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Uvod 
Internet je na pohodu! Značilna eksponentna rast števila uporabnikov, ponudnikov storitev in 
vsebin na spletu narašča. Internet se razvija v močno storitveno industrijo, ki jo imenujemo 
tudi ''nova ekonomija''. Internet ni še ena modna muha, pač pa resen pojav, ki so mu veliko 
pozornosti posvetili tudi raziskovalci in analitiki. 
 
Podjetja želijo na vsak način izkoristiti priložnost, vendar jih je v hudem navalu, močni 
konkurenci in visokih investicijah že kar lepo število propadlo. Internetna podjetja, oziroma 
t.i. pikakomi (dotcoms) so v ranih začetkih osvajanja Interneta, podlegli zlati mrzlici. Zagon, 
ki so ga ustvarili sanjski podvigi pionirjev, je kmalu začutil hladen piš realnosti. Leto 2000 je 
bilo leto padca pikakom podjetij.  
 
Temelji nove ekonomije so se zamajali. Mnogi niso imeli priložnosti za popravni izpit. 
Podjetja, ki so preživela, so ponovno preučila stanje. Inovacija, kot je Internet, ni dovolj za 
uspeh. Potrebno je upoštevati klasična pravila trženja in jih prenesti v novo okolje, kjer kot 
porabniki nastopajo posamezniki z že izoblikovanimi preferencami, navadami in vrednotami.  
 
V delu najprej podajam izhodišča s predstavitvijo Interneta kot medija in trga. V nadaljevanju 
predstavljam različne poslovne modele, ki jih podjetja na Internetu uporabljajo za doseganje 
porabnikov in zadovoljevanje njihovih potreb. V osrednjem delu se osredotočam na 
zadovoljstvo porabnikov in, kako to vpliva na zvestobo. Kakšen je vpliv zvestobe na 
poslovanje podjetja in kako jo dosegati na Internetu. Skozi celotno delo poskušam snov 
podkrepiti s primeri iz prakse, kjer je le mogoče tudi z domačimi. 
 
Namen diplomskega dela je pokazati, da klasični odnosi, ki veljajo na že uveljavljenih trgih, 
ostajajo pomembni tudi na Internetu. V delu sem kot cilj podjetij izpostavil zadovoljstvo in 
zvestobo, ki sta aktualna tudi v novi ekonomiji. Da ne bi ostalo samo pri tem, sem poskušal 
združiti lastne izkušnje in izkušnje strokovnjakov na področju ustvarjanja spletnih strani. 
Tako v zaključnem poglavju predstavljam smernice in konkretne rešitve pri oblikovanju 
spletnih strani. 
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1. Internet kot medij in trg 
Internet je kot trg končnih porabnikov še vedno v vzponu. V zadnjem desetletju je ena 
največjih, če ne celo največja revolucija, ki se odvija še danes. Od svojih vojaških začetkov 
kot projekt ameriške vojske in Advanced Research Projects Agency v poznih šestesetih, znan 
pod imenom ARPAnet, je napredoval v največje računalniško omrežje. Po podatkih Nua Net 
Surveys je na Internet priključenih že 544 miljonov uporabnikov iz vsega sveta (Nua, 2002). 
Z razvojem in uporabo najnovejših tehnologij je Internet uspešno prodrl na nova področja. 
 
Protokol TCP/IP (Transfer Communication Protocol/Internet Protocol) na osnovi katerega se 
povezujejo računalniki in omrežja, je bil hrbtenica nadaljnjega razvoja Interneta. Internet je v 
svojih začetkih služil predvsem vojski in peščici akademikov.  S širitvijo omrežja in 
naraščajočo potrebo po novih oblikah komuniciranja in sodelovanja je prišlo do razvoja 
HTML (HyperText Markup Language) in Http protokola (hyper text transfer protocol), ki sta 
omogočila izdelovanje in izmenjavo multimedijskih elektronskih dokumentov. Z rojstvom 
HTML-ja in spletnih brskalnikov se je začelo življenje Svetovnega spleta  (World Wide 
Web). 
 
Internet je zaživel kot medij in tudi kot trg. Kot medij omogoča prenos informacij, 
komunikacijo. Naj bo to komunikacija med posamezniki (P2P), porabniki (C2C), porabniki in  
podjetji (B2C), podjetji (B2B) in državo (B2G ali C2G), Internet omogoča pretok informacij v 
obe smeri. Za razliko od klasičnih medijev, ki vzpostavljajo odnos eden z mnogimi (one 2 
many), Internet omogoča komunikacijo en z enim (one 2 one).  
 
Trg je mesto, kjer se srečata ponudba in povpraševanje z mehanizmi, ki omogočajo 
transakcijo. Internet je mlad trg, kjer se ponudba in povpraševanje zaradi specifik Interneta 
kot medija, srečata na popolnoma novi ravni. Na sliki 1 so ponazorjeni komunikacijski in 
transakcijski tokovi med udeleženci na Internetu. Za dvosmerno komunikacijo med 
uborabniki Interneta in ponudniki vsebine, je bolj značilen poteg kot potisk, saj porabniki 
Interneta sami aktivno iščejo informacije, v nekaterih primerih pa celo sami služijo kot vir. S 
transakcijskim kanalom je mišljen pretok storitev in plačil preko ustreznih plačilnih 
mehanizmov. 
 
Da bi Internet poslovno izkoriščali in ga spremenili v potencialno največji trg končnih 
uporabnikov, je bilo potrebno še marsikaj. Začetne ovire so bile predsvem vezane na počasne 
povezave, varnost prenosa podatkov, plačilne metode, nezaupanje uporabnikov, nepoznavanje 
medija itd.  
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Slika 1: Komunikacija in transakcije med udeleženci na Internetu. 
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nastanku popolnoma novih storitev in dala nove razsežnosti obstoječim. K temu so 
pripomogle tri značilnosti Interneta (Cleland, 2000, str. 35):  
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- Preskok časovnih in prostorskih ovir. Kot globalno omrežje je Internet dostopen od 
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znamke, ki so izkoristile tržno pot in komunikacijski kanal za doseganje ciljnih skupin in 
širitev svojih storitev. 
 
Vsaka stran na Internetu ima lastno ime, ki se imenuje domena. Domene, se pravi internet 
naslov ponudnika storitev, služijo za identifikacijo in dostopanje do strani ponudnika. Kot 
domena največkrat nastopa ime podjetja ali ime blagovne znamke s priponami .com, .net, .org 
in še nekaterimi drugimi. Za komercialne ponudnike je najbolj razširjena končnica .com. 
Domeno s končnico .com lahko za določen čas z možnostjo podaljšanja za protiplačilo 
pridobi kdorkoli. Takih podjetij se je prijel naziv »pikakom« podjetja. V Sloveniji so do 
nedavnega podjetja lahko registrirala vrhnje domene s končnico .si, samostojni podjetniki 
lahko registrirajo domeno v obliki ime-priimek-sp.si. Z nedavno spremembo pravilnika lahko 
slovenske pravne osebe registrirajo tudi domene z imeni svojih blagovnih znamk ali 
blagovnih znamk, ki jih zastopajo na slovenskih tleh (www.arnes.si).  
 
V prvem poglavju sem ločil med komukacijskim in transakcijskim kanalom med 
posameznimi subjetki na Internetu. Porabniki na Internetu med seboj komunicirajo na vrsto 
načinov, med pomebnejšimi pa je tudi WWW, se pravi komunikacija preko spletnih strani. 
 
Slika 2: Interakcija uporabnika s spletnim podjetjem in interakcija znotraj podjetja 
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Značilnost komunikacije preko spletne strani je, da je obojestranska in v realnem času. Tudi 
strani, ki uporabniku ne omogočajo direktne komunikacije s spletno stranjo, od uporabnika 
kljub temu sprejemajo podatke, ki so potrebni za upravljanje s spletno stranjo. Te podatke 
lahko podjetje zajema s pomočjo programske opreme in jih izkoristi za spoznavanje svojih 
uporabnikov in dostavljanje boljše vsebine. V nekaterih primerih uporabnikom komunikacija 
preko spletne strani ne zadostuje, zato je pomembna tudi neposredna komunikacija med 
zaposlenimi in uporabniki. V mnogih primerih zadostuje elektronska pošta, vendar zaradi 
kompleksnosti svojih storitev vse več podjetij nudi pomoč preko klicnih centrov. 
 
Ker vse storitve niso izključno vezane na Internet, je potrebno zagotoviti tudi odzivno in 
učinkovito pot do odjemalcev. Podjetja lahko za vse poskrbijo sama ali s pomočjo skrbno 
izbranih partnerjev.Za zagotovitev kakovostne vsebine in storitev so vsekakor pomembni 
sposobno in zvesto osebje in vodstvo, kot tudi investitorji. Tudi med njimi poteka živahna 
komunikacija, osebna in neosebna preko intranet sistemov.   

1.2. Elementi spletne strani 
Spletno stran sestavlja vrsta elementov. Kombinacije elementov in njihova postavitev so 
odvisne od poslovnega modela ponudnika in kreativnosti ustvarjalcev spletne strani. Elemente 
spletne strani lahko razdelimo na funkcionalne in vsebinske. 
 
Vsebina je tisto, kar uporabnike pripelje na določeno spletno stran. Vsebina ali storitve, ki jo 
spletna stran ponuja, je zato v ospredju in zavzema večji in pomembnejši del strani. 
Raziskovalci so z leti ugotovili, da se uporabnik ob prihodu na spletno stran najprej posveti 
vsebini, če ga ta ne pritegne, ne posveča pozornosti drugim elementom spletne strani (Nilsen, 
2000). V primeru, da uporabnika stran vsebinsko pritegne in želi dostopati tudi do drugih 
vsebin na isti strani, je pomemben funkcionalni vidik spletne strani. 
 
Osnovna vsebina spletne strani je sestavljena iz: 

- besedil, 
- slik, 
- povezav, 
- multimejdijskih predstavitev, 
- storitev. 

 
Med vsebino bi lahko šteli tudi oglase, vendar to ni vsebina, zaradi katere bi uporabniki 
Interneta obiskali spletno stran. V oglaševalskem poslovnem modelu so oglasi tisti, ki 
omogočajo dostavo brezplačne vsebine in predstavljajo znaten prihodek spletnemu 
ponudniku. 
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Funkcionalni elementi spletne strani so podrejeni vsebini, njihov namen pa je uporabniku 
omogočiti učinkovito uporabo spletne strani. Med te elemente sodijo:  

- navigacija, 
- iskalnik, 
- site map (topografija strani), 
- pomoč in pogosta vprašanja z odgovori,  
- kontakti. 

Izkušnjo uporabnika narekuje součinkovanje vseh elementov. Raziskave uporabnosti spletnih 
strani so razkrile povezavo med posameznimi elementi in odnosa uporabnikov do njih 
(Nielsen, 2000). 
 

- Uporabniki v prvi vrsti posvetijo pozornost vsebini. Če je ta neustrezna, jih ostale 
stvari ne zanimajo. 

 
- Ob prihodu na stran uporabnik ignorira navigacijske elemente in dizajn strani. 

Namesto tega se posveti delu strani, kjer je prikazana vsebina. 
 
- Obiskovalci ne vedo kje se nahajajo znotraj strukture spletnega mesta. 
 
- Uporabniki so zelo ciljno usmerjeni in iščejo samo tisto, kar imajo v mislih. Ne 

zapravljajo časa za promocije in druge stvari. 
 
- Za iskanje informacij na spletnih straneh najpogosteje uporabljajo iskalnik. 
 
- Uporabniki redko gledajo logotipe in slogane, ker jih imajo za balast. Ignorirajo 

tudi oglase in stvari, ki na njih spominjajo. 
 
- Če stran ne ustreza trenutnim ciljem uporabnika, jo bo brez pomisleka zapustil. 
 
- Tudi če uporabnik ne razume določenega elementa strani, si ne bo vzel časa za 

raziskovanje, ampak bo sledil svojem cilju. 
 
Iz povedanega lahko sklepamo, da je vsebina tisto, kar pritegne obiskovalce, vendar je za 
nadaljnjo uporabo potrebna tudi pregledna in razumljiva postavitev spletne strani. Pri 
postavitvi spletne strani igra pomembno vlogo tudi celostna grafična podoba in uporaba 
multimedije, ki močno prispeva k uporabnikovi izkušnji. K privlačnosti prispeva tudi uporaba 
animacij , vendar lahko ob nepravilni in pretirani uporabi močno okrni uporabnost spletne 
strani.   
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Kvaliteta spletnih strani in storitev med ponudniki močno niha. Uporabnost spletne strani je 
lahko zaradi neustrezne uporabe osnovnih elementov spletnih strani in tehnične 
nezmogljivosti pri povečani obremenitvi velik problem.  

1.2. Lastnosti storitev na Internetu 
Za storitve so značilne naslednje štiri lastnosti; neopredmetenost, neločljivost, spremenljivost 
in minljivost (Kotler. 1994, str. 465). Tudi za storitve na Internetu bi lahko rekli, da veljajo 
iste, vendar rahlo prikrojene značilnosti zaradi specifičnih lastnosti Interneta kot medija. 

1.2.1. Neločljivost  
Internet delno odpravlja problem neločljivosti storitev. Na kakšen način? Neločljivost storitev 
temelji na dejstvu, da se storitve naredijo in porabijo istočasno, kar ima za posledico, da so 
ponudniki storitev v fizičnem svetu omejeni v številu opravljenih storitev, saj lahko finančni 
svetovalec v svoji pisarni sprejme samo omejeno število klientov. Z uporabo Interneta in 
naprednih programskih rešitev lahko ta isti finančni svetovalec personalizirane informacije ter 
svoje znanje obogateno z relevantnimi informacijami iz finančnega sveta posreduje na 
Internetu. Storitve lahko ponudi samo svojim obstoječim klientom, ki bi namesto po telefonu 
ali osebno, svoje portfelje in rutinske poizvedbe opravljali na Internetu, tako da bi svetovalcu 
ostalo več časa za ostale stvari. Lahko bi se celo izkazalo, da lahko na ta način zadovolji vse 
potrebe svojih klientov in bi lahko vse svoje storitve prenesel na splet.  

