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1. UVOD
Po drugi svet ovni vo jni je pr iš lo do veþjega razmaha t rgo vsk ih blago vnih
znamk, kar je vpliva lo na spreme mbo razmer ja mo þi na t rgu. Ta se je
preves ila na st ran t rgovcev. S po vezo vanjem in prevzemanje m t rgovskih
podjet ij so nast ale velike t rgovske ver ig e. Ker so predst avlja le po membnega
odjemalca, so od proizvajalcev zaht evale ved no veþje popust e, ki so t rgovce m
omogo þili, da so veliko vlagali v t rgovske blagovne znamke. Trgovska
podjet ja so z njiho vo prodajo po veþala pro met v prodajalnah in doseg ala
velike dobiþke.
Trgovci vidijo v last ni blago vni znamk i pr ilo žnost , da si po leg dobiþka
poveþajo t udi ugled in pogajalsko mo þ do proizvaja lcev. Od proizvodnje
t rgovskih blagovnih znamk imajo na mr eþ ko rist i t ud i pro izvajalci. Vod iln i
mot ivi, zarad i kat er ih se pro izvaja lci od lo þajo za t ovrstno pro izvodnjo, so
zasedenost proizvodnih zmogljivost i, st roškovna uþinko vit o st , poveþanje
ug leda in moþi t er iz lo þanje ko nkuren to v s t rga. Pro izvo dnja t rgo vski h
blagovnih znamk je za pro izvaja lce smiselna, þe prednost i pret eht ajo slabo st i.
Najveþja slabo st , ki jo t rgovske blagovne znamke pr inašajo pro izvaja lcem, je
izpodr ivanje oziro ma kanibalizacija njiho vih last nih blagovnih znamk.
Proizvodnja t rgovskih blagovnih znamk se je zaþela v S lo veniji v zaþet ku 90.
let prejšnjega st olet ja. Razlika v razvit o sti t rgo vsk ih blago vnih znamk pr i na s
in v t ujini je precejšnja. Pr i nas so t rgovske blagovne znamke veþino ma na
drugi st opnji njiho vega razvo ja. V S lo veniji posveþamo t ej pro blemat ik i
premajhen po men, saj je raziskav na t em podro þju zelo ma lo. Do sedaj st a bil i
opravljeni le dve t aki raziskavi. Pr va je ugot avlja la, kakšen je odnos
slo venskih t rgovcev na drobno do t rgovsk ih blago vnih znamk, druga pa
kakšen je odnos, ki ga ima jo do trgo vsk ih blago vnih znamk pro izvajalc i.
Raziskava v t ej dip lo mski nalo gi predst avlja nekakšno nadaljevanje raziskave
o odnosu proizvajalcev do t rgo vsk ih blagovnih znamk. Obravnava
problemat iko kanibalizacije Drogine blagovne znamke. Namen dip lo mske
naloge ni le o k vir na pred st avit ev pr o blemat ik e izpo dr ivanja t rgovskih
blagovnih znamk, t emveþ t ud i pr ikaz t e pro blemat ik e v Drog i Po rto ro ž.
Preuþevali bo mo, þe Drogino blagovno znamko blagovnih skupin þajev in
vlo žene povrt nine ogrožajo druge t rgovske blagovne znamke. S pomo þjo
podat kov, ki smo jih dobili na o snovi glo binskih int er vju jev, odgovo rov iz
vpraša lnika o odnosu kupcev do t rgovsk ih blago vnih znamk, Dro ginih
int er nih podat kov o prodaji t er podat kov panela t rgovin pa bo mo prever il i
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osno vno hipotezo, da v Drogi Portorož pr ihaja do kaniba lizacije Droginih
znamk.
Dip lo mska naloga je sest avljena iz dveh delo v. V pr vem delu so pr ikazan i
t eorija o blagovnih in t rgovskih blago vnih znamk ah, znaþilno st i slo venskega
t rga t er nekat er i podat ki o Drogi Portorož. Drugi del dip lo mske na loge pa
zajema raziskavo o kanibalizaciji Drog in ih blago vnih znamk.

2. BLAGOVNA ZNAMKA
Defin icija
Amer ican Market ing Associat ion opredeljuje blagovno znamko t akole:
“Blagovna znamka je i me, i zra z, simbo l, oblika ali kombin acija naštetih,
namenj ena prepoznavanju izdelka ali storitve enega ali skupi ne prodajal cev
in razlikovanju i zdelkov ali storit ev od konkurenþnih” ( Ko t ler, 1996 ,
st r. 444).
Blagovna znamka je element oziro ma veþ element o v skupaj, ki univerzalno
ident ificirajo pro izvod kot rezult at dela dolo þenega do bavit elja. S t em lo þijo
proizvod od ostalih ko nkurenþnih izdelk ov ist e vrst e. T i ele ment i navadno
vkljuþuje jo ime, lo gotip, s imbo l in dizajn, ki jih lahko povezuje z do lo þeni m
dobavit e ljem. Zaradi zako nske zašþit e blago vne znamke ima do bavit el j
eksk lu zivne pravice do þasovno neo meje ne uporabe blago vne znamke (Hill,
O'S ullivan, 1996, st r. 163-164). Blago vna zna mka ima velik po men za
pot rošnike in za pro izvajalce, saj o pravlja vrst o fu nkcij 1 za ene in za druge.

Varstvo blagovne znamke
Z 2. t oþko 1. þlena Par iške konvenc ije (Uradn i list SFRJ – MP, št . 5/74, akt o
not ifikaciji, Ur adni list RS, št . 24/92) je do lo þeno , da so pred met varst va
indust r ijske last nine pat ent i, upo rabni mo deli, indu st r ijsk i vzorci ali mo de li,
tovar niške ali t rgovske znamke, st o rit vene znamk e, t rgo vsko ime in t rgo vske
oznaþbe ali ime izvo ra. Po 12. þlenu t e konvencije mora vsaka þlan ica Par iške
unije ust anovit i poseben upravni organ za indu st rijsko last nino t er urad za
obvešþanje javnost i o pat ent ih, uporabnih modelih, industrijskih vzorcih a li
modelih in t ovar niških ali t rgovsk ih znamk ah. V S lo veniji s mo t o
1

Funkcije blagovne znamke so prikazane v Hill, O’Sullivan (1996, str. 163).
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konvencijsko obveznost izpo lnili t ako , da po 4. þlenu Zako na o indu st rijsk i
last nini (ZI L) upravne zadeve, ki se nanašajo na varst vo izumo v in znako v
razlikovanja, opravlja Urad Repu blik e S lovenije za var st vo int elekt ualne
last nine (P ivka, Puhar iþ, 1999, st r. 146-147).
Tako pravne kot fiziþne osebe mor ajo za izume in znake razliko vanja po 4.
þlenu ZI L pr i Uradu Repu blike S lo ven ije za varst vo int elekt ualne last nine
vlo žit i zaht evek za pr iznanje u st rezne pravice, s k at ero se zavaru jejo izu mi in
znaki razlikovanja v S lo veniji (Puhar iþ , 1999, st r. 216). V skladu s 17.
þleno m ZIL se z blagovno oziro ma st o rit veno znamko zavaru je znak, k i je v
gospodarskem pro met u namenjen razlikovanju blaga a li st orit ev ist e al i
podobne vr st e. Po dolo þbah ZI L pa se pr i t em za znak ne št ejejo p eþat ,
št ampiljka, uradni znak za plemenit e kovine itd. Veljavnost znamke, mo dela
in vzorca t raja deset let , št et o od dat u ma vlo žit ve pr ijave. Ve ljavno st znamke
in porekla pro izvo da se lahko po ljubno krat po daljša (P ivk a, Puhar iþ, 199 9,
st r. 171-172).

