igre za samo 
za naročnike 2,138 48 ,038 ,28571 ,0170 ,5544

Vir: Preverjanje hipotez z programom SPSS. 
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Slika H-1: Prikaz aritmetične sredine, kaj bi si v lojalnostnem klubu naročniki najbolj želeli, kjer 1 pomeni si 
                  niti slučajno ne želim  in 5 si zelo želim                       
 

 
Vir: Preverjanje hipotez z programom SPSS. 
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