1.2.2. Minljivost  
Ena od značilnosti storitev na Internetu je tudi ta, da so dosegljive 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 
skozi celo leto. Povpraševanje se je tako razporedilo na vsak trenutek in porabniki pričakujejo 
isto storitev ne glede na to, kdaj jo zahtevajo. Evropejec, ki dostopa do strani podjetja v 
Severni Ameriki ob desetih po svojem lokalnem času, bi lahko želel pomoč pri uporabi 
spletne strani in se pogovoriti z nekom iz podjetja glede nakupa na spletni strani.  
 
Podjetja morajo prilagoditi svoje poslovanje novim zahtevam, pri tem, da nastopi pri 
oksrbovanju porabnikov še problem konic, ki so izrazite v času praznikov. Božič je za e-
trgovce postal prava preizkušnja, saj takrat zelo naraste popraševanje po knjigah, zgoščenkah 
in manjših aparatih, primernih za darila. Podjetja se s spremljanjem pretekle prodaje in 
predvidevanjem konic izognejo napakam ali popolnemu sesutju sistema s primernimi 
razširitvami računalniških sistemov in dodatnimi logističnimi kapacitetami. Spletni trgovci 
lahko tudi s cenovnimi ali drugačnimi spodbudami porabnike pripravijo do tega, da svoje 
praznične nakupe opravijo pred prazniki in ne ravno v zadnjem trenutku. 

1.2.3. Neopredmetenost storitve in ponudnika 
Z razvojem tehnologije in Interneta, je mogoče uporabnikom ponuditi čedalje več in čedalje 
bolj pestro vsebino. Splet je postal kraj interakcije med podjetji in posamezniki. Uporabniki 
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obiščejo spletne strani z različnimi nameni. Lahko zgolj iz radovednosti, ker bi se radi 
zabavali, našli informacije na določeno temo, kupili izdelek ali se samo pozanimali o ceni in 
lastnostih. Stran, ki ni dostopna ali onemogoča uporabniku opraviti želene aktivnosti, lahko 
primerjamo s trgovino, ki porabnike vabi na razprodajo, potem pa jim pred nosom zapre vrata 
in kaže izdelke skozi izložbo. 
 
Ponudniki spletnih storitev svojih strank ne morejo povabiti v lepo pisarno ali prijetno urejeno 
restavracijo. Komunikacija in storitveni proces se odvijata na Internetu, natančneje na spletni 
strani ponudnika. Poleg tega, da je neopredmetena že storitev sama po sebi, je sedaj delno 
neopredmeten tudi ponudnik, še toliko bolj, če je prisoten izključno na Internetu. 
 
Primarna komunikacija na spletu poteka preko spletnih strani. Uporabniki za ogled strani 
uporabljajo spletne brskalnike, kjer se prikazuje vsebina. Komunikacijo po Internetu 
omogočajo protokoli, ki skrbijo za prenos podatkov iz strežnikov na domače računalnike in 
pravilen prikaz vsebin. Običajnemu uporabniku je razumevanje vseh teh skrajno abstraktnih 
procesov dokaj težko. Če ta dejavnik dodamo še drugim značilnostim storitve, se ponudniki 
znajdejo pred tem, da njihovi odjemalci ne vidijo končnega rezultata svojega nakupa. O njem 
imajo samo virtualno obljubo, temelječo na ne ravno lahko razumljivih procesih. Podjetje, ki 
ponuja zaščito podatkov pri prenosu od uporabnika do svojega spletnega strežnika, 
uporabniku s tehničnimi detajli težko ustvari zaupanje, če si ta ne zna predstavljati, kaj to 
pomeni.  
 
Negotovost pri nakupu storitve na Internetu je zaradi nepoznavanja procesa še toliko večja. 
Da bi omilili negotovost, ki spremlja nakup, porabniki navadno iščejo znake ali dokazila o 
kakovosti storitve (Kotler, 1994, str. 466). V primeru klasične storitvene dejavnosti najdejo 
porabniki zagotovila o kakovosti v prostoru, ljudeh, opremi, komunikacijskem gradivu, 
simbolih in ceni. Našteti elementi se na Internetu pojavljajo v drugačnih oblikah, vendar 
enako služijo premagovanju neotipljivosti. Kotler obravnava šest orodij za odpravljanje težav 
z neopredmetenostjo, ki so na spletu nekoliko drugačne, saj kot kraj, kjer se storitev odvija, 
nastopa spletna stran ponudnika storitve. 
 
V tabeli 1 so navedeni elemetni spletne strani, ki služijo predstavitvi storitve ali izdelkov, ki 
jih podjetje ponuja na Internetu. Storitve na Internetu so dostopne na spletnih straneh 
ponudnikov na spletnem naslovu, domeni. Zgolj obstoj spletne strani ne zagotavlja prometa, 
potrebno je privabiti obiskovalce, ki se v času obiska spletne strani odločajo o svojih 
nadaljnjih akcijah. Cilj spletnih trgovcev je spreobrnitev obiskovalcev v porabnike, ki se bodo 
vračali. Obiskovalci spletnih strani nimajo na voljo vseh elementov, ki so prisotni v fizičnem 
okolju, zato se morajo zanašati na svoje občutke in informacije, ki jih dobijo na spletni strani, 
kot tudi informacije, ki so jih dobili na podlagi priporočil svojih znancev ali celo medijev. 
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Tabela 1: Elementi spletne strani kot orodje opredmetenja storitve 
fizično okolje Internet elementi spletne strani 
kraj spletna stran - domena 

- pregledna in verodostojna vsebina 
- grafična podoba 
- navigacija 
- iskalnik 

ljudje center za pomoč 
uporabnikom 

- telefonska številka klicnega centra 
- elektronska pošta 
- možnost oddajanja pripomb in pohval 
- avtomatiziran odziv na poizvedbe 

oprema računalniška oprema 
in programi 

- hitra povezava 
- zmogljivi strežniki 
- varne povezave in enkripcija (SSL) 
- podpora različnim brsklalnikom 
- personalizacija strani 
- spremljanje aktivnosti in datamining 

komunikacijsko 
gradivo 

vsebina - vsebina prilagojena za splet 
- slikovna predstavitev izdelkov 
- multimedijske vsebine 
- forumi 
- mnenja porabnikov in strokovnjakov 
- priporočila 

simboli grafična podoba - domena 
- celostna grafična podoba strani prilagojena ciljni skupini 

Cena cena - naveden prihranek 
- končna cena s poštnino in vsemi dajatvami 
- plačilni pogoji 
- plačilna sredstva 
- brezplačna dostava nad določeno ceno 
- možnost tiskanja računa 

Vir: Povzeto po Kotler, 1996, str. 466. 

1.2.4. Spremenljivost  
Storitve se hitro spreminjajo, ker so odvisne od tega, kdo jih izvaja, kje in kdaj (Kotler, 1996, 
str. 467). Na Internetu lahko porabnik skoraj istočasno dostopa do storitev večih ponudnikov. 
Na eni spletni strani kupuje knjige, na drugi išče finančne podatke in kazalnike, spet na tretji 
se prijavlja na mednarodno konferenco o e-poslovanju. Podobne storitve na Internetu 
ponujajo številna podjetja, vendar se med seboj razlikujejo v kakovosti in hitrosti. Nekaterim 
ponudnikom porabniki bolj zaupajo zaradi priporočil znancev ali pozitivnih preteklih 
izkušenj.  
 
Pozitivne izkušnje porabnikom spletnih storitev zvišujejo pričakovanja do ostalih spletnih 
ponudnikov storitev in od njih pričakujejo isto kakovost, čeprav gre za popolnoma drugačno 
storitev (Gebhart, Stevens, 2001, str. 37). Zaradi ogromne publicitete in promocije spletnih 
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rešitev porabniki celo pričakujejo večjo učinkovitost in ugodnejše cene kot za iste storitve v 
fizičnem svetu. Posledica takih pričakovanj je lahko razkorak med pričakovano in realizirano 
storitvijo, kar povzroči nezadovoljstvo porabnikov.  
 
Nekdo lahko v frizerskem salonu naleti na frizerja, ki ima za sabo res slab dan in je storitev, 
ki mu jo posreduje, slabša kot tista, ki jo prejema dama na sosednjem stolu. Prednost Interneta 
je v tem, da različnim porabnikom ponuja popolnoma isto storitev na isti način pod pogojem, 
da izključimo dejavnike, ki vplivajo na proces s strani porabnika. To pomeni, da podjetje 
enako kakovostno ali enako slabo postreže vse svoje porabnike. Če je spremenljivost storitev 
v fizičnem svetu odsvisna od tega, kdo storitev nudi, je na Internetu odvisna od tega, kako 
dobro podjetja poznajo porabnike svojih spletnih strani in kako dobro jim znajo ponuditi 
storitev. 
 
Spletna stran v neki meri prevzame nalogo prodajalcev, ki imajo stik s strankami v klasičnem 
storitvenem podjetju. Podjetje, katerega prodajno osebje bi porabniku onemogočalo nakup, bi 
verjetno propadlo. Velik poudarek je na uporabnosti (usability) spletnih strani, ki porabniku 
omogočijo enostaven in razumljiv način uporabe. Sodeč po raziskavah podjetja Vividence, 
nakupovalne vozičke še pred zaključkom transakcije zapusti 75% nakupovalcev (Nua, 2001), 
od tega je 31% porabnikov mnenja, da spletna stran ni zanesljiva, 27% pa jih meni, da je 
oddajanje naročila nerazumljivo, zmedeno. Ravno zaradi naštetih problemov največja spletna 
podjetja porabijo miljone dolarjev za načrtovanje in oblikovanje svojih spletnih strani. 
 
Če je ena plat spremenljivosti storitev negativna, zakaj druga plat ne bi bila pozitivna. 
Klasično gledano je spremenljivost storitev odvisna od tega kdo, kje in kdaj izvaja storitve. In 
kdo je odjemalec? V interakciji spletna stran  porabnik se generirajo podatki o tej 
interakciji. S pravilnimi prijemi lahko podjetje te podatke izkoristi in porabniku ponudi 
edinstveno rešitev, pisano na njegovo kožo.  

1.3. Uporaba Interneta 
Katere storitve porabniki Interneta največ uporabljajo? Sodeč po raziskavah sta najbolj 
uporabljani storitvi Interneta elektronska pošta in Svetovni splet (WWW). To potrjuje tudi 
raziskava Raba Interneta v Sloveniji (Ris 2001). Podobna je tudi porazdelitev uporabe 
Interneta v svetu. Med pomembnejše storitve se hitro prebijajo storitve, ki nastajajo z 
integracijo mobilnih in internet tehnologij, npr. pošiljanje SMS sporočil, ki jih zaradi visoke 
penetracije mobilne tehnologije uporablja veliko število porabnikov. Z nadaljnjim 
zbliževanjem mobilne in internet industrije lahko pričakujemo dodatno rast uporabe teh 
storitev kot tudi razvoja novih. 
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Slika 3: Uporaba Internet storitev 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

e-mail

World-Wide-Web

prenasanje podatkov s FTP-jem

pošiljanje SMS sporočil

elektronske konference

USENET konference in forume

internet telefonija

odstotek uporabnikov

 
Vir: Ris 2001, Uporaba Interneta. 
 
Glede na to, da sta dve najbolj uporabljani storitvi ravno WWW in elektronska pošta, lahko 
nadalje preučimo, s kakšnimi nameni ju porabniki Interneta uporabljajo. Iz sledečih slik je 
razvidno, da Internet tako v svetu kot tudi v Sloveniji primarno služi komunikaciji. Porabniki 
Internet največ uporabljajo za dopisovanje, v Sloveniji 72% in v svetu 90%. Med pogostejše 
namene sodi tudi iskanje novic in informacij iz različnih področij.  
 
Podatki za Slovenijo in svet niso popolnoma primerljivi, ker so vzeti iz dveh različnih 
raziskav, vendar je moč opaziti podobnosti. V obeh prikazih je mogoče opaziti, da porabniki 
Interneta iščejo raznovrstne informacije povezane s prostim časom, splošno izobrazbo in 
zabavo. 
 
Slika 4: Nameni uporabe Interneta v 

Sloveniji
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100

%

dopisovanje z znanci in prijatelji 

branje dnevnih novic 

surfanje kar tako 

lokalne informacije 

pretakanje ( download ) glasbe z interneta (Napster,
MP3.com,...) 

informacije o prireditvah 

informacije o kino sporedih 

informacije o TV programih 

nakupovanje, naročanje, rezervacije po internetu

borzne informacije 

iskanje zaposlitve 

igranje iger prek interneta  

igranje iger na srečo

služenje denarja s 'surfanjem' (PFS programi)

odstotek uporabnikov  
Vir: Ris 2001, Uporaba Interneta. 
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Vidnejša razlika je predvsem v uporabi Interneta za poslovne namene. V svetu kar velik del 
porabnikov Internet uporablja v službene ali poslovne namene (48%) in za opravljanje 
nakupov (35%). Malo manjši, vendar zelo pomemben segment porabnikov uporablja Internet 
za trgovanje z vrednostnimi papirji (8%). 
 
Slika 5: Uporaba Interneta v svetu 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

e-mail

splošne informacije

surfanje kar tako

branje

hobiji

informacije o izdelkih

informacije o potovanjih

služba / posel

zabava

nakupovanje

borzne informacije

iskanje službe

pomenkovanje

delo od doma

dražbe

bančne storitve

trgovanje z vrednostnimi papirji

odstotek uporabnikov  
Vir: Ernst & Young, 2001, Global on-line Retailing. 
 