3. TRGOVSKA BLAGOVNA ZNAMKA
Defin icija
Trgovska blagovna znamka je blago vna znamka t rgo vske hiše oziro ma last na
blagovna znamka (prodajalca) (Šega, 1997, st r. 102). Trgovska blagovna
znamka 2 oznaþuje veþje t rgovsko po djet je, k i je njen last n ik, in vse ali p a le
del izdelkov, ki jih prodaja. Po go sto ima ime po t rgovskem po d jet ju, ki jo
prodaja, zanj p a ga lahko proizvaja uveljavljen i ali pa neznan pro izvaja lec.

Razvoj t rgovskih b lagovnih znamk
Trgovske blagovne znamke niso t rend zadnjih deset let ij. Pr viþ so se po javile
že ob ko ncu 19. st olet ja, o njiho vem razmahu pa je mogo þe govor it i šele po 2.
svet ovni vo jni na podro þju prehrambenih in po t ro šnih go spod injsk ih izdelko v
(Dmit roviü, 1999, st r. 72).

2

V literaturi se uporabljajo tudi drugi izrazi, kot so: lastna blagovna znamka, hišna blagovna znamka in privatna
blagovna znamka.
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Glavni vzrok za nast anek 3 t rgo vske blagovne znamk e je bila nez mo žnost
t rgovcev, da bi med sebo j ko nkur irali le na o snovi cen izdelko v. Takr at so še
vsi imeli pro izvajalþeve blagovne znamke in svo jim kupcem so moral i
ponudit i neko dodat no korist (DeCher nat ony, McDonald, 1996, st r. 24).
Trgovska podjet ja so zaþela po nujat i bla go povpreþne kakovost i pod last no
blagovno znamko. Cene t eh izdelkov so bile nižje v pr imer javi s t ist imi, po
kat er ih se je prodajalo blago z blagovnimi znamkami pro izvajalcev.
Razvo j t rgovske blago vne znamke je Laak so nen o predelil s št ir imi razvo jnim i
st opnjami ( Fer nie, P ierrel, 1996):
Prva razvo jna st opnja so gener iþn i izdelki. Zan je je znaþilno, d a ciljajo na
ceno vno najbo lj prožne kupce. Njiho va cena je za 20% in veþ nižja od
izdelkov t ržnega vodje, kar naj b i bil osnovn i mo t iv za nakup. So po vpreþne
ali celo podpovpreþne kakovost i in ima jo le osnovne fu nkcije. Pro izvo dna
t ehno logija je enost avna in t eme lji na po snemanju t ržnega vo d je. Trgo vec se
za njiho vo prodajo odlo þa pred vsem zaradi viš je marže. Med t e izde lke
obiþajno št ejemo o sno vna živila in izdelk e vsako dnevne pot ro šnje.
Drugo generacijo predst avlja jo izd elki z o znako . Njiho va st rat eg ija t emelji še
ved no na nizki ceni, ki je od 10 do 20% nižja od cen t ržnega vodje. V
pr imer javi z gener iþnimi izde lk i st a za t e izde lke znaþilna viš ja kako vost
oziro ma ust reznejše r azmer je med kako vost jo in ceno. Trgovsko podjet je
doseže z njiho vo prodajo viš jo maržo t er veþjo po gajalsko mo þ nasprot i
proizvaja lcem. Takšne izdelke obiþajno proizvaja lokalni pro izvajalec, k i ima
t udi svo je blagovne znamke.
Tret ja generacija razvo ja t rgovsk e bla go vne znamk e po meni o bliko vanje
prave blago vne znamke. Le-t a poveþuje ugled t rgovca med kupci in po
kakovost i izdelkov dosega t ržneg a vo djo . Trgovec šir i so rt iment izdelkov z
last no blagovno znamko t er želi po veþat i ug led in maržo v do lo þen i blago vni
skup in i. Za t e izdelke je znaþilno , da imajo o d 5 do 10% niž je cene o d ce n
t ržnega vodje in da kupcu po nuja jo viš jo vred no st . Ker se int eres i
proizvaja lcev in t rgovcev kr ižajo, morajo slednji za pro izvodnjo izdelkov s
t rgovsko blagovno znamko poiskat i pr o izvaja lca, k i je specializ iran za
njiho vo pro izvod njo. T i pro izvaja lci t rgovsk ih blago vnih znamk nima jo
last nih b lagovnih znamk, zaradi þesar ne pr ide do kanibalizacije. Na t e j
razvo jni st opnji je vodenje st rat eg ije t rgovske blago vne znamke po po lno ma v
rokah t rgovca.
Pr i þet rt i razvo jni st opnji pr id e do razšir it ve o ziro ma seg ment acije t rgo vsk e
blagovne znamke, kjer ima t rgovec popo ln nadzor nad pro izvodnjo in prodajo
3

Nastanek in razvoj trgovskih blagovnih znamk v ZDA in Veliki Britaniji si lahko podrobneje pogledamo v
Babšek (1999, str. 9-11).
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tovrst nih izdelko v. Izdelk i so ino vat ivni in d iferencir ani od izdelko v t ržnega
vodje. Kupcu po menijo dodano vrednost in njiho v mot iv za nakup ni veþ
cena, ampak izk ljuþno bo ljš i pro izvod. Trgovec pr idobiva ugled, šir i kro g
kupcev in dosega t udi premijske cene, ki so pogosto višje od cen t ržnega
vodje. Takšne izdelke lahko proizvajajo le redki pro izvaja lci. Najpo go st eje so
to razna med naro dna po d jet ja, ki so specializirana za pro izvo dnjo t rgo vsk ih
blagovnih znamk. Ker so izdelki pozicionir ani v t ržne niše, so pro izvodne
ser ije majhne, sort iment pa je pravilo ma širo k.