1.4. Porabniki in Internet 
Internet je kot medij v življenja posameznikov prinesel mnogo novih možnosti. Kot medij za 
prenos informacij je omogočil hitro, učinkovito in poceni komuniciranje med posamezniki. 
Posameznikom je omogočeno aktivno sodelovanje na vseh ravneh, tako da se izobilje 
dostopnih informacij še povečuje. Kot trg Internet izkorišča prednosti medija. Ne povečuje se 
samo količina informacij, pač pa tudi možnost izbire, kar porabniki s pridom izkoriščajo. 
 
Po ugotovitvah strokovnjakov je že od začetka osemdesetih čutiti prenos moči po 
distribucijski verigi (Dussart, 2001, str. 630). Prvi zasuk moči je bil od proizvajalcev proti 
masovnim distributerjem in s prihodom Interneta od slednjih v roke končnih porabnikov.  
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Slika 6. Prenos moči po distribucijski verigi navzdol 

 
Vir: povzeto  Dussart, 2001, str. 631. 
**P2P – peer to peer – mreža končnih porabnikov. 

 
Velika izbira in nizki stroški menjave ponudnika spletnih storitev omogočata porabnikom na 
spletu prebeg z enim samim klikom gumba. Temu pripomore tudi transparentnost ponudbe in 
enostavna možnost primerjave med ponudniki. 
 
Posledica te moči, ki se je kar naenkrat znašla v rokah porabnikov je, da izbirajo tiste 
ponudnike, ki jim ponudijo več, oziroma jim posreduje največjo vrednost. Logika 
posredovane vrednosti pravi, da je za porabnika to razlika med zaznano vrednostjo in stroški. 
Pri tem imajo podjetja dve možnosti. Ali povečajo vrednost v očeh porabnikov ali pa znižajo 
stroške (Kotler, 1996, str. 37). Mnoga podjetja so na Internetu podlegla slednji možnosti. Z 
nagradami in spodbudami ter nižjimi cenami so posegla po enostavnejši možnosti, kar se je s 
propadom mnogih pikakom podjetij izkazalo kot napačna opcija. Uspeh žanjejo podjetja, ki 
svoji storitvi dodajo vrednost s čustvenim nabojem ali kako drugače.  

1.4.1. Nakupovanje na Internetu 
Na Internetu se ne prodajajo samo knjige in zgoščenke, prodajajo se tudi avtomobili.  Po 
raziskavah sodeč se še vedno največ kupuje knjige, zgoščenke, računalniško opremo in 
računalniške programe. Visoko na lestvici so tudi letalske karte, karte za razne prireditve in 
rezervacije. V Združenih državah Amerike so za razliko od Evrope, tudi oblačila našla pot do 
porabnikov na Internetu.  
 

 
proizvajalec 

 
proizvajalec 
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absolutna moč
blagovnih znamk
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Tabela 2: Pet najbolj priljubljenih nakupovalnih kategorij na Internetu 
 ZDA izven ZDA Nemčija Velika Britanija Slovenija* 
# 1 knjige knjige knjige zgoščenke glasba 

# 2 
računalnikiška 

oprema zgoščenke 
računalniška 

oprema knjige knjige 

# 3 zgoščenke 
računalniška 

oprema zgoščenke 
računalniška 

oprema 
elektronika in 
računalništvo 

# 4 oblačila karte / rezervacije karte / rezervacije karte / rezervacije ostalo 
# 5 karte / rezervacije video video video  

Vir: Ernst & Young 2001. 
* Raba Interneta v Sloveniji - Ris 2001. 
 
Na Internetu največ zapravijo američani, v povprečju kar 896 ameriških dolarjev letno. 
Povprečje nakupov je v drugih državah nekoliko nižje, vendar gre trend nakupov v zadnjih 
letih navzgor.  
 
Po poročilu Ernst & Younga sodeč so nakupovalci kar zadovoljni z nakupovanjem na 
Internetu. Kot je videti v spodnji tabeli, namerava velika večina dosedanjih porabnikov 
nadaljevati z nakupi na Internetu. Že obstoječim porabnikem se namerava v letu 2002 
pridružiti več kot dobra polovica tistih, ki še niso opravili nakupa na Internetu. 
 
Tabela 3: Povprečna vsota nakupov na Internetu v zadnjem letu 

država vsota 
ZDA 896 USD 

izven ZDA 653 USD 
Nemčija 656 USD 

Velika Britanija 778 USD 
Slovenija* 210 USD 

Vir: Ernst & Young, 2001. 
* Raba Interneta v Sloveniji - Ris 2001. 
 
Po podatkih Ris-a večina slovenskih uporabnikov Interneta v naslednjega pol leta ne 
namerava kupovati preko Interneta. Večjo verjetnost za nakup navaja le slaba petina (17%), 
ostali niso pretirano zainteresirani za nakupovanje. Od teh, ki so nameravali nakupovati v prvi 
polovici leta 2002, je večina že opravila nakup na Internetu (Ris 2001, str. 7). 
 
Tabela 4: Namera nakupov na Internetu v roku enega leta 

 ZDA izven ZDA Nemčija Velika Britanija 
že nakupovali na Internetu 98% 97% 98% 98% 
še niso nakupovali na Internetu 57% 64% 69% 48% 

Vir: Ernst & Young 2001. 
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1.4.2. Tipi e-nakupovalcev 
Po raziskavi podjetja Datamonitor naj bi evropski porabniki formirali 5 različinih skupin 
glede na odnos do uporabe Interneta in e-nakupovanja. Uporniki, teh naj bi bilo 50%, sploh ne 
uporabljajo Interneta. Dvomljivci (9%) sicer uporabljajo Internet, vendar ne zahajajo na 
spletne strani e-trgovcev. Fantomi (27%) iščejo informacije o izdelkih na Internetu, za nakup 
pa se odločijo v ne-elektronskih trgovinah. Zmerni nakupovalci (8%) in internetni 
GlobeTrotterji (6%) so tisti, ki opravijo večino nakupov. Zmerni nakupovalci, kot pove ime, 
so zmerni v svojih nakupih in ponavadi ne zapravijo veliko (Nua, 2001). 
 
Britanci so že leta 1999, ko je bilo e-nakupovanje v Evropi še v povojih med e-nakupovalci 
prepoznali šest skupin (Nua, 1999): 

 
- Realistični navdušenci so predstavljali 15% trga. Zanje je bilo značilno, da so 

pripravljeni nakupovati od neznanih podjetij in so prepričani, da priročnost odtehta 
ceno nakupa na Internetu. 

 
- Samozavestni porabniki blagovnih znamk, katerih je po ocenah okoli 16%, na 

Internetu zapravijo 20% več, kot znaša povprečje nakupov. Nakupujejo predvsem 
uveljavljene blagovne znamke. 

 
- Zapravljivci so povprečne nakupovalce v vsoti nakupov presegli za kar 55%. 

Celotni nakupi te skupine so po ocenah znašali kar 33% celotnih nakupov.  
 
- Previdni porabniki, teh je bilo 20% vseh britanskih e-nakupovalcev, želi pred 

nakupom predmet videti. Verjetnost nakupa na Internetu je za to skupino zelo 
majhna. 

 
- Iskalci ugodnih kupčij so zvesti izključno nizkim cenam. Internet uporabljajo kot 

orodje za iskanje ugodnih kupčij. So najbolj nagnjeni k popustom, raznim 
spodbudam. Sodeč po raziskavah naj bi predstavljali 16% vseh spletnih 
nakupovalcev v Veliki Britaniji. 

 
- Nezadovoljenih spletnih nakupovalcev je bilo približno 17%. V to skupino spadajo 

vsi, ki na Internetu ne najdejo želenih izdelkov. Niso preveč nagnjeni k 
nakupovanju stvari od nepoznanih trgovcev, dodatni negativni faktor predstavlja 
dejstvo, da pred nakupom izdelka ne vidijo.  

1.5. Internet – platforma za e-poslovanje in e-trgovanje 
»Informacijska tehnologija in uvedba elektronskega poslovanja za podjetja pomenita 
svojevrstno poslovno priložnost. Omogočata namreč zniževanje stroškov poslovanja in 
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njegovo pospešitev, kar posledično odpira nove vire dohodkov« (Jakhel, 2002). Podjetja so se 
z močnim prodorom Interneta znašla pred vprašanjem, kako Internet vključiti v svoje 
poslovanje. Svetovna podjetja so že izoblikovala strategije, s katerimi izkoriščajo prednosti 
Interneta. Mnoga slovenska podjetja o tem šele razmišljajo, nekatera pa aktivno sodelujejo pri 
pilotskem projektu e-SLOG, slovenski projekt elektronskega poslovanja.  
 
Elektronsko poslovanje je po definiciji »poslovanje, pri katerem se elektronska sporočila 
razpošiljajo z uporabo informacijske tehnologije in komunikacijske tehnologije in 
elektronskega podpisa... širše od elektronskega trgovanja« (Turk, 2002, str. 70). Internet 
zaradi svoje fleksibilnosti, dostopnosti in odprtih standardov omogoča hitro priključevanje 
posameznikov in skupin. Tako je Internet postal temelj za formacijo navideznih privatnih 
omrežij, živahne in hitro rastoče medpodjetniške menjave (B2B) in učinkovito doseganje 
porabnikov v tako imenovanem B2C sektorju. S slednjim je mišljena prodaja na Internetu in 
ponudba stotitev posameznikom. 
 
Podjetja, ki razmišljajo o nastopu na Internetu imajo na voljo več strategij (Godfrey, Walsh, 
2000, str. 90-91): 

- Standardne on-line storitve. Podjetja del ali svojo celotno ponudbo predstavijo na 
Internetu in ponudijo možnost nakupa preko Interneta, pri tem pa ne ponudijo take 
storitve in podpore kot pravi e-trgovci. 

 
- Integracija on-line storitev s klasičnimi. On-line storitve so v različni meri 

integrirane z osnovno dejavnostjo podjetja. Podjetje lahko ponudi podporo 
uporabnikom svojih storitev ali porabnikem izdelkov na Internetu. Lahko pa tudi 
Internet storitve pripeljejo v svoje že obstoječe prodajalne, tako kot je to naredil 
Gap z odprtjem Cyberb@rov, barov iz katerih so lahko obiskovalci brskali po 
internetni ponudbi trgovine in naročali blago, ki jih je počakalo pri blagajni. 

 
- Čista Internet strategija. Za tako strategijo se odločijo podjetja, ki jim narava 

njihovega poslovanja omogoča nemoten prehod na Internet in ki v tem vidijo svojo 
priložnost. Razlog za čisto internetovsko strategijo je lahko tudi zmanjšanje 
stroškov in dostop do večjega trga. 

 
- On-line podružnica. Podjetje vzdržuje obe tržne poti in izkorišča sinergijske 

učinke. Svoje dobro ime iz fizičnega sveta lahko izkoristi pri vzpostavljanju 
zaupanja e-porabnikov. Tako je podjetje Barnes & Noble zaradi grožnje klasičnim 
knjigarnam s strani uspešnega Amazona, odprlo svojo poslovalnico tudi na 
Internetu (www.bn.com). 
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- Horizontalno povezovanje. Podjetja, ki si lahko konkurirajo na klasičnem trgu, 
združijo moči in na Internetu nastopijo kot en ponudnik.  

 
- Vertikalno povezovanje. Povezave med podjetji iz različnih členov dobavne verige 

je postalo z Internetom mnogo lažje in tudi zelo popularno. Primer so strateške 
povezave internetovskih podjetij tipa Amazon.com z distributerji vse z namenom 
izboljšanja storitev. 

 
- Konvergenca ali zbliževanje e-podjetij in klasičnih podjetij. Partnerstva med e-

podjetji in klasičnimi podjetji postajajo zaradi zaostrene konkurence vsakdanja 
praksa. Med najvidnejše primere sodi združitev Walt Disneya z AOL-om.  

 

2. Poslovni modeli ponudnikov spletnih storitev 
Bitka za porabnike je na Internetu dobila povsem novo bojno polje. S kreativno izrabo 
tehnologije prenašajo podjetja modele poslovanja na Internet, tako da jih prilagajajo novemu 
okolju in potrebam porabnikov. Časi, ko je podjetje na spletu objavilo samo vizitko, so mimo. 
Sedaj lahko podjetja za svoj nastop na Internetu izbirajo med več različnimi modeli ali 
kombinacijami modelov poslovanja. Ni nujno, da vsako podjetje odpre spletno trgovino, je pa 
smotrno razmisliti v kakšnem obsegu in kako nastopiti na Internetu. Izraba novih tehnologij v 
povezavi z znanjem, ki ga podjetja že imajo, lahko pripelje do koristnih sinergij. V 
nadaljevanju so prikazani različni modeli s primeri (Sindell, 2002, str. 85-93), ki sem jih 
preučil za potrebe diplomske naloge, med njimi so tudi slovenske spletne strani (glej Prilogo 
2.).  
 
Skušal sem najti predstavnike že definiranih poslovnih modelov in ugotoviti, na kakšen način 
obiskovalcem spletnih strani ponujajo vsebino, kako zaračunavajo svoje storitve in v čem se 
razlikujejo od ostalih modelov. Predstavljene so tudi poglavitne prednosti in slabosti. 

2.1. Oglaševalski model 
Oglaševalski model je med najbolj razširjenimi modeli e-podjetij. Vsebina strani, naj si bodo 
to informacije ali storitve, je večinoma zastonj ali delno sponozorirana s strani oglaševalcev. 
Med klasično spletno oglaševanje sodi oglaševanje s pasicami, ki jih oglaševalci ali 
oglaševalske mreže (www.doubleclick.com) objavijo na posameznih spletnih straneh. 
Uspešnost tega modela je odvisna od števila obiskovalcev, zato je primeren za strani z 
visokim prometom. Med take strani se uvrščajo: 

 
- Splošni portali – v to vrsto portalov sodijo strani, kot so yahoo.com, altavista.com, 

primeri slovenskih strani te kategorije pa so matkurja.com, slowwwenia.com in 
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najdi.si. Strani ponujajo različne storitve in so namenjene širokemu krogu 
obiskovalcev. 

 
- Personalizirani portali – to so portali, ki ponujajo možnost personalizacije spletne 

strani. Uporabnik si izbere uporabniško ime in geslo, ki ju uporablja za dostop do 
strani, ki si jo je priredil po svojem okusu in potrebah. Izmed večjih portalov, ki 
ponujajo personalizacijo sta MyYahoo (my.yahoo.com) in MyMSN 
(my.msn.com). 

 
- Specializirani portali – visoko specializirane strani, ki svojim uporabnikom 

ponujajo storitve in informacije iz določenega področja. Ker privlačijo točno 
določen segment ljudi, so oglaševalci pripravljeni plačati višje premije za 
oglaševanje. Primer uspešnega slovenskega finančnega portala je www.finance-
on.net.  

 
- Portali, ki obiskovalce nagradijo za pozornost in sodelovanje – spletne strani, ki 

svoje obiskovalce nagrajujejo za obisk in uporabo njihovih storitev, obiskovanje 
partnerskih strani in izpolnjevanje anket, branje oglasnih sporočil in ponudb, ki jih 
dobijo po elektronski pošti. Člani na ta način pridobivajo nagradne točke, ki jih 
lahko kasneje vnovčijo z nakupom na spletnih straneh povezanih podjetij, 
zamenjajo za milje v Frequent Flyer programih letalskih družb ali uporabijo za 
plačilo kakšnih drugih storitev, ki so na voljo MyPoints (www.mypoints.com), 
Blink (www.blink.com) in BizRate (www.bizrate.com). 

 
- Portali z brezplačno vsebino – ponujajo visoko kakovostne storitve ali vsebino z 

namenom privabiti čim več uporabnikov. Primer takega portala je 
www.mtnsms.com. Na njihovi strani je bilo moč hitro poslati kratko tekstovno 
sporočilo v omrežje kateregakoli operaterja. Kljub hitri rasti in več kot 7 milijonov 
uporabnikov v 140 državah sveta je spletna stran prenehala z delovanjem 
(www.mtnsms.com, 2002). Kljub navideznemu uspehu podjetje zgolj z 
oglaševanjem ni moglo pokriti stroškov, tako da zdaj iščejo nov pristop.  

 
- Portali dobrih kupčij (diskonti) – pogosto ponujajo blago po zelo nizkih cenah, 

nekateri celo po nižjih cenah kot znašajo stroški prodajanega blaga v upanju, da 
bodo razliko pokrili z prihodki iz oglaševanja. Kot primer takega ponudnika je 
pogosto omenjena stran www.buy.com  

2.2. Partnerski model priporočil 
Pri partnerskem modelu gre za sodelovanje spletnih podjetij na več ravneh. Tako sodelovanje 
je lahko samo na ravni izmenjave pasic (www.izmenjava.com), plačila za klike (pay-per-
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click), ali npr. pogodba o delitvi prihodka. Člani partnerskega omrežja promovirajo proizvode 
in storitve na svoji spletni strani, pri čemer so plačani z odstotki od prodaje posameznega 
artikla ali storitve. Spletne strani v partnerskih omrežjih niso tako odvisne od visokega 
prometa kot strani narejene po oglaševalskem modelu. Največji v tej kategoriji so Be Free 
(www.befree.com) s klienti kot so AOL, Barnes & Noble, Gap in Staples, sledijo Commission 
Junction (www.cj.com), LinkShare (www.linkshare.com), My Affiliate Program 
(www.myaffiliateprogram.com), Performics (www.performics.com) in QuinStreet 
(www.quinstreet.com) 

2.3. Posredniški model 
Posredniki tudi na spletu posredujejo med porabniki in prodajalci, tako da jim omogočijo 
srečanje in transakcijo. Pogodba o posredovanju je definirana kot pogodba, s katero se ena 
stranka – posrednik obvezuje, da bo drugo stranko – komitenta spravil v stik s tretjo stranko 
zaradi sklenitve določenega gospodarskega posla, komitent pa se obvezuje plačati posredniku 
provizijo (Pivka, Puharič, 1999, str. 258). Spletni posredniki posredujejo na 
medorganizacijskem trgu (B2B) in na trgu končnih porabnikov, med podjetji in porabniki 
(B2C) in med porabniki (C2C). Spletne strani, ki omogočajo srečevanje prodajalcev in 
porabnikov raznovrstnega blaga se posredovanja lotevajo na različne načine: 
 

- Izvršitev nakupov in prodaje na finančnih trgih na Internetu. Nekatere slovenske 
borzno posredniške hiše so prenesle svoje poslovanje tudi na Internet. Spletni 
strani slovenskih podjetij www.ilirika-on.net in www.centralbroker.si se po obsegu 
in uspešnosti ne moreta kosati v svetovnem merilu, vendar sodita v to kategorijo 
posrednikov na internetu. Provizijo zaračunajo za vsako opravljeno transakcijo v 
njihovem sistemu.   

 
- Elektronski trgi so ponavadi medorganizacijski trgi surovin in storitev. Na spletnih 

straneh je moč kupiti surovine ali storitve, sodelovati v licitaciji ali se pogajati za 
ceno. Na avtomatiziranih elektronskih trgih se cena oblikuje na podlagi ponudbe in 
povpraševanja.  

 
- Agregatorji porabnikov združujejo individualne porabnike tako, da jim omogočijo 

skupen nastop na trgu. Porabniki lahko tako izkoristijo količinske popuste, ki so 
drugače na voljo samo večjim porabnikem, za kar jim posrednik zaračuna 
provizijo. Za pionirja tega modela velja MobShop (www.mobshop.com). 

 
- Distributer – model tipa on-line katalogov omogoča proizvajalcem prodajo na 

medorganizacijskih trgih in tudi na trgu končnih porabnikov. Proizvajalcem 
omogoča znižanje stroškov prodaje, ker model omogoča sprejemanje naročil, 
preverjanju statusa naročila, omogoča prilagodljivost in zahteva manj zaposlenih. 
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Porabnikem so na voljo cene priljubljenih prodajalcev, njim prilagojene cene, 
nasveti in priporočila nadomestnih izdelkov, če želeni izdelek ni na voljo. 

 
- Virtualni nakupovalni centri so spletne strani, ki gostijo več različnih trgovcev. 

Taki centri trgovcem ponujajo platformo za izdelavo spletnega kataloga, plačilni 
sistem, nekateri tudi eCRM1 aplikacije za izboljšanje prodaje. Trgovci plačajo 
pristopnino v sistem in mesečno članarino. Med večjimi virtualnimi 
nakupovalnimi centri je Yahoo! Stores. V Sloveniji se je podobnega projekta lotil 
BTC s partnerji, katerega rezultat je www.btc-city.com.  

 
- Meta posredniki posredujejo trgovcem storitve, ki bi jih sami zelo težko razvili. 

Open Market, ki ga v Sloveniji zastopa Eon d.o.o. (www.eon.si) , podjetjem 
ponuja splet izdelkov za elektronsko poslovanje, ki omogočajo postavitev spletne 
trgovine, naročanje, avtorizacijo in obdelavo naročil. Trgovcu omogoča pregled 
nad poslovanjem, zbiranje in varovanje podatkov, ki jih dobi preko spletne strani.  

 
- Spletne dražbe – bolšji trg na Internetu. eBay (www.ebay.com) velja za največji 

bolšji trg na svetu. Spletna stran posameznikom in trgovcem iz celega sveta 
omogoča prodajo rabljenih in novih stvari na Internetu, za kar jim zaračuna 
provizijo, katere višina je odvisna od vrednosti prodanega blaga. Blago se proda po 
najvišji izklicni ceni, ki pa mora preseči minimalno ceno določeno s strani 
prodajalca. Primer slovenske spletne dražbe je www.bolha.com 

 
- Dražbe iz druge strani (reverse auction) porabnikem omogočajo, da sami določijo 

ceno po kateri so pripravljeni kupiti blago ali storitev. Posrednikova naloga je, da 
poišče ponudbo po tej ceni, plačilo pa je razlika med kupčevo ponujeno ceno in 
ceno ponudnika blaga ali storitve. Priceline.com sodi med najuspešnejše tovrstne 
ponudnike. 

 
- Mali oglasi so na Internetu dobili novo odskočno desko. Največji slovenski 

oglasnik Salomonov oglasnik objavlja in sprejema male oglase tudi na internet 
strani www.salomon.si/oglasnik. Za ogled oglasov je potrebna aktivacija žetona, ki 
ga obiskovalec dobi s klicem na plačljivo telefonsko številko 090. Brezplačni mali 
oglasi in povezave na vse ostale slovenske strani z malimi oglasi so zbrane na 
www.mojoglasnik.com.  

 
- Iskalci ugodnih nakupov namesto nakupovalcev poiščejo ugodne kupčije na 

Internetu in omogočajo enostavno primerjavo iskanih izdelkov med različnimi 

                                                 
1 eCRM – e- customer realtionship marketing- nanaša se na aplikacijo CRMja v elektronskem poslovanju 
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prodajalci. Med največjimi je zagotovo DealTime (www.dealtime.com), podobno 
storitev ponuja Zdnet (www.zdnet.com) za računalniško in programsko opremo. 

2.4. Model skupnosti (community model) 
Podatki raziskave podjetij McKinsey & Co in Jupiter Media Metrix (Nua Surveys, 2002) 
pravijo, da ena tretjina obiskovalcev strani ponudnikov spletnih storitev uporablja funkcije 
namenjene internetnim skupnostim. Za te obiskovalce je značilno, da je verjetnost ponovnega 
obiska spletne strani devetkrat večja od ostalih in verjetnost nakupa dvakrat večja. Izsledki 
raziskav so pokazali, da samo ena spletna prodajalna od desetih največjih v kategoriji oblačil 
uporablja fukcije namenjene graditvi skupnosti, od največjih deset splošnih internet trgovin pa 
gradita skupnost samo dve. 
 
Člani spletnih skupnosti soustvarjajo spletne strani. S svojim sodelovanjem prispevajo del 
vsebine, v kar vložijo čas, energijo in tudi znanje. Obstaja več vrst skupnosti: 

 
- vortali – vertikalne spletne skupnosti ali vortali strežejo podjetjem iz iste panoge. 

So bolj specializirani kot portali in so namenjeni ožji skupini uporabnikov. Služijo 
za izmenjavo informacij, novic, člankov in mnenj. So tudi vir povezav med 
posameznimi ponudniki v določeni industriji. Na spletnih straneh je mogoče 
dostopati do raziskav in spletnih orodij. Primer večjega B2B vortala je 
www.buzzsaw, namenjen gradbeni industriji.  

 
- borze znanja in dela so strani, ki zastonj ali za plačilo posredujejo med 

posamezniki in organizacijami, ki iščejo določena znanja in storitve. Večinoma so 
to strani, ki posameznikom omogočajo vpis življenjepisov, znanj in izkušenj v 
bazo, po kateri iščejo potencialni delodajalci. Organizacijam pa omogočajo iskanje 
potencialnih uslužbencev ali pogodbenih izvajalcev v bazi življenjepisov. V to 
skupino bi lahko uvrstili www.zaposlitev.net, vendar stran ne ponuja izmenjavo 
izkušenj in strokovnih znanj med prijavljenimi. Največji spletni posrednik na borzi 
dela je www.monster.com. Poleg naštetega nekatere strani, ki gradijo na tem 
modelu, ponujajo tudi javne razpise projektov. Med take sodi www.guru.com.  

2.5. Posredniki informacij (infomediary model) 
To so spletna podjetja, ki zbirajo in prodajajo informacije o obnašanju in nakupnih navadah 
uporabnikov spleta. Podjetja uporabnikom ponudijo zastonj dostop do Interneta 
(www.netzero.com) ali nižjo ceno za računalniško opremo (eMachines – www.e4me.com) v 
zameno za podatke o njihovih spletnih aktivnostih. Tako pridobljene podatke prodajo 
podjetjem, ki jih uporabijo za optimiziranje trženjskih akcij in izboljšanje storitev. Model 
deluje tudi v drugo smer in sicer tako, da porabnikom posreduje informacije o spletnih 
straneh. Uveljavljena sta dva modela: 
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- sistem priporočil omogoča uporabnikom spleta izmenjavati izkušnje in ocenjevati  

izdelke in storitve, ki niso nujno vezane na Internet. Model uspešno izkorišča 
www.epinions.com, ki je učinek »od ust do ust« prenesel na Internet in ustvaril 
skupnost Internet uporabnikov, ki prihajajo po nasvete o širokem spletu izdelkov 
in storitev. 

 
- naročniški sistem uprabljajo ponudniki visoko kvalitetnih vsebin, ki spremljajo 

obnašanje naročnikov na spletni strani. Spremlja se uporaba storitev, vrste vsebin 
in drugi parametri, ki kasneje služijo za ciljno spletno oglaševanje in druge 
trženjske akcije. V literaturi kot primer je najpogosteje kot primer naveden The 
New York Times (www.nytimes.com).  