Razmah t rgovskih blagovnih znamk
V pret eklost i so bile t rgovske blagovne zna mke namenjene potrošniko m iz
niž jih dohodkovnih razr edov. Tega pa ne moremo t rdit i za sedanjost . Kupci se
ne sramuje jo veþ t ovrst nih izdelkov, ampak so nanje celo po nosni.
Njiho v po men narašþa t ako v S lo veniji kot v razv it ih in t ranzic ijskih državah.
Podat ki Euro monit or ja kažejo, d a je bila v o bdob ju o d 1993 do 1998 rast
prodaje t rgovskih blagovnih znamk v izbranih evropskih državah 28%.
Pomembno st trgovskih blago vnih znamk ni v vseh državah enaka, vendar je
veþja v državah zahodne E vro pe ( let a 1998 je bil njiho v delež v
maloprodajnem pro met u 35,2% v Š vic i, 2 7,8% v Velik i Br it aniji in 14,8% na
Nizozemskem). V Skandinaviji in v državah južne E vrope so t i deleži manjš i
( izje ma je Španija z 18,3 % deležem). Najman jš i d eleži t rgo vsk ih blago vnih
znamk so v državah vzhodne E vrope, vendar je v nekat er ih od t eh drža v
njiho va let na rast celo preko 100%. Del t e rast i lahko pr ipišemo agresivn i
ponudbi znamk t ujih t rgovsk ih ver ig. Zar ad i po sameznih držav s 100% rast jo
prodaje je bila let a 1998 po vpreþna rast za celot no Evropo 73,9%
(Euromonit or, 1999).
Hoch in Baner ji st a z raziskavo ugot ovila, d a imajo v þasu recesije na
poveþanje t ržnega deleža t rgovskih blagovnih znamk najpo membnejš i vp li v
predvsem t r ije dejavniki: upad razpo ložljivega do hodka porabniko v, man j
int enzivno oglaševanje pro izvajalcev, ki je po sledica finanþne st iske podjet ij,
t er po veþanje invest icij t rgovcev v last no blagovno znamko (Dmit roviü, 1999,
st r. 72). Združenje pro izvajalcev t rgovske blagovne znamke je ugot ovilo, da
se odno s med razpo ložljivim dohodkom potrošniko v ter t ržnim deleže m
t rgovske blago vne znamke spremin ja (Zorc, 2000, st r. 6). Spremen ljivk i se ne
g ibljet a veþ v nasprot ni smer i, a mpak vedno bo lj v ist o smer. Ta preobrat je
posledica bo ljše kvalit et e t rgovsk e blago vne znamke in spremenjeneg a
obnašanja pot rošniko v (Harr ison, 1999, st r. 46).
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Kapferer je ugotovil, da so izdelk i s t rgovsko blago vno znamko mo þno
pr isot ni na t rgih, kjer je t ehno logija, ki jo uporablja jo za njiho vo
proizvajanje, poceni. Mo þna pr isot no st t ovr st nih izd elko v je t ud i na t rg ih, k i
so relat ivno veliki in na kat er ih se ponudba izdelkov spreminja poredko ma.
Na t akih t rgih namr eþ uvajanje izdelkov z b lago vno znamko pro izvaja lca
predst avlja velik st rošek (Kapfer er, 1997, st r. 161).
Trgovska blago vna znamka je uspešna oziro ma na zasiþenih t rgih lahko
preživ i le o b pogo ju, da so izpo lnjena p r iþakovanja t rgo vca, pro izvajalca i n
kupca. Trgovec mora t ovrstne izdelke pr ilagodit i kupþevim pr iþakovanje m.
Hkrat i mora upoštevat i, da ponudi iz delke zado vo ljive oziro ma dobr e
kakovost i po znat no niž ji ceni od izdelko v z blago vno znamko pro izvajalcev.
Z o ro dji t ržnega ko munic iranja (predvsem oglaševanje in pro mocijske akcije)
“pouþuje” kupce o kako vost i t er o last nost ih izdelko v. Veliko breme nosijo
proizvaja lci t eh izdelkov, saj jih s t rgovci vežejo pogodbe o sodelo vanju za
krat ko þasovno razdobje (obiþajno 1 let o). Trgovska podjet ja izbirajo me d
proizvaja lci, kat ere hit ro zamenjajo, þe proizvajajo pod dolo þeno ravnjo
kakovost i. Pro izvajalc i morajo pro izvajat i kako vost ne izdelke z nizkim i
st roški, ki zagot avljajo t rgovcem zadovoljiv do biþek, kljub t emu, da so t i
izdelk i cenejš i od ost alih, vodiln ih izd elk o v.
Na vseh trgih pa se t rgovci z izdelki s t rgovsko znamko ne morejo uveljavit i.
Ovir e za vst op, ki jih post avijo pro izvajalci blago vnih znamk, so previso ke.
Vodilni pro izvajalc i ima jo izpo po lnjeno in najbo ljšo t ehno log ijo, kar ji m
omogo þa, da dosegajo najniž je st ro ške pro izvo dnje v do lo þeni panogi. Z
visoko kvalit et o njiho vih izdelko v t er z mo þnim ugledo m in oglaševanje m
onemogoþajo vst op novim konkurent om. Vst o p jim o nemo go þajo t ud i z
zašþit eno blagovno znamko za vho d ne mat er iale t er s pravno zašþit o
blagovnih znamk. Uspeh na do lo þenem t rgu pa si ust var ijo t udi z nadzoro m
nad sist emo m dist r ibucije ( last na d ist r ibucijska mr eža ali izje mno kvalit et ni
odnosi z dist r ibut er ji) ali p a z nadzoro m mnen jsk ih vo d it eljev nad njiho vim i
blagovnimi znamka mi ( Kapferer, 1997, st r. 161-163).
Trgovci vst opajo na t ist e t rge, k i jim o mogoþajo velik e zaslužk e o b n izk i
st opnji t veganja. Na jveþje t veganje se p o javi pr i izdelk ih, k i ne spad ajo k
vsakodnevnim nakupo m ( ni rut inskih odlo þit ev) in imajo visoko vredno st .
ýim veþje t veganje zaznajo kupci, t em veþji po men pr ip isu je jo blago vni m
znamkam. Na zaznano t veganje vp livajo razlike med t ehno logija mi, k i jih
uporabljajo pro izvajalc i do lo þene kat ego rije izd elko v. Ko se t ehno log ija
ust ali, se razlike v kakovost i med izdelk i zmanjšajo , manjše p a je t ud i
t veganje v t ej kat egoriji izdelko v.
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Pomembna dejavn ika, ki vp livat a na o d lo þit ev o vst opu na do lo þene t rge, st a
delež od prodaje, ki ga pro izvajalc i namenjajo za t ržno komun iciranje, in
št evilo ino vacij. Na t rgih, kjer je t a delež veþji, ima jo t rgo vci slabše
izhodišþe za uspešen prodor, saj se izdelk i pro izvaja lcev lo þuje jo od ost alih,
in t rgovske blagovne znamke dosežejo le majhe t ržne deleže. Na uspešnost
t rgovske blago vne znamke po membno vp liva t ud i št evilo ino vacij, saj veþje
kot je št evilo na novo uvedenih izdelkov, t em manjše je št evilo t rgovskih
blagovnih znamk ( Kapfer er, 1997, st r. 147).
Scott Mort on in Zet t elmeyer (2000) st a ugoto vila, da veþina izdelko v
t rgovske blagovne znamke, ki so obiþajno razvršþeni na pro dajnih po lica h
zraven po me mbnejš ih izdelkov, posnema embalažo vod iln ih izd elko v v svo j i
kat egoriji. V svo ji raziskavi pa st a t udi ugotovila, da t rgovci uva jajo svo je
blago vne znamke predvsem v kat egor ijah izdelkov z visokimi do hodki in kjer
je velik delež pr ihodkov od prodaje namenjen oglaševanju. Trgovsk e
blagovne znamke pa uvaja jo t udi v skupinah izdelko v, kjer ima vodiln a
blagovna znamka velik t ržni delež.
Richardson, Jain in Dick so ugot ovili, da se nagnjeno st k nakupo m izdelko v s
t rgovsko blago vno znamko poveþuje s seznanjenost jo kupcev z blagovno
znamko, z velikost jo gospodinjst va t er z veþanjem zaznave razmer ja med
vrednost jo in ceno. Do zmanjšanja nakupov pa pr ihaja v pr imeru rast i
zaupanja kupcev v posredna mer ila kakovost i ( ime blagovne znamke,
embalaža, cena), z nar ašþanje m dohodka gospodinjstev in z narašþanje m
tveganja glede stalne kakovost i izdelkov. V svo ji raziskavi pa st a Hoch in
Baner ji ugotovila, da dajo kupc i pr i svo jih nakupo valn ih o d loþit vah najveþj i
pomen kakovost i izdelkov in njeni n izki var iabilnost i (D mit roviü, 2000,
st r.76).
V veþini kat egor ij izdelko v so izdelki znanih blagovnih znamk dražji od
izdelkov t rgovcev, z izvedbo raznih promo cijsk ih akcij pa se pocenijo. Tako
se med njimi in izdelk i t rgovskih b lago vnih znamk z manjša ceno vni razmik.
Ob t eh pr iložnost ih kupci izdelkov t rgovsk ih blago vnih znamk spremen ijo
svo je nakupovalne navade in se usmer ijo k nakupo m izdelkov znanih
blagovnih znamk, ki so cenejš i zar adi promocijske akcije. Zaradi t ega s i
mo rajo t rgovci pr idobit i zvest obo kupcev, le-t o pa dosežejo z vlaganjem v
kakovost izde lkov s t rgovsko blagovno znamko. Kupce morajo prepr iþat i, da
izdelki s t rgovsko blagovno znamko dosegajo zadovo ljivo r aven kako vost i po
znat no niž ji ceni od znanih blago vnih znamk.

Boj blagovnih znamk
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Z veþjim raz maho m t rgovskih blagovnih zna mk po drugi svet ovni vo jni je
pr išlo do spremembe r azmer ja mo þ i na t rgu. Proizvaja lce s svo jimi int eresi i n
cilji þedalje bo lj ogrožajo trgovci, ki so si na t rgu prido bili prevladujo þ i
položaj. S povezovanjem in prevzeman jem t rgo vskih po d jet ij so nast ale velike
t rgovske ver ige. Te so zaht evale od proizvajalcev vedno veþje po pust e, saj so
jim predst avlja li po membnega odjemalca. T i popust i so jim o mogo þili, d a so
vlagali v akcije t ržnega ko munic ir anja (oglaševanje, pro mo cije, popust i) in
uveljavili ime t rgovske blago vne znamke in t rgovskega podjet ja. Izdelke s
t rgovsko blagovno znamko so post avljali na vidnejša in lažje doseg ljiva mest a
t er obiþajno zr aven vodilnih blago vnih znamk. Skrbeli so, da so po lice s t emi
izdelki bo lje založene kot z ost alimi. Po leg vsega navedenega p a so kupce m
omogo þali nižje cene za izdelke s svo jo znamko , kar je po veþalo pro met in
dobiþkonosnost v njiho vih prodajalnah.
Ko nkurenca med blagovnimi znamkami proizvajalcev in t rgovcev se imenuje
bo j blago vnih znamk. V t em bo ju imajo t rgovci veliko prednost i. Ker je
prostor na po licah v t rgovinah na drobno o mejen, t rgovska podjet ja
zaraþunajo posebno pr ist o jbino kot pogoj za spre jet je nove blagovne znamke.
Ta znesek pa porabijo za kr it je st roškov uvajanja znamke v t rgovino in za
vzdrževanje zalog ( Kot ler, 1996, st r. 450).
V t akšnih razmerah nalet ijo na hude t ežave predvsem šibki pro izvajalc i, saj s i
t ežko izbor ijo mest o na prodajnih policah. V Ve liki Br it aniji so t ak i
proizvaja lci reagirali t ako, da so se popolno ma podredili velikim t rgovskim
podjet jem. Trgovci so od njih zaht evali vedno veþje ko liþinsk e po pust e, saj so
izko r išþali njiho v st rah pr ed izgubo dodat ne pro izvodnje, ki jim jo je
omogo þala t rgovska blagovna znamk a. Š ibk i pro izvaja lci niso raz mišlja l i
dolgoroþno, ampak so sledili le krat ko ro þnim dobiþko m. Oglaševanju i n
promociji so namenja li vedno manjši d elež od pro daje, kar je po vzro þilo
padec prodaje izdelkov njiho ve blago vne znamke.
V t em obdo bju so se t rgovske blagovne znamk e mo þno o krep ile, ker so
t rgovci veliko vlagali v oglaševanje in v ost ala orodja t ržnega ko munic ir anja.
Kupci so drugaþe zaznavali t rgo vsko blagovno znamko , saj jim je
predst avljala
nakupno
odlo þit ev
enakovredno
blago vnim
znamka m
proizvaja lcem. Njiho vi nakupi so vedno bo lj t emeljili na dost opnost i in ceni
izdelkov t er na pro mocijah v pro dajalnah. Ker so t i manjši pro izvajalc i
namenja li manjš i po men t em dejavniko m kot t rgovci, so jih t rgovske blago vne
znamke zaþele izpodr ivat i s t rga in pr idobiva le vedno veþji t ržni d elež.
Mo þni pro izvaja lci so zasledovali t udi d olgoro þne cilje in ne le krat koro þne
dobiþke. Po javljali so se v medijih in nep rest ano so bili v st iku s ku pci, saj so
jih o bvešþali o raznih novo st ih. T i pro izvajalci niso nared ili ist e napake kot
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šibki pro izvajalc i. Veliko so vlagali v raziskave in razvo j t er v ime blagovne
znamke. Kupcem so želeli posredo vat i edinst veno vred no st , ki jim jo lahko
pr inaša le njiho va blagovna znamka. S t rgovci so sodelovali, t oda želeli so s i
pr ido bit i zvest e kupce, ki ne bo do menja li njiho ve blago vne znamke za
t rgovsko blagovno znamko. Prodaja se je veþala in z njo t udi dobiþk i, k i so
jih preje mali t ako pro izvaja lci ko t t rgovci, k i so si pr izadevali, da bi t i
izdelki bili na t rgovskih po licah.
Motivi trgovca in p roi zvajalca za uvedb o ozi roma p roi zvodnjo t rgovske
blagovne znamke ali p roti njej
Obst oj t rgovske blagovne znamke t emelji na pr iþako vanjih t rgo vca. Le-t a na j
bi izpo lnil do lo þene cilje, pr i kat er ih so ko rist i veþ je od po sred nih in
neposrednih st roškov, ki jih po vzroþa uresniþevanje t akšne st rat eg ije.
Dobiþek, ki ga zagot avlja t rgovska blago vna znamka, izhaja iz veþjih ko r ist i
kupca in ugodnejš ih nabavnih pogojev. Uspeh t rgovske blagovne zna mke je
o dvisen od t ega, kakšne kor ist i imajo od nje kupci in kakšne pro izvaja lc i
(Dmit roviü, 1999, st r. 73).
Trgovþevi mot ivi za uvedbo t rgovske blagovne znamke so ceno vna
uþinkovit o st , poveþanje prodaje, viš ji dobiþk i in mar že, izgr adnja po dobe
t rgovine, veþja lo ja lno st kupcev, pr ido bit ev po gaja lsk e moþi nasprot i
proizvaja lcem t er o mogo þanje iskanja no vih t ržnih pr ilo žno st i [URL:
ht t p://www.hha.dk/~t hh/ownlabel/ret ail. ht ml]. Uvedba last ne znamk e pa
pr inaša t rgovcu po leg prednost i t udi sla bo st i. Z razvo jem last nih blago vnih
znamk se mu st roški hit ro poveþu jejo , kar ima lahko negat iven vp liv na
dobiþkonosnost izdelko v. Z uvedbo last ne znamk e se mo ra t rgo vec bo lj
posvet it i u þinkovit ost i in menedžer skim sposobnost im (Dmit roviü, 199 9,
st r. 73). Kot ler navaja, da mora t rgovsko podjet je ob uvedbi t rgovske
blagovne znamke samo spodbujat i po vpraševan je in posvet it i veþjo pozo rnost
razporedit vi izdelko v na trgovskih po licah. Najt i mora sposobne do bavit elje,
ki jim do bavlja jo izdelke s st alno kako vo st jo in nosi t veganje kako vo st i.
Naroþat i mora veþje ko liþine t er vezat i sredst va v zalo gah. Z u ved bo last ne
znamke pa mora do lo þeno ko liþ ino denar ja na menit i za n jeno pro mo cijo
(Kot ler, 1996, st r. 449-450).
Vloga pro izvajalca je kljuþna pr i izvajan ju st rat eg ije t rgo vske blago vne
znamke. Le-t a mora zagot avljat i u st rezno raven in nizko var iabilno st
kakovost i izdelkov t er nizko proizvodno ceno (Dmit roviü, 1999, st r. 74). Na
proizvaja lce, ki po leg last ne blagovne znamke pro izvaja jo t ud i t rgovsko
blagovno znamko, lahko gledamo z dveh vidikov. Za do lo þene pro izvaja lce
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pomeni t a dodat na proizvod nja mo žnost za rast in razvo j, za druge pa le
grožnjo.
Osnovni mot ivi 4 , ki vzpodbudijo pro izvo dnjo izdelkov s t rgovsko blagovno
znamko (v pr imeru dopolnilne dejavnost i), se nanašajo na zased enost
proizvodnih zmo gljivo st i in na st ro škovno uþinko vit o st . To vrst na pro izvo dnja
jim t udi zagot ovi krat koroþne dobiþke, pr ispeva k poveþanju ug leda in mo þ i
proizvaja lcev in blagovnih znamk, o lajša jim naþrt o vanje pro izvodnje,
zmanjša pa jim var iabilno st po vpraševanja. Po membn i mo t ivi so t ud i
izlo þanje konkurent ov s t rga, t esnejše sodelo vanje s t rgovci, dodat ni
pr ihodek, t rgovec lahko prevzame del poslo vnih funkcij, kar povzro þi, da je
proizvodnja zelo donosna akt ivno st . Manjši pro izvaja lci pa pogosto pr ist anejo
na pogodbeno pro izvodnjo izk ljuþno zarad i o hranjan ja pro izvo dnje
doloþenega izde lka, ki ga pro izvaja jo t udi po d t rgo vsko blago vno znamko
(Dmit roviü, Zorc, 2001, st r. 39).
Proizvajalc i mor ajo skr bno pret eht at i pr edno st i in slabo st i, ki jih pr inaša
proizvodnja t rgovske blago vne znamke. Dölle navaja mot ive, zakaj se
proizvaja lci ne odlo þijo za t o vrst no pro izvo d njo . Trgo vska blago vna znamka
bi lahko negat ivno vplivala na last no blagovno znamko proizvaja lca, pret ijo
mu nevar nost prenosa st rokovnega znanja na t rgovca, nedoseganje cenovnega
nivo ja, nezmožnost osredoto þenja na r azvo j in vodenje svo je blagovne
znamke t er nesk ladnost s st rat egijo in filo zofijo podjet ja (Zorc, 2000, st r. 17).
Po memben mot iv pa je t udi st rah pr ed o d lo þilno besedo t rgovca pr i
proizvodnji t eh izdelkov. Zavedajo se, da jih t rgovec lahko zamenja v vsake m
t renut ku z drugim pro izvajalcem, k i bi po nud il bo ljše po goje.
Proizvodnja t rgovske blagovne znamke je za pro izvajalce smiselna, ko
prednost i preteht ajo slabost i. Hoch in Baner ji sta ugotovila, da trgovska
blagovna znamka najbo lj ogroža t ist e blagovne znamke, ki zasedajo t ržn i
po lo žaj sledilca (Dmit roviü, 2000, st r. 76). Proizvaja lci le-t eh zasedajo t ret je
oziro ma þet rt o mest o na t rgu in pro izvajajo izdelke, k i posnemajo 5 t ržnega
vodjo. Velikokorat se proizvaja lci o d lo þijo za proizvodnjo t rgovske blagovne
znamke, ker jim t a po meni preživet je. ýe bi nast opali prot i njej z last no
blagovno znamko, bi izgubili t ržni delež in bi bili o bso jeni na pro pad.