2.6. Model proizvajalca (manufacturer model) 
Model proizvajalca izkoristi prednosti Interneta za skrajšanje tržne poti in omogoči porabniku 
neposreden stik s proizvajalcem brez posrednikov. Neposreden stik s porabniki podjetju 
ponudi omogoča poznavanje svojih strank in njihovih preferenc. Prihranki zaradi nižjih 
stroškov so lahko v obliki nižjih cen in ugodnosti posredovani končnim porabnikem. 
Pomisleki pri vzpostavitvi neposrednega kanala so predvsem zaradi možne kanibalizacije že 
uveljavljenih tržnih poti. Večja podjetja iz računalniške industrije, ki so ubrala to pot, so 
Cisco, Intel in Apple, ki na svojih spletnih straneh ponujajo neposredno prodajo. 

2.7. Model e-trgovca 
Internetne trgovine ali e-trgovine so spletna mesta, kjer lahko uporabniki Interneta kupujejo 
izdelke ali storitve. Spletne trgovine so ekvivalent veletrgovcem in ni nujno, da imajo tudi 
poslovalnice v realnem svetu. Stroka deli trgovce na tri večje skupine: 

 
- e-trgovec je prisoten izključno na Internetu. Podjetjem, kot je Amazon.com, 

pravijo pure player, kar pomeni, da posluje izključno preko Interneta; 
 
- nekateri ponudniki kataloške prodaje so svoje poslovanje prenesli tudi na Internet. 

Nam najbližji primer je Neckerman (www.neckerman.si); 
 
- click and mortar - Poimenovanje »click and mortar« se uporablja za podjetja, ki so 

poleg tradicionalnih tržnih poti začela tržiti tudi na Internetu. Kot primer 
največkrat najdemo Barnes & Noble (www.bn.com), enega najmočnejših 
konkurentov podjetja Amazon.com. Večina spletnih prodajal slovenskega spleta 
sodi v to kategorijo.. Med njih sodita tudi prva slovenska spletna trgovina 
www.rec-rec.com in spletna trgovina www.dom.si.  
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2.8. Naročniški model (subscription model) 
Močno razširjen je naročniški model, pri katerem uporabniki za dostop do vsebin plačujejo 
naročnino. Vedno več je spletnih strani, ki del vsebine financirajo z oglaševanjem ta del je 
dostopen vsem. Člani za mesečno naročnino dobijo več vsebine, ki ne vsebuje reklamnih 
sporočil, to je pasic. Tak model uporablja spletni magazin Salon (www.salon.com). Model 
naročnin uporablja velikokrat zamolčana, vendar kljub temu obsežna pornografska panoga.  

2.9. Uporabniški model (utility model) 
Podjetja, ki uporabljajo ta model, zaračunajo uporabnikom članke, raziskave in ostale storitve 
na strani. Uporabnik plača samo za prenešene podatke in ne celoten paket, kot je to na voljo 
pri naročniškem modelu (Harvard Business Review - www.hbr.com). 
 

3. Ustvarjanje vrednosti, pridobivanje in ohranjanje zvestih 
porabnikov v e-okolju 

Podjetja na Internetu ponujajo porabnikom pisano paleto storitev, izdelkov, informacij. 
Čedalje manj je spletnih strani, ki so same sebi namen. Namen sodobnih spletnih strani je, da 
na več načinov prispevajo k uspehu podjetja. Dobra spletna predstavitev je lahko v 
komunikacijskem spletu zelo pomembeno orodje za doseganje različnih javnosti. Podpora 
uporabnikom, informacije za vlagatelje in obvestila za medije so primeri, kako lahko podjetje 
ustavari vrednost za svoje deležnike. 

3.1. Vrednost v očeh porabnikov 
»Porabniku posredovana vrednost je razlika med celotno vrednostjo in celotnim stroškom v 
očeh porabnika. Skupna vrednost v očeh porabnika so vse koristi, ki jih porabnik pričakuje od 
danega izdelka ali storitve« (Kotler, 1996, str. 37). Dve komponenti posredovane vrednosti 
sta celotna vrednost in celotni stroški v očeh porabnika. Podjetja lahko neto sedanjo vrednost 
baze porabnikov zvišajo na tri načine. Z znižanjem stroškov ob isti vrednosti za porabnike, ali 
z zvišanjem vrednosti za porabnike ob zvišanih stroških. Tretja možnost je prilagoditev cene 
maksimiziranju dobička (Reichheld 2001b, str 223).  Polna vrednost je celotna vrednost, ki jo 
zaznajo porabniki in tudi tista vrednost, preko katere postanejo dovzetni za ponudbo 
konkurence. 
 
Kot je bilo že rečeno, Internet v veliki meri znižuje stroške informacij. V današnji družbi 
imajo informacije veliko vrednost. Porabnikom lahko omogočimo dostop do kakovostnih 
informacij in jim pri tem celo ustvarimo občutek, da so do njih prišli ceneje. Vrednost v očeh 
porabnika se lahko znatno zviša. Tudi samo posredovanje informacij preko Interneta lahko 
vpliva na znižanje stroškov. Dobra podpora uporabnikom na Internetu, razbremeni klicne 
centre za pomoč uporabnikom, saj se lahko sami poiščejo rešitev za svoje težave. 
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Slika 7: Dinamični model odnosa med ceno, stroški in vrednostjo v očeh porabnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Reichheld 2001b, str. 223. 
 
Iz vidika porabnika denarni prihranek ni edino, kar prinaša vrednost. Prihranek časa, 
izogibanje gneči in vsiljivim trgovcem v prodajalnah so lahko motivi za neosebno 
nakupovanje preko Interneta. Porabniki kot glavne razloge za nakup na Internetu navajajo 
prihranek časa, enostavnost nakupov in prednost nakupovanja od doma ali službe. Po 
rezultatih RIS 2001 je takih porabnikov, ki se jim zdi e-nakupovanje prihranek časa, kar 
78,1%. 82,4 odstotkom nakupovalcev je všeč ideja nakupovanja od doma ali službe, nekoliko 
manj (67,8%) jih meni, da je nakupovanje na Internetu enostavnejše. 

3.2. Zadovoljstvo 
Zadovoljstvo kot razlika med pričakovanim in dobljenim tudi na Internetu igra pomembno 
vlogo v odnosu podjetje / porabnik. Mnogo porabnikov na Internetu je novih v tovrstnem 
nakupovanju. Ker še nimajo izkušenj z nakupovanjem preko Interneta, pričakovanja 
oblikujejo predvsem na podlagi izkušenj prijateljev, znancev in medijev. Pričakovanja glede 
nakupov na Interntu so zelo različna, v veliki meri na njih vplivajo tudi podjetja sama.  
 
Na zadovoljstvo porabnikov vplivajo štirje elementi (Jones, Sasser, 1996, str. 147): 

- osnovni elementi storitve ali izdeleka, 
- podpora uporabnikom, 
- reševanje nesporazumov in reklamacije, 
- izjemne storitve. 

Porabniki pričakujejo, da osnovni elementi storitve ali izdelka dosegajo isto raven kot izdelki 
in storitve konkurence. Podpora uporabnikom zagotavlja uporabnikom, da znajo uporabiti in 
popolnoma izrabiti izdelke in storitve. Izrednega pomena je tudi jasna politika reklamacij in 
reševanja sporov, ki bi morebiti nastali pri uporabi izdelka ali izvedbi storitve. Izjemne 
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storitve so tiste, s katerimi ponudnik storitve preseže pričakovanja porabnikov v tolikšni meri, 
da dojemajo storitev kot edinstveno, oziroma prikrojeno njim in njihovim potrebam.  

3.2.1. Merjenje zadovoljstva 
Zadovoljstvo s posameznimi elementi izdelka ali storitve je v veliki meri odvisno tudi od tega, 
ali je podjetje pripravljeno prisluhniti svojim odjemalcem. Uspešna podjetja za upravljanje 
zadovoljstva svojih odjemalcev uporabljajo več pristopov (Jones, Sasser, 1996, str. 148): 

- merjenje stopnje zadovoljstva med uporabniki omogoča kvantitativno spremljanje 
zadovoljstva v času, lokaciji in poslovnih enotah, 

- spremljanje pritožb, vprašanj in predlogov s strani porabnikov opozarja podjetje na 
pomanjkljivosti in napake, 

- tržne raziskave med novimi in prebeglimi porabniki za ugotavljanje razlogov 
prebega in raziskave o zadovoljstvu med stalnimi strankami, 

- osebje, ki ima neposreden stik s strankami, lahko učinkovito posreduje ob pojavu 
nevšečnih dogodkov, 

- strateške aktivnosti, med katere spada tudi vključevanje odjemalcev v proces 
razvoja novih ali izboljševanje že obstoječih storitev in izdelkov. 

 
Na Internetu so podjetjem na voljo vsi klasični načini merjenja zadovoljstva z rahlimi 
prilagoditvami. Včasih so na račun neosebnosti komunikacije nekateri načini merjenja 
zadovoljstva ovirani. Po drugi strani pa specifičnost interakcije uporabnika s spletno stranjo 
omogoča nastanek in shranjevanje vseh aktivnosti  na spletni strani. Podjetja z obdelavo 
podatkov o uporabi spletne strani lahko identificirajo: 

- načine uporabe spletne strani, 
- vstopne in izstopne točke,  
- najbolj obiskane povezave, 
- običajne poti, 
- od kje je obiskovalec prišel na spletno stran, 
- koliko časa se je zadržal na spletni strani, 
- od kje dostopa (geografska lokacija), 
- pogostost dostopanja, 
- operacijski sistem uporabnika in druge tehnične podatke o uporabniku. 

 
Z dodatnimi orodji lahko uporabnik tudi aktivno ocenjuje posamezne spletne strani in 
elemente spletne strani. Možnosti sodelovanja uporabnika so: 

- spletne ankete, 
- ocenjevanje posameznih spletnih strani, 
- ocenjevanje uporabnosti informacij dobljenih na posamezni strani, 
- pošiljanje pripomb in predlogov, 
- sodelovanje v forumu. 
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Vse informacije, ki jih podjetje preko spletne strani pridobi o uporabniku, lahko uporabi pri 
oblikovanju vsebine za vsakega posameznika posebej in mu ponudi vsebino, ki doprinaša 
zaznani vrednosti.  

3.2.2. Posredovanje vrednosti in zadovoljstva porabnikem 
Podjetja iščejo optimalne metode in postopke posredovanja svojih storitev in s tem tudi 
vrednosti svojim porabnikem. Instrument kot je veriga vrednosti lahko podjetjem pomaga pri 
določitvi teh metod.Avtor verige vrednosti, Porter (2001), pravi, da prihod Interneta stvari ne 
spremeni v tej smeri, da bi odpovedali klasični instrumenti posredovanja vrednosti. Model 
verige vrednosti je avtor dopolnil z implementacijo Interneta in internetnih tehnologij na vseh 
stopnjah dejavnosti. Iz spodnje sheme je razvidno, kako lahko z aplikacijo internetnih 
tehnologij pridonesemo k učinkovitosti in odzivnosti pri izvajanju aktivnosti. Pomemben 
prispevek je predvem v dostopnosti informacij v realnem času, prilagodljivosti in visoki 
odzivnosti, ki jo nudi nova informacijska tehnologija.  
 
Slika 8: Integracija Interneta v verigo vrednosti 
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Vir: Porter, 2001, str 75. 

3.3. Zakaj so zadovoljni porabniki bolj dobičkonosni od nezadovoljnih 
Zadovoljni porabniki so po mnenju nekaterih avtorjev ključ do uspeha podjetja. Kotler navaja 
več razlogov, zakaj je smiselno ohranjati porabnike zadovoljne. Zadovoljni porabniki 
ostanejo, za podjetje pa je ceneje zadržati porabnika, kot pridobiti novega (Kotler, 1996, str. 
20-21). Poleg tega so zadovoljni porabniki:  

- pripravljeni kupiti več in ostanejo zvesti dalj časa, 
- kupujejo nove izdelke, ki jih podjetje uvaja, 
- svoje dobre izkušnje posredujejo naprej, 
- v manjši meri opazijo druge blagovne znamke in oglaševanje tekmecev in se manj 

ozirajo na ceno, 
- so bolj pripravljeni podjetju posredovati svoje predloge in pripombe, 
- in jih je ceneje streči, kot novo pridobljene porabnike. 

3.4. Zvestoba 
Zadovoljstvo in zvestoba sta tesno povezana, vendar je povezava lahko zavajajoča. 
Zadovoljni niso vedno zvesti in tudi nezadovoljni porabniki niso nujno nezvesti. Da bi videli 
v kakšni povezavi sta zadovoljstvo in zvestoba, je najprej dobro videti kaj zvestoba sploh 
pomeni in kakšne so ugotovitve raziskovalcev. 
 
Zvést  je nekdo 1. ki vztraja v ljubezenskem razmerju do koga // ki vztraja v naklonjenem 
razmerju do koga, česa // ki koga vedno spremlja, je pri njem 2. ki zanesljivo, skrbno opravlja 
naloge // ki izraža, kaže zanesljivost, skrbnost 3. ki kaj vztrajno dela // ki česa ne opusti, ne 
preneha upoštevati  4. ki je dolgo iskreno usmerjen do koga 5. popolnoma skladen, ujemajoč 
se s predlogo, stvarnostjo (SSKJ 2000, str. 1689) 

 
Zvestôba  pa je potemtakem lastnost zvestega (SSKJ, Internet), ki se kaže v njegovem 
obnašanju in odnosu do soljudi, idej, načel, institucij, organizacij in drugih stvari, s katerimi 
se srečuje v vsakdanjem življenju. Zvestoba nasploh je eno od človekovih čustev in pomeni 
pripadnost neki ideji, človeku in tudi predmetu (Damjan, Možina, 1995, str. 144). 
 