4

Osnovne motive slovenskih proizvajalcev za in proti proizvodnji trgovske blagovne znamke so natanþno
predstavljeni v raziskavi, ki je del diplomske naloge “Trgovska blagovna znamka v Sloveniji – pogled
proizvajalcev” (Zorc, 2000, str. 27-45).
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V tuji literaturi jih poimenujejo “me-too” products.
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4. SLOVENIJA
Trgovska b lagovn a znamka na sloven skem t rgu
Izdelk i s t rgovsko blagovno znamko so se zaþeli po jav ljat i na po lica h
slo vensk ih t rgovcev v zaþet ku 90. let prejšnjega st olet ja. Pr va je zaþela
razvijat i last no blagovno znamko E mo na Merkur. Poto þnik ( Anžlo var, 2001,
st r. 13) meni, da smo se na zaþet ku 90. let od t ujih razvit ih t rgov razlikoval i
tako po razvit ost i trgovine kot po met odah prodaje, saj smo zaostajali od 10
do 15 let . Po njegovem mnenju pa se razlik e v razv it o st i hit ro zmanjšu je jo,
ker t uji t rgovci v S lo venijo pr inašajo svo je znanje in naþin dela.
Združevanje slo venskih t rgovsk ih pod jet ij je vp liva lo na krepit ev mo þ i
t rgovcev nasprot i pro izvajalcem in na vse veþje u vajanje izdelko v s t rgo vsko
blagovno znamko. Le-t e lahko pro dajajo le v svo jih prodajnih mrežah in
kupcem po nu jajo do dano vred nost oziro ma nekaj, þesar drugi t rgovci nima jo.
Slovenski potrošniki so že dosegli raven, ko jim nizka cena ni dovo lj, ampak
je zanje po membna t udi kakovost izdelka.
Prva t rgovina v sklopu ver ige Spar je v S lo veniji odpr la vr at a let a 1992, pr vi
nakupovalni cent er I nt erspar pa let o kasneje. Že od samega zaþet ka ima t ud i
Spar izdelke s t rgovsko blagovno znamko, ki so bili spr va uvoženi, od let a
1999 pa jih pro izvajajo t udi slo venski proizvaja lci. T i so od pr imer ljiv ih
izdelkov cenejši od 20 do 30% in predst avljajo 8% delež v celot ni prodaji
živil, seveda pa se bo ta delež v pr iho dnje še poveþeval ( Anžlo var, 2000,
st r. 4). ýeprav ima Spar S lo venija kot del mednarodnega podjet ja Spar
mo žnost vsak t renut ek u vo zit i po ugodni ceni kat er i ko li izdelek Spar, žel i
šir it i obseg last ne znamke predvsem v so delo vanju s slo vensk imi pro izvaja lci.
S t em krepi slo vensko gospodarst vo in posredno viša kupno mo þ ( Anžlo var ,
2000, st r. 4).
Mercat or je pr ve izdelke s t rgovsko blagovno znamko po vzoru t ujih t rgovce v
uvedel konec let a 1998, v slabih dveh let ih pa se je njiho vo št evilo po veþalo
na veþ kot 100 izdelko v. T i izdelk i so od ost alih izdelkov v ist e m
kakovost nem razredu cenejš i od 20 do 50% (Anžlo var, 2000, st r.4). Odloþil i
so se, da bodo v last no znamko Mercat or vkljuþ ili le osnovne izdelke, ki se
najpogosteje znajdejo v potrošniko vi nakupovalni košar ic i. Uvedli pa so t udi
t rgovsko blago vno znamko M- linija t ekst ila za do m in pro st i þas, ot roške
izdelke Lump i, namenjene mladim dru žinam z o drašþajo þimi o t ro ki, t er
kozmet iþno linijo izdelkov Popolna nega (Anžlo var, 2000, st r. 4).
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Tuš ima t udi zanimivo ponudbo izdelko v v okviru last ne t rgovske blagovne
znamke, saj so v nekaj let ih post avili pr ibližno 100 izde lkov z last no znamko
Anet a in Tuš. Svo jo st rat egijo so sedaj spremen ili, saj bo mo go þe dobit i v
okvir u njiho ve blagovne znamke vse no ve izdelk e le po d imeno m Tu š. Njiho v
cilj je ponudit i v vsaki izdelþni skupin i po vsaj en izdelek z last no znamko.
Lani je na slo venski t rg vst opil franco ski t rgo vcev Lecler c, ki še vedno nima
last nih blagovnih znamk, kljub t emu da je o d slovensk ih pro izvajalcev dobi l
nekaj ponudb o tovrst ni o bliki poslo vnega sodelo vanja ( Anžlo var, 2000,
st r. 4).
Trgovske blago vne znamke je nedvo mno t ežje razvit i v t ehniþn i ko t pa v
živilsk i trgovini. V Slo veniji je t o posledica dejst va, da so slo vensk i
pot rošniki precej naklo njeni kupovanju svet ovnih znamk zabavne elekt ronike,
ki pa so tudi pr i najveþjih imenih dosegljive za vsakega pot rošnika (Tkalec,
2000, st r. 10). V t ekst ilnih prodajalnah je ravno t ako majhno št evilo izdelko v
s t rgovsko blagovno znamko. Po leg velik ih izdat ko v za t rženjsko po dpo ro
uvajanja zavir a t rgovce t udi ma jhno prodajno o mrežje (Šubic, 2000, st r. 17).
Ponudba kozmet iþnih izdelkov pod last no znamko t rgovca pa je izredno
omejena zaradi vodilnih blago vnih znamk svet o vnih pro izvaja lcev (Zorc,
2000, st r. 25).