Josiah Royce je zvestobo hierarhično ločil, in sicer na osnovni stopnji zvestobo do 
posameznikov, stopnjo višje zvestobo skupnosti ter na najvišji stopnji zvestobo vrednotam in 
načelom. (Reichheld, 1996). Avtorjeva razvrstitev zvestobe je ena od mnogih. Na najnižji 
ravni je zvestoba posameznikom, kot na primer članom družine, partnerju, prijateljem. Na 
nekoliko višji stopnji je zvestoba skupnosti, ki jo lahko predstavljata ožja ali širša družina, 
lokalna skupnost ali celo lojalnost na osnovi nacionalnosti. Najvišje v hierarhiji stoji zvestoba 
vrednotam in načelom, lahko bi rekli tudi zvestoba samemu sebi. Pod predpostavko, da smo 
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zaradi informiranosti ovrgli slepo zvestobo, smo zvesti osebam in organizacijam, zato ker 
spoštujejo iste vrednote in se ravnajo po istih načelih kot mi sami (Reichheld, 1996). 

3.4.1. Odtenki zvestobe 
Zgodnji pogledi na zvestobo blagovnim znamkam so se usmerjali zgolj na ponovne nakupe 
porabnikov, se pravi na vedenjsko komponento zvestobe. Brown je leta 1952 je na podlagi 
nakupovalnih navad porabnikov razdelil zvestobo v štiri kategorije (Srinivasan et al., 2002, 
str. 41): 

- popolna zvestoba, 
- deljena zvestoba, 
- nestabilna zvestoba, 
- ne-zvestoba. 

Nekateri so zvestobo obravnavali kot verjetnost ponovnega nakupa izdelka, vendar so 
kasnejši avtorji, kot sta Jacoby in Chesnut, zagovarjali tezo, da sklepanje o zvestobi zgolj na 
podatkih o obnašanju porabnikov ne zadošča za ločevanje med pravo in nepravo zvestobo. 
Trdita, da zvestoba blagovni znamki nima zgolj vedenjske dimenzije, ampak se mora 
upoštevati tudi stališčna dimenzija, porabnikov odnos do blagovne znamke (Srinivasan et al., 
2002, str. 42). Dick in Basu sta opredelila zvestobo kot dolgoročni odnos, ki vsebuje tako 
ponovne nakupe kot tudi naklonjen odnos do blagovne znamke (Ellinger, 1999, str. 122).  Če 
je bila zvestoba prvotno opredeljena samo kot ponoven nakup, so pozneje raziskovalci 
ugotovili, da gre pri zvestobi poleg obnašanja še za stališča, tako prepričanja, želje in zavezo 
(Žabkar, 1999, str. 35-36). 
 
Stališča, prepričanja, želje in pripravljenost k zavezi so zelo subjektivni pojmi in se od 
posameznika do posameznika spreminjajo. Jakost zvestobe niha tako med  porabniki kot tudi 
med posameznimi panogami (Sindell, 2000, str. 20). Glede na nakupno vedenje in vpletenost 
porabnikov v nakupni proces lahko zvestobo razdelimo v več kategorij, od katerih niso vse 
enako zaželjene. Sindell razdeli zvestobo na naslednje kategorije: 

- monopolna zvestoba, 
- zvestoba zaradi nezanimanja, 
- latentna zvestoba, 
- zvestoba zaradi priročnosti,  

- cenovna zvestoba, 
- spodbujena zvestoba, 
- popolna zvestoba. 

 
Porabniki v teh kategorijah so različno dovzetni za konkurete. Če se v primeru, ko za 
porabnike velja monopolna zvestoba pojavi na trgu nov ponudnik, porabniki ne kažejo 
pretirane zvestobe do prvotnega proizvajalca ali dobavitelja, ker so nanj vezani zgolj zaradi 
pomanjkanja izbire.  
 
Porabniki, ki niso pripravljeni iskati alternativ in so nizko vpleteni v nakupni proces z 
značilno visoko stopnjo ponovnih nakupov, sodijo v drugo kategorijo. Prav tako kot porabniki 
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iz prve kategorije so tudi oni dovzetni za ponudbo konkurence, če jim je le ta sposobna 
prikazati koristi prehoda k njim. Latentno zvestobo kažejo porabniki, ki so pripravljeni kupiti 
pri določenem trgovcu ali določeno blagovno znamko, vendar jim to onemogoči splet 
okoliščin ali sama ponudba trgovca. Za porabnike v tej kategoriji gre sicer za nizko vpletenost 
in nizko stopnjo ponovnega nakupa. 
 
Nekateri porabniki ostajajo zvesti zgolj zaradi priročnosti ali navade. Po stopnji vpletenosti in 
ponovnih nakupov so zelo podobni porabnikom iz druge kategorije in so prav tako lahek plen 
za konkurenco. Cenovno orientirani porabniki ostajajo zvesti samo dokler so cene ponudnika 
najnižje. Za porabnike v tej kategoriji bi lahko rekli, da so zvesti ugodnim kupčijam. Ponovni 
nakupi so pri njih redkost, vpletenost v nakup pa je skrčena zgolj na raven cene. Najbolj 
zaželjena je popolna zvestoba, zvestoba na ravni blagovne znamke, za katero je pogosto 
značilna visoka navezanost na blagovno znamko v povezavi s pogostimi ponovnimi nakupi 
(Sindell, 2000, str. 20). 

3.4.1.1. Zvestoba blagovnim znamkam 
V del vsakdanjega življenja sodi nakupovanje različnih dobrin, od nujno potrebnih 
vsakodnevnih nakupov, do nakupov luksuznih dobrin in večjih investicij. Med nepregledno 
množico izdelkov in storitev se porabniki odločajo med različnimi proizvajalci in ponudniki 
storitev oziroma  med njihovimi blagovnimi znamkami.  
 
Po Kotlerju je blagovna znamka ime, izraz, simbol, oblika ali kombinacija naštetih, 
namenjena prepoznavanju izdelka ali storitve ali enega ali skupine proizvajalcev in 
razlikovanju izdelkov ali storitev od konkurenčnih (Kotler, 1994, str. 444). V poplavi 
blagovnih znamk na trgu si porabniki na podlagi svojih izkušenj s posameznimi blagovnimi 
znamkami ustvarjajo odnos do blagovnih znamk. Odnos porabnika do določene blagovne 
znamke lahko niha od popolne predanosti in zvestobe znamki, kot je to opaziti pri voznikih 
motorjev Harley-Davidson, do zavračanja, ki se kaže v nekupovanju določene blagovne 
znamke. Skrajni primer so tako imenovani porabniki teroristi, ki poleg tega, da se odrečejo 
nakupu določene blagovne znamke, širijo o njej slab glas (Jones, Sasser, 1996, str. 161). 
 
Blagovna znamka je predvsem obljuba prodajalca, da bo dosledno ponujal porabnikem 
določene lastnosti, koristi in storitve (Kotler, 1994, str. 444), porabnikem pa lahko sproča do 
šest pomenov: 

- lastnosti izdelka, 
- koristi za porabnika, 
- vrednote podjetja, 
- kulturo, 
- osebnost, 
- in kakšen uporabnik kupuje izdelke določene blagovne znamke. 
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Dobra blagovna znamka je lahko največje premoženje podjetja. Kako dobra je znamka, nam 
pove njena vrednost na trgu. Blagovne znamke, ki dosegajo največjo tržno vrednost, so 
znamke z visoko zvestobo blagovni znamki. Po vrednosti jim sledijo blagovne znamke z 
visoko stopnjo preferenčnosti, za njimi so blagovne znamke z visoko stopnjo sprejemljivosti, 
za njimi sledijo še znamke s precej visoko stopnjo prepoznavnosti, najnižje na lestvici pa so 
znamke, ki jih ne pozna večina porabnikov na trgu (Kotler, 1994, str. 445).  
 
Pri pozicioniranju blagovne znamke je potrebno preučiti vseh šest pomenov blagovne znamke 
in se odločiti, na kaj se bo opirala njena podoba. Najbolj trajni pomeni blagovne znamke so 
njene vrednote, kultura in osebnost. 

3.4.2. Zadovoljstvo in zvestoba 
Na trgih, kjer porabniki nimajo na voljo alternative, so porabniki kot talci, ki čakajo na 
odrešitev. Na drugi strani so trgi, kjer je ogromno izbire in kjer zadovoljen porabnik ni nujno 
tudi zvest. Jones in Sasser sta raziskala kakšno vlogo igra zadovoljstvo pri ohranjanju 
porabnikov. Ugotovila sta, da je velika razlika med zadovoljnimi in popolnoma zadovoljnimi 
porabniki (Jones, Sasser, 1996, str. 145). Zvestobo sta ločita le na pravo in nepravo zvestobo. 
V nekaterih primerih se zgodi, da zaradi vladnih uredb, visokih stroškov prehajanja, 
programov spodbujanja zvestobe in pomanjkanja konkurence, dobimo lažen vtis, da gre za 
pravo zvestobo. 

3.4.2.1. Vpliv konkurence na razmerje med zadovoljstvom in zvestobo 
Slika 8 prikazuje razmerje med zadovoljstvom in zvestobo na različnih trgih.  Na eni strani 
imamo monopolne trge, kjer tudi zelo nezadovoljni porabniki ostajajo zvesti in na drugi strani 
trge, na katerih tudi zadovoljni porabniki ne ostajajo zvesti. Takšna situacija je na 
avtomobilskem trgu, kjer že rahel padec zadovoljstva pomeni znaten padec v zvestobi. Iz 
slednjega lahko sklepamo, da na visoko konkurenčnih trgih, kjer je mnogo substitutov in so 
stroški prehoda nizki, ostajajo zvesti samo zelo zadovoljni porabniki, medtem ko so zgolj 
zadovoljni in nezadovoljni lahek plen za konkurenco. 
 
Na Internetu je ponudba zelo transparentna in ovire za prehod med ponudniki storitev zelo 
nizke. Po mnenju avtorjev prihaja tudi do intenzivne komodizacije blagovnih znamk ter 
konkurence zgolj na podlagi cene (Dussart, 2001, str. 631). Če Internet vzamemo kot enega 
najbolj konkurenčnih trgov, potem bi lahko predvidevali, da ima, če ne že najnižjo krivuljo, 
vsekakor eno izmed nižjih krivulj odnosa med zadovoljstvom in zvestobo.  
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Slika 9: Vpliv konkurence na razmerje med zadovoljstvom in zvestobo in predvidevanje za e-
okolje. 

 
Vir: Povzeto po Jones, Sasser, 1996, str. 146. 

3.4.2.2. Razvrstitev porabnikov glede na stopnjo zadovoljstvo in zvestobe 
Porabniki so glede na svoje zadovoljstvo in zvestobo različni. Sasser in Jones navajata štiri 
vodilne kategorije, ki so prikazane v spodnji sliki.  
 
Slika 10: Tipi porabnikov glede na stopnjo zadovoljstva in zvestobe. 
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Vir: Povzeto po Jones, Sasser, 1996. 
Med nezadovoljnimi razlikujeta talce in teroriste. Slednji so podjetju najbolj nevarni, saj o 
svojem nezadovoljstvu pripovedujejo vsakomur, ki ima malo časa in posluha za njihove 
»muke«. Razlikujeta tudi med zadovoljnimi porabniki,ti so lahko apostoli ali plačanci.   
 
Plačanci so lahko s storitvami podjetja zelo zadovoljni, vendar ne kažejo nobene zvestobe. 
Sledijo modnim trendom, močno so nagnjeni k impulzivnemu nakupovanju, iskanju nizkih 
cen in raznolikosti (Jones, Sasser, 1996, str. 162).  
 
Zvesti porabniki so, slikovito rečeno, temeljni kamen uspešnega podjeta. Med njimi so tudi 
nekateri posamezniki, ki so tako zadovoljni z izdelki ali storitvami, da jih želijo posredovati 
tudi drugim. Taki porabniki so apostoli, neplačani prodajni agenti. Med apostoli pogosto 
najdemo porabnike, ki so bili v preteklosti zelo zadovoljni z izdelkom ali storitvijo, a se jim je 
zgodilo, da so bili potem nad podjetjem globoko razočarani. Podjetje lahko enkrat samkrat ni 
ponudilo kakovosti v skladu s pričakovanji svojih zvestih porabnikov in je iz zelo zadovoljnih 
z eno potezo ustvarilo nezadovoljne porabnike. Z uspešnim reševanjem napak se lahko 
razočaranega porabnika pridobi nazaj in iz njega naredi apostola (Jones, Sasser, 1996, str. 159 
- 161).  
 
Enostavno bi bilo, če bi tudi vsi zadovoljni porabniki ostali zvesti podjetju. Po ugotovitvah 
raziskovalcev je med 65% in 85% porabnikov, ki prebegnejo, zadovoljnih ali zelo zadovoljnih 
s prejšnjim dobaviteljem (Reichheld, 1996, str.  13). 

4. Ekonomski vidik zvestobe 
V delu je posvečena pozornost predvsem zvestobi porabnikov, vendar na zvestobo 
porabnikov vplivata tudi zvestoba zaposlenih in zvestoba investitorjev. Sodelovanje vseh 
deležnikov v procesu ustvarjanja in posredovanja vrednosti spodbuja ostale udeležence v 
procesu in generira dologoročno konkurenčno prednost podjetja in s tem tudi dolgoročne 
donose.  
 
Vpliv zvestobe na vseh ravneh na poslovanje podjetja je sledeč (Reichheld, 2001a, str. 21): 

 
- rast dohodka in tržnega deleža, kot posledica pridobivanja in ohranjanja pravih 

porabnikov, ki ostanejo dalj časa in posredujejo dobre izkušnje o podjetju tudi 
ostalim, 

- stalna rast in dohodki podjetju omogočijo najemanje in ohranjanje dobrih kadrov, 
ki so bolj motivirani pri strežbi stalnim strankam,  

- motivirani kadri se učijo hitreje in so pripravljeni bolj učinkovito opravljati svoje 
delo in posredujejo odjemalcem še višjo vrednost, 
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- učinkovitost posledično zniža stroške, kar zagotavlja konkurenčno prednost 
podjetja, kar podjetja vnovčijo s posredovanjem večje vrednosti tako porabnikem 
kot tudi investitorjem,  

- zvesti investitorji se obnašajo bolj kot partnerji, ki stabilizirajo poslovanje in 
znižujejo ceno kapitala. 