Posebnosti sloven skega t rga
Trend združevanja t rgovskih pod jet ij se je iz t u jine preselil t ud i na slo venska
t la. Glavna vzro ka združevanj in povezovanj, ki pot ekajo preko kapit alskih
povezav ali go spodarsk ih int er esnih združenj, st a st rah pred konkurenco in
mo žnost okrepit ve mo þi nasprot i pro izvajalcem.
Po men t rgovskih blago vnih znamk o dkr ivajo zlast i velik i slo venski živilsk i
t rgovci. S svo jimi znamkami preskušajo zvest o bo svo jih ku pcev t er
konkurenþno vzdržljivo st izdelo valcev. Razcvet t rgovskih blagovnih znamk
pot eka že nekaj let v r azvit ih državah, kjer se njiho vi t ržni deleži veþajo t er
izpodr ivajo blagovne zna mke šibk ih pro izvajalcev. Njiho v dinamiþni r azvo j
se kaže t ud i v t em, da so t rgo vci že presegli st opnjo, ko so kupce pr it egnil i
predvsem z nizko ceno izdelko v. Novi imp erat iv je pred vsem visoka
kakovost , ki naj bi bila podprt a z odliþnim t rženjem (Pavlo vþiþ, 2000, st r. 3).
Razlika v razvit ost i t rgovskih b lago vnih znamk pr i nas in v t u jini (razvit i
t rgi) je prece jšnja. Medt em ko imajo v t ujini do lgo zgodovino in t radicijo, so
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pr i nas šele na zaþet ni st opnji. Tržna raziskava med slo vensk imi t rgo vci 6 na
drobno iz let a 1999 je po kazala, da so t rgo vske blago vne znamk e veþino ma na
drug i st o pnji svo jega razvo ja (Dmit roviü, 1 999, st r. 77). Zat o t udi ni
presenet ljivo, da v S lo veniji izdelki t rgo vsk ih znamk še nima jo velik ega
kroga zvest ih kupcev in da še ni nat anþnih podat kov o t ržnih deležih, ki jih
le-t e do segajo (Pavlo vþiþ, 2000, st r. 3).
S lovenski t rg se raz likuje od t u jih t rgov t ud i po pro izvajalcih, k i pro izvaja jo
za t rgovska podjet ja, saj t rgovske blagovne znamke pr i nas pro izvaja jo t ud i
proizvaja lci z vodilnimi blago vnimi znamkami. V t ujini jih pro izvaja jo
veþino ma pro izvaja lci z manjšim t ržnim deležem in t ist i, k i nima jo znanega
imena blago vne znamke. Na t u jih razvit ih t rgih, k jer je t rgo vska blago vna
znamka na t ret ji oziro ma na þet rt i razvojni st opnji, se odlo þajo za t akšno
proizvodnjo t udi pro izvaja lci, k i nima jo svo jih blago vnih znamk. Veþino
izdelkov s t rgovsko blagovno znamko v S lo veniji pro izvedejo domaþ i
proizvaja lci, ki ima jo t udi svo je blago vne znamke.
Posebnost našega t rga pa je t udi v t em, da so izdelki t rgovskih znamk
veþino ma pr isot ni pr i živilskih t rgovcih. To ne velja za vse živilske t rgo vce,
ampak samo za pešþico na jveþjih, k i se ji m zarad i velikeg a o bseg a pro daje t o
splaþa. V pr imer javi s pro izvaja lci so v prednost i, saj se zaved ajo, da j i m
izdelki s t rgovsko blagovno zna mko pr inašajo višje marže in zaslu žke, klju b
t emu da so cenejš i od izdelkov z blago vno znamko pro izvajalcev. Po drug i
st rani pa se pro izvajalc i ne zavedajo dovo lj slabo st i, ki jim predst avljajo
t rgovske znamke, saj jim post opo ma o gro žajo t ržni delež (Pavlo vþiþ, 2000,
st r. 3).
Ohlapni pr edpis i o kakovost i t ud i spadajo med posebno st i naše dr žave.
Kakovost izde lko v, t udi t ist ih v sklo p u t rgo vsk ih blago vnih znamk, je
predp isana ze lo o hlap no , prek deset st ro žjih praviln iko v pa velja za kako vo st
živil. I nšpekcija prever ja le, ali živila ust rezajo minima lnim st and ardo m
kakovost i, ne pa t ega, kako kakovost na so (Anžlo var, 2000, st r. 6). Zakon o
st andardizaciji (Uradni list RS, št . 1/95) je predpiso val navajanje izdelo valca
na embalaži, kar velja le še delo ma. Današnja zakono daja je o mejila navajanje
izdelo valcev za izdelke t rgovskih b lago vnih znamk le na živ ilih. Najveþjo
prednost so iz t ega zako na pr idobili t rgovci, saj jim navedba pro izvajalca na
embalaži pr ipo more k uspehu izdelka z last no znamko. Ker v S lo venij i
proizvaja jo za t rgovce veþino ma ugledna podjet ja z moþno blagovno znamko,
jih zaznavajo kupci kot cenejšo razliþ ico t ist ih z blago vno znamko
pomembnih pro izvaja lcev.
6

Veþ o raziskavi piše v Dmitroviü (1999, str. 75-77).
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Skupaj s t rendo m povezovanj in združevanj t rgovsk ih pod jet ij se po javlja t ud i
t rend veþanja rabat ov, znaþilen za nast op na jveþjih t rgovcev v zad njih let ih.
Veþanje rabat ov za veþ kot 30% po vzro þa hude skr bi pr i pro izvajalc ih,
t rgovci pa ga spr ejemajo kot no r malen po jav, ki je po sled ica narašþajo þe
konkurence med t rgovci (Tkalec, 2001, st r. 14).
Manjš i pro izvaja lci so pr is iljeni ugod it i vedno veþjim zaht evam t rgovcev, ker
jih t i izsiljuje jo s prost orom na prodajnih po licah. Proces povezovanja
t rgovskih podjet ij je nedvo mno vpliva l t ud i na eko no mijo obsega, ki se
pokaže na nabavnem podroþju fiz iþne dist r ibucije, skladišþenja t er pr i
obliko vanju prodajnega programa. Trgovcem se z veþanjem o bsega poslo vanja
manjšajo st roški na enot o t er od dobavit eljev lahko zaht evajo bo ljše nabavne
pogoje – viš je rabat e, s kat er imi post ajajo bo lj ko nkurenþni. Ko nkurenca med
t rgovci pa se je razvila celo do t akšne stopnje, da pr i svo jih dobavit elji h
zaht evajo s labše pogo je za ko nkurenþna t rgovska podjet ja. Tako so
proizvaja lci post avljeni veþkrat pred dilemo, kakšne r abat e dopust it i vse
veþjim pr it isko m t rgovcev. Nekater i so ta problem uspešno rešili z rabat no
lest vico, k i jim o mo go þa enak pr ist op do vsakega odjemalca. Velikost
rabat ov, ki jih o mogoþijo t rgo vsk im po djet jem, je o dvisna od njiho vih
o bsego v dobav (Tkalec, 2001, st r.14).

Pred stavitev podjetja Droga Portoro ž
4.1.1 Zgodovin ski razvoj
23. junija 1964 so se v no vo podjet je Droga 7 združila podjet ja Zaþ imba iz
Portoroža, piranske so line t er Gosad iz Ljubljane z obrat oma Sudest iz
Gradišþa in Jelka z Vr hnike. Ukvar jala so se s predelavo dišavnic,
pr ido bivanje m so li t er z odkupo m, predelavo in prodajo zdravilnih zelišþ in
gozdnih sadežev. Po leg prednost i je združevanje pr ineslo t udi t ežave, kot so
bile razdro bljena pro izvod nja, neu st rezni kadr i, zast arela o prema t er
nerent abiln i pro izvo d i. Naslednja let a so bila v znamenju izbo ljšav pr i
organizaciji dela, posodabljanju tehno logije in dviganju produkt ivnost i.
V 70. let ih so se združevala mnoga ž ivilska podjet ja. Te združit ve so bile
plod državnega sist ema, ki je post avlja l v ospredje po lit iþne po t eze, zarad i
þesar so bile uso jene na propad. Kljub t emu je Drogi uspelo prebrodit i t ežave,
ki so se po javile tudi o b osamo svo jit vi S lovenije. V 90. let ih pa je uvedla
last ne blagovne znamke, kot so Maest ro, Barcaffe, Zlat o po lje in 1001 cvet ,
t er se int enzivneje usmer ila na t uje t rge. Pr išlo je t udi do kapit alskih
sprememb, saj se je med let o ma 1993 in 1996 o last nin ila in pr eobliko vala v
delniško družbo. Zadnje poslo vno obdobje pot eka v znamenju osvajanja
7

Ime je dobila na podlagi dejavnosti, s katero se je ukvarjala – to je odkup in predelave suhih zdravilnih in
aromatiþnih zelišþ (naravno sušeno zelišþe pomeni v francošþini drogue).
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so do bnih mehanizmo v t rženja, vodenja in poslo vanja nasplo h t er no ve
po slovne kult ure podjet ja (I nt erni podat ki Droge Portorož, 1999).
4.1.2 Glavn e skupine i zd elkov in blagovne zn amke
Dro gina adut a st a kako vo st in po slo vna o d liþno st , k i st a prevladu jo þe giba lo
vseh razvo jnih st rat egij in ciljev. St rat eški cilji in naþin i n jiho vega
uresniþevanja so usmer jeni po kr it er ijih po slovne o d liþnost i. Danes Dro ga
proizvaja veþ kot 300 prehrambenih izdelkov.
Da so prepoznavni t udi na t rgu, pa skr bijo last ne blagovne znamke: za kavo
Barcaffe, za þaje 1001 cvet , za r iž in mlevske izdelke Zlat o polje, za zaþimbe
Maest ro, za pašt et e Arget a. Po leg že naved enih blagovnih znamk p a je
pomembna t ud i znamka Argo, pod katero spadajo ket chup i, hren, jušni
koncent rat i, raguji t er paradižnikov ko ncent rat. Pod blagovno znamko Droga
so zbr ani pro izvodi z do lgo let no t rad icijo in novi izdelk i, k i so rezu lt at
last nega razvo ja in o dzivanja na zaht eve t ržišþa. Poleg mo rsk e so li in vlo žene
povrt nine spada jo sem še ser vir ni sladko r, to p li in h lad ni nap it k i, ko ko so va
moka, rozine, arašid i in makovo seme.
Današnji naþin življenja je post avil v krog vsakodnevnih nujno st i sodobneg a
þlo vek a t ud i gost inst vo. Naþin pr iprave jedi v veþjih ku hin jah se mo þno
razlikuje o d njiho ve pr iprave do ma in ravno zaradi t ega so v Drogi o blikoval i
izdelke, ki so pr ilago jeni pot rebam go st incev. Krovna blago vna znamka
Kulinar ika, v okviru kat ere so poznane blagovne zna mke 1001 cvet , Zlat o
po lje in Maest ro, zaokroža Drogino ponudbo, namenjeno uporabi v veþji h
kuhinjah (I nt erni podat ki Droge Portorož, 1999).

5. RAZISKAVA O KANIBALIZACIJI DROGINIH
ZNAMK
Metodološka i zhodi šþa
5.1.1 Namen in cilji raziskave
Z raziskavo o kaniba lizaciji Droginih znamk naj bi pr išli do ugo to vit ev, ki so
bist vene za nadaljnje poslo vanje Droge Portorož. S to raziskavo smo žele l i
ugotovit i, ali se Drogi do lgoro þno izp laþa pro izvajat i izdelk e s t rgo vsko
blagovno znamko. Cilji raziskave so bili:
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•

•
•

spoznat i poslo vni odnos med Dro go Po rtoro ž in t rgo vskimi po d jet ji
Mercat or, Engro Tuš 8 in Spar t er ugot ovit i, ali o bst aja nevar nost
kanibalizacije Droginih znamk
ugotovit i mnenje kupcev o t rgo vsk ih b lag o vnih znamk ah
ugo tovit i, ali se v Drogi manjša pro daja þajev ( filt er þajev) t er vlo žene
povrt nine z Drogino znamko zar ad i veþje prodaje þajev Mercat or, Tuš in
Spar t er vložene po vrt nine Spar

Na osnovi navedenih delnih ciljev pa bo mo lahko sk lepali o t em, ali je
Drogina pro izvodnja last ne blago vne znamke o gro žena zar adi pro izvo d nje
t rgovske blago vne znamke pr i blagovnih skupinah þajev in vložene po vrt nine.
Sklep bo mo spreje li na osno vi podat ko v, pr ido bljen ih z g lo binsk im i
int er vjuji, na osno vi odgovorov iz raziskave o odnosu kupcev do trgovsk ih
blagovnih znamk, Droginih int er nih podat kov o prodaji þajev in vložene
povrt nine t er podatkov pa nela trgo vin, k i ga za Dro go Po rto rož pr ipravlja
Gral-It eo.
5.1.2 Hipoteze
Hipot ezi za raziskavo o kanibalizaciji Drogin ih znamk smo zasnovali na
t eoret iþnih spoznanjih, ki so jih po kazale raziskave na svet o vnih t rgih. Z
njimi so ugotovili, da t rgovska blago vna znamka ne napada vod ilne b lago vne
znamke v do lo þeni blago vni skup in i, paþ pa sledilca oziro ma blagovno
znamko, ki ni vodilna. Na slo venskem t r gu imajo Drogini þaji vodilni t ržni
delež, Drogina vložena povrt nina pa je sledilec vodilni Et ini. Na osnovi
spodaj navedenih hipotez pa bo mo sprejeli ali zavr nili osnovno hipotezo: V
Drogi Portorož prihaja do kanibalizacije Dro ginih znamk.
H1: ýaji Mer cat o r, Spar in Tuš ne izpodr ivajo Drogine znamke v blagovn i
skupini þajev.
H2: Blago vna znamka Spar izpodr iva blagovno znamko Droga v blagovni
skupini vlo žene povrt nine.
5.1.3 Metodologija
Raziskava je sest avljena iz dveh delo v. V prvi del spadajo glo binski int er vju j i
s predst avniki t rgovskih pod jet ij Mercat or, Tuš in Spar t er Droge Portorož.
Drugi del pa obsega raziskavo med kupci, ki t emelji na vprašaln ik u o odnosu
kupcev do t rgo vskih blago vnih znamk. Prvi de l r aziskave, s kat er im smo
pr ido bili kvalit at ivne podat ke, sodi med preiskovalne raziskave. Z raziskavo
med kupci smo dobili kvant it at ivne podatke, na osno vi kat er ih bi t o raziskavo
8