4.1. Vrednost porabnika skozi čas 
Osnovna logika narekuje, da podjetje več iztrži od porabnikov, ki dalj časa ostanejo zvesti 
podjetju. S časom porabniki kupujejo več, začnejo kupovati tudi druge izdelke in storitve 
istega podjetja in če so z sodelovanjem zelo zadovoljni, podjetje tudi priporočijo svojim 
prijateljem in znancem. 
 
Zvestoba porabnikov oziroma odjemalcev se mora pokazati tudi v poslovnih rezultatih. 
Reichheld navaja, da 5% več obdržanih porabnikov podjetju prinese od 25% do 95% višjo 
profitabilnost porabnikov (Reichheld, 2001a, str. 10). Avtor zagovarja tezo, da porabniki za 
podjetje postanejo dobičkonosni šele čez čas. Ravno tako zagovarja tudi tezo, da so porabniki, 
ki so zvesti dalj časa, bolj dobičkonosni. Zvestobi namreč pripisuje več učinkov na dobiček, 
kar je prikazano na sliki 11. 
 
Slika 11: Učinek zvestobe porabnikov na dobiček. 

 
Vir: Reichheld, Sasser, 1996, str. 133. 
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4.1.1. Stroški pridobitve porabnika 
Pridobivanje novih porabnikov ni poceni. Raziskovalci ugotavljajo, da je za pridobitev 
porabnika na Internetu potrebnih od 25 do 85 USD. Obstajajo seveda tudi izjeme. Primer 
podjetja, ki ima zelo nizke stroške s pridobivanjem novih strank je eBay. Po trditvah izvršne 
direktorice eBaya, so stroški pridobitve novega uporabnika manj kot 10 USD, kar je daleč pod 
industrijskim povprečjem (Reichheld, 2001a, str. 12). Med stroške pridobitve porabnika se 
uvrščajo:  

- stroški oglaševanja, 
- stroški direktnega trženja, 
- za promocijske popuste zmanjšan dobiček, 
- stroški nagrad. 

 
Te stroške lahko podjetje izmeri, vendar to niso edini stroški, ki jih ima podjetje s 
pridobivanjem novih strank. Strošek je tudi vzpostavitev nove trgovine, vključno z njenimi 
izgubami, dokler ne doseže točke preloma (Reichheld, 2001b, str. 43). Tak primer bi lahko bil 
razširitev spletne trgovine ali strani z dodajanjem novih jezikovnih različic. 
 

4.1.2. Osnovni dobiček na porabnika 
Osnovni dobiček ostaja nespremenjen skozi čas. Višina ni odvisna od zvestobe, časa, 
učinkovitosti ali kakšnega drugega dejavnika. Dlje časa kot je porabnik zvest, dalj časa bo 
podjetje z njimi ustvarjalo dobiček. 
 

4.1.3. Rast prihodkov od enega porabnika 
Zvesti porabniki so pripravljeni kupiti več in s časom, ko spoznavajo paleto izdelkov podjetja, 
kupujejo tudi druge izdelke in storitve, ki jih uvaja podjetje (Kotler, 1996, str. 21). Če je 
porabnik zadovoljen in v ponujeni storitvi ali izdelku zazna vrednost, obstaja večja verjetnost, 
da bo tudi ostale nakupe opravil pri dosedanjem ponudniku (Reichheld, 2001b, str. 43).  
 
Amazon je s časom razširil svojo paleto izdelkov od knjig in zgoščenk do računalniške 
opreme in zabavne elektornike. Uspehu je pripomoglo že pridobljeno zaupanje in baza 
zadovoljnih porabnikov, ki so tudi na Internetu pripravljeni kupovati večje in dražje predmete 
pri podjetju, ki ga dobro poznajo in mu zaupajo.  
 

4.1.4. Znižanje operativnih stroškov 
S časom posamezniki spoznajo podjetje in se naučijo učinkovitosti pri poslovanju s podjetjem 
(Reichheld, 2001b, str. 45). Podjetje na ta način potrebuje manj resursov za podporo in 
posluje veliko bolj učinkovito. Vodstvo eBay-a ugotavljajo, da je poslovanje z zvestimi 
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porabniki veliko enostavnejše in cenejše. Poleg tega ugotavljajo tudi, da so porabniki, ki so 
stran obiskali na podlagi priporočil zvestih porabnikov, cenejši od ostalih. Za nasvete in 
pomoč se namesto na eBay obrnejo kar na osebo, ki jim je priporočila spletno stran. Poleg že 
povedanega lahko splet zniža operativne stroške tudi tako, da delno razbremeni klicne centre, 
nudi podporo porabnikom, avtomatizira postopke reklamacij in pritožb.  
 

4.1.5. Priporočila 
Pomembna komponenta zvestobe porabnikov so priporočila. Novi porabniki pridobljeni preko 
priporočil, so boljši in ostanejo dalj časa, kot tisti pridobljeni z akcijami in popusti (Reichheld, 
2001b, str. 48).  Na Internetu je porabnikom relativno lahko ponuditi možnost, da priporočijo 
izdelek ali stran svojim prijateljem. Možno je tudi spremljanje odzivov na tovrstna priporočila 
in nagrajavanje oseb na podlagi uspešnih priporočil, ki so jih opravili.  
 
Osebna priporočila so poceni vir za pridobivanje novih strank. Že prej omenjeni eBay nizke 
stroške pridobitve novih porabnikov pripisuje visokemu številu porabnikov, ki pridejo na 
stran preko priporočil (Reichheld, 2001a, str. 12) svojih prijateljev in znancev. Zakaj so 
priporočila uspešna? Ker porabniki, ki dalj časa poznajo podjetje bolj objektivno predstavijo 
prednosti in slabosti podjetja, kot to počnejo podjetja z oglaševanjem. Uspešnost je tudi 
posledica tega, da so priporočila posredovana porabnikom, ki se ponavadi bolj zanimajo za 
določene izdelke in storitve.  
 

4.1.6. Cenovna premija 
Promocijske akcije in popusti imajo za posledico nižje cene za nove porabnike. Kar pomeni, 
da zvesti porabniki plačujejo polno oziroma višjo ceno.  Pikakom podjetja so konec 
devetdesetih tekmovala v ponujanju popustov, akcijah in brezplačni dostavi. Številni 
porabniki so se odzvali, vendar so zaradi vsesplošnega razmaha cenovnih vonj, prehajali od 
enega podjetja k drugemu. Cenovne vojne so pokončale mnogo pikakom podjetij, preostala 
podjetja pa so začela namesto novim, cenovne in tudi necenovne ugodnosti ponujati 
obstoječim porabnikom in nagrajevati zvestobo. Spletna podjetja lahko s pravimi orodji 
zgradijo one 2 one odnos s svojimi odjemalci, kar v končni fazi lahko pomeni ponudbo 
ustvarjeno za vsakega porabnika posamično. 

4.2. Življenjski cikel porabnikov v e-okolju 
Obiskovalci spletnih strani prihajajo na stran iz različnih razlogov in tudi na različne načine. 
Naključni obiskovalci ponavadi pridejo na stran preko oglasov. Druga kategorija 
obiskovalcev obišče spletno stran zaradi zanimanja, ki ga je povzročilo pisanje medijev. V 
posebno kategorijo sodijo obiskovalci, ki dostopajo na stran preko iskalcev in portalov. Ti se 
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od ostalih ločijo po tem, da jih zanima določeno področje, kar lahko pomeni, da so bolj 
dovzetni do vsebine in ponudbe na spletni strani, ki jo obiščejo.   
 
Po prvem obisku spletne strani je možnih več scenarijev. Lahko da obiskovalec na strani ne 
najde tistega, kar išče, vendar zaradi zanimive ponudbe pregleda stran in si jo shrani med 
priljubljene. Lahko mu stran ne ustreza, se na njej ne znajde in jo zapusti brez namena 
ponovnega obiska. Možen scenarij je tudi, da na spletni strani najde natanko tisto, kar je iskal, 
vendar stran zapusti z namenom iskanja strani s podobno ponudbo in vsebino.  
 
Po raziskavah sodeč velik delež spletnih nakupovalcev dostopa do spletne trgovine z 
direktnim vnosom naslova v brskalnik ali preko priljubljenih povezav (Raba Interneta v 
Sloveniji - Ris, 2001). To pomeni, da so s spletno stranjo že dobro seznanjeni in jo obiskujejo 
z namenom. Kakšen je ta namen, je odvisno od vsakega posameznika in tipa uporabnika.  
 
Odnos med stroški pridobitve, prihodki in številom priporočil se razlikuje med porabniki 
glede na njihov staž. S pridobitvijo porabnika ima podjetje stroške zaradi oglaševanja, 
popustov v akcijah, direktne pošte in drugih aktivnosti, usmerjenih v pridobitev novih 
porabnikov. Ko porabnik z nakupi pokrije stroške, ki jih je podetjetje imelo z njegovo 
pridobitvijo, doseže točko preloma. Kdaj se to zgodi, je odvisno od stroškov pridobitve in 
vrednostjo nakupov.  
 
Stroški pridobitve novega porabnika so med posameznimi nakupovalnimi kategorijami 
različni. Najvišje stroške imajo prodajalci živil, dosegajo namreč 84 USD na porabnika, 
sledijo prodajalci oblačil in elektronike z nekaj več kot 50 USD na porabnika. Po ocenah 
raziskovalcev imajo najnižje stroške pridobivanja nakupovalcev spletni prodajalci knjig. 
Strošek znaša okoli 25 USD na porabnika (Reichheld, 2000, str. 111). Kot je videti na sliki 12 
se tekom let, razlikujejo tudi nakupi po kategorijah.  
 
Pri različnih stroških pridobitve porabnika, višini in pogostosti nakupov so tudi točke preloma 
različne. Najhitreje dosežejo točko preloma porabniki oblačil (1,1 leto) in živil (1,7 leta). V 
kategoriji elektronike in gospodinjskih aparatov je točka preloma dosežena šele po četrtem 
(4.) letu (Reichheld, 2000, str. 111).  Veliko porabnikov zapusti podjetje še preden dosežejo 
točko preloma. Med makupovalci elektronike in gospodinjskih aparatov to stori kar 60% vseh 
porabnikov, med nakupovalci živil jih je 40%. Najmanj jih prebegne v kategoriji oblačil, kjer 
jih pred točko preloma prebegne samo 15%.  
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Slika 12: Dinamika prihodkov na porabnika  skozi leta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Reichheld, 2000, str. 107. 
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nakupov v določeni kategoriji, vendar je ta podatek redko na voljo. Zaradi tega je potrebno 
zvestobo meriti na druge načine, ki so razvrščeni v tri kategorije (Jones, Sasser, 1996, str. 
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- namera ponovnega nakupa, 
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Ko podjetje pozna svojega porabnika in ima možnost kontakta, ga lahko kadarkoli vpraša o 
nameri ponovnega nakupa. Čeprav to ni obljuba, lahko podjetje poveže podatke z ostalimi 
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veleblagovnicah. Tako lahko vsi spletni trgovci in ponudniki storitev spremljajo naslednjih 
pet kategorij obiskov ali nakupov na spletnih straneh (povzeto po Jones, Sasser, 1996, str. 
151):
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- znesek (v primeru nakupov), 
- ohranitev (retention), 
- življenjsko dobo razmerja.  

 
Med sekundarno obnašanje sodijo priporočila, beseda od ust do ust oziroma dober glas, ki se 
širi o podjetju. Te kategorije je nekoliko težje meriti, vendar če podjetje ponudi možnost 
priporočanja spletne strani in zagotovi ustrezne mehanizme merjenja, lahko spremlja tudi del 
teh priporočil.  
 

4.4. Ustvarjanje zvestih uporabnikov in porabnikov na Internetu 
Ustvarjanje zvestih porabnikov pomeni ustvarjanje odjemalcev, ki bodo svoje ponovne 
nakupe opravili pri istem podjetju, ki bodo svojim prijateljem in znancem posredovali 
priporočila in ki bodo pripravljeni sodelovati s podjetjem. Vsi porabniki niso vedno 
pripravljeni vzpostaviti odnosa s podjetjem, in tudi narava vseh storitev ni tako zelo osebna, 
da bi si to želeli. Zvestoba včasih tudi ni praktična in porabniki ne vidijo koristi 
vzpostavljanja odnosa s podjetjem. V takih primerih bi bilo bolj primerno vlagati v razvoj 
storitev in novih izdelkov. 
 
Podjetje, ki se želi posvetiti ohranjanju svojih porabnikov mora: 

- prepoznati svoje ključne porabnike, 
- meriti obnašanje svojih porabnikov, 
- analizirati prebege, 
- vpeljati masovno prilagajanje izdelkov, 
- zadovoljevati skrite potrebe svojih porabnikov. 

 
Vendar po mnenju nekaterih to ni dovolj. Po eni strani lahko zvišujemo vrednost v očeh 
porabnika, lahko pa tudi zvišamo stroške prehoda. Strokovnjaki na IMT Strategies so 
predlagali 9 načinov, kako preprečiti osip uporabnikov z ustvarjanjem izhodnih ovir (Sindell, 
2000, str. 59): 

- S pospešenim učenjem uporabe spletne strani. Pomoč novim uporabnikom spletne 
strani, jasno navedeni plačilni pogoji, roki dostave in politika reklamacij, odgovori 
na pogosta vprašanja in podobna vsebina.  

 
- Integracijo procesov drugih ponudnikov s katerimi podjetje sodeluje tako, da ne 

vpliva negativno na kakovost izdelkov in storitev ter izkušnje porabnika 
 
- Personalizacijo spletne izkušnje. Podjetje lahko uspešno uporabi vse podatke o 

porabnikih svoje spletne strani. Z analizami klikov, anketami in spremljanjem 
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obnašanja, lahko podjetje porabniku ponudi še več vrednosti z personaliziranimi 
stranmi, priporočili in informacijami.  

 
- Ponudba masovnega prilagajanja izdelkov in velik izbor izdelkov in storitev je še 

en način ohranjanja porabnikov.  
 
- Zmanjšanje tveganja in povečevanje zaupanja je ključnega pomena za vse spletne 

ponudnike. Porabniki na Internetu so zelo skeptični do neznanih podjetij in ne 
zaupajo osebnih podatkov in številke kreditne kartice kar vsakemu.  

 
- Uvajanje učinkovitih programov nagrajevanja zvestih porabnikov je lahko 

spodbudno za porabnike, vendar se porajajo dvomi, koliko ti programi dejansko 
vplivajo na zvestobo. 

- Graditev blagovne znamke je na Internetu ravno tako pomembna, kot je v fizičnem 
svetu. Podjetja z že uveljavljenimi blagovnimi znamkami lahko le te na Internetu 
uspešno izkoristijo.  

 
- Sodelovanje s sorodnimi podjetji in partnerji pri posredovanju storitev, ki jih 

podjetje samo ne more izvajati ali jih ne more izvajati tako učinkovito, kot bi bilo 
potrebno za zadovoljitev porabnikov. 

 
- Ustvarjanje on-line standardov pomeni uporabo najnovejših spoznanj in 

tehnologije pri ustvarjanju inovacij za ustvarjanje vrednosti, ki presega vsa 
pričakovanja porabnikov. 

4.5. Kaj in kako ponuditi porabnikom na Internetu 
V poglavjih, kjer je bilo govora o zvestobi in zadovoljstvu, je bila izpostavljena predvsem 
vrednost v očeh porabnika. Na spletu se ta vrednost ustvarja in posreduje primarno preko 
spletnih strani. Podjetja imajo na voljo vrsto orodij in tehnologij s katerimi lahko uporabniku 
pričarajo edinstveno izkušnjo in dostavijo odlično storitev, ki se v času odnosa še izboljšuje in 
uporabniku nudi še več vrednosti. 
 
Uporabniki se močno razlikujejo med seboj, tako po razlogih uporabe Interneta, kot tudi 
izkušnjah. Vsi uporabniki niso pripravljeni vlagati svojega časa v spoznavanje kompleksnih 
elementov spletnih strani in storitev. Ravno tako vsi elementi in vsebina niso enako 
pomembni vsem. Težava, ki se pojavi pri tem je, koliko in katere storitve ponuditi novim 
uporabnikom. Najboljša rešitev v tem primeru je, ponuditi osnovne storitve vsem, ravno tako 
pa tudi lahek dostop in možnost uporabe naprednejših elementov in storitev tistim, ki si to 
želijo. Katere storitev in na kakšen način jih bo podjetje serviralo na Internetu, je odvisno od 
strategije podjetja, znanja in finančnih zmogljivosti. 
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Vsebina mora biti na spletnih straneh urejena tako, da vliva zaupanje v strokovnost podjetja in 
daje vtis kakovosti. K temu veliko pripomore urejenost vsebine in način kako so posamezni 
deli povezani med seboj. Zagovorniki uporabnosti (usability) spletnih strani zagovarjajo tezo, 
da je uporabnost spletne strani ključnega pomena za zadovoljevanje uporabnikov in seveda za 
njihovo zvestobo.  
 
Tabela 5: Kaj ponuditi na spletni strani 

Spletna stran 
iskalnik 
dobro organizirano vsebino 
on-line podporo uporabnikom 
registracijo uporabnikov 
prepoznavanje uporabnikov in uporabo njihovega imena na strani 
izjave o zaupnosti in pogojih poslovanja 
več različnih možnosti interakcije s podjetjem 
možnost prilagoditve vsebine (customisation) 
integracija podatkov pridobljenih na Internetu in v fizičnem okolju 
personalizirana vsebina (personalisation) 
možnost hitrega naročanja 
sledenje naročil 
lista preteklih nakupov 
več načinov plačila, možnost off-line plačila 
sporočanje podatkov po telefonu, faksu 
priporočila 
možnost komuniciranja z ostalimi uporabniki (forumi, priporočila) 

 Vir: povzeto po Sindell, 2000, str. 49 
 
Jacob Nielsen (2000) je nanizal vrsto uporabnih nasvetov, ki jih je dobro upoštevati pri 
postavljanju spletne predstavitve: 

 
- Povezave do podobnih izdelkov, ki so nekoliko cenejši. V če bi podjetje skušalo 

predstaviti samo dražje izdelke tvega upad zaupanja. 
- Na strani je dobro predstaviti sorodne ali komplementarne produkte ali vsebino, ki 

je smiselno povezana z iskano vsebino ali produktom. 
- Predstavitev izdelkov, ki se od iskanega produkta ali vsebine razlikujejo v enem od 

ključnih elementov. Pri članku so lahko nanizani tudi povezave do drugih avtorjev, 
ki so pisali na to temo, lahko celo tudi do strani zagovornikov drugačnega mnenja. 

- Ponudba različnih verzij istega izdelka. Različne konfiguracije in oblike. 
- Predhodne objave na isto temo. 
- Ažurne in izčrpne informacije v obliki, ki je primerna za objavo na Ineternetu 
- Novice o temi, vendar ne vse. 
- Pregledni forumi, ki omogočajo izmenjavo informacij na določene teme.  
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Ne glede na to, koliko in katere storitve ponuja podjetje na Internetu, jih mora opravljati 
zanesljivo in na najvišjem nivoju, tudi če za njih svojim uporabnikom ne zaračuna. Kot so 
pokazale izkušnje, porabniki na Ineternetu zaupajo podjetjem, za katera velja, da so v vseh 
svojih dejanjih: 

- odkrita, 
- učinkovita, 
- inovativna, 
- zanesljiva,  
- in odzivna. 

 
Zavajanje porabnikov ustvarja pričakovanja, ki jih podjetje že v izhodišču ne namerava 
izpolniti. Pretentani in razočarani uporabniki se ne vračajo. Pred podjetjem, ki jih je pretentalo 
pa ponavadi posvarijo tudi ostale uporabnike. Privabljanje obiskovalcev z lažnimi obljubami 
in zavajajočim oglaševanjem je prepovedano, vendar je to dobilo na netu nov zagon. Oglasi, 
ki so na prvi pogled podobni običanjnim povezavam, SPAM2 in pop-up oglasi3, niso pravi 
način za pridobivanje novih uporabnikov. 
 
Učinkovitost ponudnika povečuje tudi učinkovitost odjemalcev. Podjetje lahko spletne strani s 
časom izboljšuje. Storitve na Internetu so zelo dinamične, ravno tako tudi proces njihovega 
nadgrajevanja. S spremljanjem dogajanja na spletni strani in vpogledom v to, kako uporabniki 
uporabljajo storitev, ima podjetje možnost spoznavati napake in optimizirati procese z 
inovativnimi rešitvami.  
 
Zanesljivost je pomembna pri delovanju spletnih strani in posredovanju spletnih storitev, 
varovanju podatkov in pravočasni izvedbi aktivnosti, ki so vključene v posredovanje storitve. 
Z ustrezno programsko opremo in zmogljivo strojno opremo lahko podjetje zagotovi 
zanesljivo delovanje spletne strani.  
 
Odzivnost pri delovanju spletne strani je pomembna predvem zato, ker uporabniki niso 
pripravljeni dolgo čakati na to, da se vsebina naloži. Odzivnost je nujna tudi pri reševanju 
pritožb in pri odgovarjanju na poizvedbe uporabnikov. Bolj kot neuspešna transakcija, gnev 
uporabnikov vzbudi neuspešna reklamacija. 

                                                 
2 SPAM – nezaželena elektronska direktna pošta 
3 pop-up oglasi – oglasna soporočila, ki se odpirajo v novem oknu brskalnika 



 42

5. Sklep 
Ineternet postaja pomemben del našega vsakdana. Ne samo to, postaja tudi pomemben del 
storitvenega sektorja. Uporaba se je razširila na vseh ravneh. Od posameznikov, podjetij in 
organizacij do državnih ustanov in organov. Število storitev narašča z razvojem tehnologije in 
baza uporabnikov je po nekaterih ocenah dosegla že 550 milijonov po vsem svetu.  
 
Kot medij in trg dosega Internet neslutene možnosti. Ravno tako je Internet tudi orodje za 
doseganje globalnega trga končnih porabnikov, za katerega veljajo stara pravila v novi 
preobleki. Pri zadovoljevanju potreb svojih odjemalcev se podjetja ravno tako srečujejo z 
njihovimi pričakovanji in doseganjem oziroma preseganjem le teh. 
 
Podjetja, ki dosegajo pričakovanja svojih odjemalcev, so na dobri poti, da ustvarijo 
dolgoročen odnos z njimi, vendar zadovoljstvo samo po sebi ni zadosten razlog za ohranjanje 
zvestobe. Ponavljajoče pozitivne izkušnje s podjetjem porabniku vlivajo zaupanje in s časom 
je pripravljen od podjetja kupovati tudi druge izdelke in storitve, priporočati podjetje svojim 
prijateljem in znancem ter je pripravljen na dialog s podjetjem. Zvestoba porabnikov se 
pozitivno odraža tudi v poslovnih rezultatih podjetja, zadovoljstvu in zvestobi zaposlenih in 
posledično tudi investitorjev. 
 
Zvestoba posameznikov močno niha. Od fanatične pripadnosti, ki jo nekateri čutijo do 
določenih blagovnih znamk, do popolne nezvestobe. Do razlik prihaja med posamezniki in 
panogami. Razlog za razlike med posamezniki lahko iščemo v vrednotah posameznikov. 
Razlike v zvestobi med panogami se skrivajo v naravi le teh. Poleg tega se porabniki 
zavedajo, da zvestoba ni vedno praktična. 
 
Podobno kot v fizičnem svetu se porabniki obnašajo tudi na Internetu, s tem da vrsta 
dejavnikov vpliva na to, kako tam dojemajo podjetja in njihove storitve. Neopredmetenosti 
storitev se na Internetu pridruži še neopredmetenost ponudnika storitev, kar podjetjem še 
dodatno oteži pridobivanje zaupanja med uporabniki. Težko pridobljeno zaupanje 
uporabnikov je zato en izmed virov zvestobe, ki pa ga ni dobro po nemarnem izrabljati za 
hitre dobičke na račun strank. Le z zagotavljanjem visoke kakovosti in vrednosti svojim 
odjemalcem skozi čas, spoštovanjem njihovih želja in potreb lahko podjetje računa na 
ponovne obiske in nakupe na svojih spletnih straneh. Zvestoba na Internetu lahko prinese 
obojestransko zadovoljstvo in koristi.  
 
Z aplikacijo teh načel in uporabo tehnologije, ki je na voljo, lahko slovenska podjetja razširijo 
svoje trge s pomočjo Interneta. Kljub majhnosti, ki vsem služi za izgovor, Interneta ne 
omejuje prostor. Omejitev je v podjetjih samih, ki o uporabi Interneta kot tržne poti, ne 
razmišljajo dovolj resno. 
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Priloga 

Priloga 1: Slovarček pojmov 
 
TCP/IP - Transfer Communication Protocol/Internet Protocol – protokol, ki usmerja prenos 
podatkov na Internetu 
HTML – hypertext markup language -  
Http – hyper text transfer protocol – protokol za prenos HTML dokumetnov 
WWW – world wide web  
P2P – peer to peer – oznaka za mrežo končnih uporabnikov 
C2C – consumer to consumer -  porabnik / porabnik 
B2C – busines to consumer – podjetja / porabniki 
B2B – business to business – medorganizacijski trg 
B2G – business to government – podjetja /država 
C2G – consumer to government – porabniki /držva 
IP telefonija – internetna telefonija 
FTP – file transfer protocol - protokol namenjen prenosu datotek 
USENET – sistem novic 
PFS programi – Pay For Surf programi - spremljajo spletne aktivnosti uporabnika in 
izplačujejo denarne zneske za obiske določenih strani in ogled pasic. 
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Priloga 2: Spletne strani 
Oglaševalski model 
 www.doubleclick.com 
 www.yahoo.com 
 my.yahoo.com 
 my.msn.com 
 www.finance-on.net 
 www.mypoints.com 
 www.blink.com 
 www.bizrate.com 
 www.mtnsms.com 
 www.buy.com  
 
Partnerski model priporočil 
 www.izmenjava.com 
 www.befree.com 
 www.cj.com 
 www.linkshare.com 
 www.myaffiliateprogram.com 
 www.performics.com 
 www.quinstreet.com 
 
Posredniški model 
 www.ilirika-on.net 
 www.mobshop.com 
 www.btc-city.com 
 www.eon.si 
 www.ebay.com 
 www.bolha.com 
 www.priceline.com 
 www.mojoglasnik.com 
 www.salomon.si/oglasnik 
 www.dealtime.com 
 www.zdnet.com 
 
Model skupnosti (community model) 
 www.buzzsaw 
 www.zaposlitev.net 
 www.monster.com 
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 www.guru.com 
Posredniki informacij (infomediary model) 
 www.netzero.com 
 www.e4me.com 
 www.epinions.com 
 www.nytimes.com 
Model proizvajalca (manufacturer model) 
 www.cisco.com 
 www.intel.com 
 www.apple.com 
Model e-trgovca 
 www.amazon.com 
 www.neckerman.si 
 www.bn.com 
Naročniški model (subscription model) 
 www.salon.com 
Uporabniški model (utility model) 
 www.hbr.com  
  