V nadaljevanju smo trgovsko podjetje Engro Tuš imenovali le Tuš.
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lahko uvr st ili med opisne, vendar ima zaradi majhnega št evila enot še vedno
znaþaj pr eisko valne r aziskave.

Ugotovitve globin skih intervjujev
5.1.4 Odnos Droge Portorož do t rgovcev, za katere p roi zvaja i zd elke pod
trgo vsko b lagovno znamko
Najpo membnejš i st rat eški cilj Droge Portorož je, da bi do let a 2005 post ala
najveþje prehr ambeno podjet je t ako v S lo veniji kot na Balkanu. Njena
pro izvo dnja o bsega po leg izdelko v z blagovno znamko Droge t udi izdelke s
t rgo vsko blagovno znamko. Da bi do seg la t a st rat ešk i cilj, mo ra imet i skr bno
izdelano po lit iko podjet ja, ki vklju þu je do bre o dno se s t rgo vsk imi pod jet ji, pa
t udi skr b za razvo j svo jih blagovnih znamk. Pr i t em mora imet i skr bno
izdelano rabat no po lit iko, saj t rgo vci zaht evajo ved no viš je rabat e. Po sebno
pozornost pa mora namenit i t udi pro blema t ik i kanibalizacije svo jih znamk.
Najveþji odjema lci Droge so Mercat or, ki dobavlja t udi Sparu, þlanice Su me
2000 in Tuš. T i t rgovci kupijo veþ kot polo vico Drogine pro izvodnje. Ost ali
man jši odjema lci, med kat er imi je t ud i Leclerc, so t udi njeni po membn i
part ner ji, þeprav nihþe od njih ne preseg a 3% njene realizacije. Po memben de l
Drogine pro izvodnje predst avljajo izde lk i s t rgo vsko blago vno znamko. Delež
t eh izdelko v po posameznih kat egor ijah je pr ikazan v Tabeli 1. V Tabeli 2 pa
so prikazani vsi izdelki s t rgovsko blagovno znamko, ki jih Droga proizvaja.
Tabela 1: Odst ot ek proizvodnje izdelkov s t rgovsko blagovno zna mko po
posameznih blagovnih skupinah izdelko v, ki jih pro izvaja Droga
Portorož za trgovska po d jet ja v let u 2001
Blagovne skupine izdelkov
Kava
Sol
ýaji
Vložena povrtnina

% izdelkov s trgovsko blagovno znamko po blagovnih
skupinah izdelkov
8,9%
12,0%
13,7%
12,5%

Vir: Glo binski int er vju s predst avniko m Droge Portorož, 2001.
Tabela 2: Pr ikaz izdelko v s t rgovsko blago vno znamko, k i jih pro izvaja
Droga Port orož za Mercat or, Spar, Tuš in Sumo 2000 v let u 2001
Trgovci
Mercator

Izdelki s trgovsko blagovno znamko
šipek Mercator, jagoda-vanilija Mercator, sol Mercator
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Spar

Tuš
Suma 2000

šipek Spar, kamilica Spar, gorski þaj Spar, hibiskus Spar, kumarice v kisu
Spar, rdeþa pesa v kisu Spar, ajvar praženi Spar, paprika fileti v kisu Spar,
kumarice-þetvorþek Spar
mleta kava Tuš, šipek Tuš, hibiskus Tuš, planšarski þaj Tuš, marelicamarakuja Tuš, jagoda-vanilija Tuš
mleta kava Good food, šipek Good food, hibiskus Good food, babiþin þaj
Good food, jagoda-vanilija Good food

Vir: Glo binski int er vju s predst avniko m Droge Portorož, 2001.
V Drogi Port orož ima jo pozit ivno mne nje o sodelo vanju z Mercat or jem,
Sparo m, Tušem in Sumo, sa j se zaved ajo, da so naspro t ja med pro izvaja lci i n
t rgovci neizbežna. Zaradi t ega je mljejo prit iske s st rani t rgovskih podjet ij kot
nor malen po jav, sa j t udi t i poskušajo bit i racio nalni, t ako kot v Drogi. “Tako
eni kot drugi sledimo svo jim int ereso m in jih poskušamo uskladit i preko
po go db, ki so rezult at kompro miso v. V zadnje m þasu so narasli ap et it i
t rgo vcev, kar je nedvo mno posled ica g lobalizacije in poveþane konkurence
med njimi” (Glo binski int er vju s pred st avniko m Droge Po rtoro ž, 2001). To
st anje na t rgu je povzro þilo, da so slo vensk i pro izvajalc i pr iš li v po drejeni
položaj. T ist i pro izvaja lci, k i imajo mo þne blagovne znamke, pa se doka j
uspešno upirajo premo þi t rgovcev. Njiho ve blago vne znamke pr inašajo velik e
dobiþke t ud i t rgovcem in zarad i t ega so te po st avljene na najbo ljša mest a na
prodajnih po licah. Š ibkejš im pro izvaja lcem, k i n imajo u ve ljavljeneg a imena
blagovne znamke, ne preost ane niþ drugega, kot se popolno ma pr ilagodit i vse
veþjim zaht eva m t rgovcev.
Za pro izvajalce je bist venega po mena, da ima jo urejeno prodajno polit iko. Ta
urejenost se odraža t udi v rabat nih razmer jih s t rgovci. V Drogi imajo
obliko vano rabat no lest vico, za kat ero so znaþilna enaka rabat na razmer ja do
vseh t rgovcev. Poudar jajo pa, da se cene v ma loprodaji t ako razlikujejo zarad i
mar ž, ki jih post avijo t rgovci, in ne zarad i razliþnih ko liþinskih rabat o v. Želja
po veþjih mar žah oziro ma dobiþk ih t er vse veþja konkurenca med t rgo vci je
vzrok za vse veþji pr it isk t ako na Drogo kot na druge pro izvajalce. “Mer cat or
ima pr i do loþenih izdelk ih celo 40% maržo, drugi t rgovci pa dosežejo t ud i
30% marže. Te pa so najviš je pr i izdelkih s t rgovsko blagovno znamko”
(Globinsk i int er vju s predst avniko m Droge Portorož, 2001).
Trgovci so si v o kviru svo jih red n ih, p a t ud i najmo þnejših do bav it eljev izbral i
t ist e proizvaja lce t rgovskih blagovn ih znamk, k i so najbo lj zanesljiv i pr i
proizvodnji in do bavi svo jih izdelko v in imajo z njimi do br e po slo vne o dno se.
Tudi Droga se je odlo þila za t o vrst no proizvod njo. Po g lavit ni mo t iv, k i je
bot ro val t ej od lo þit vi, je bo ljša izr aba pro st ih zmo gljivo st i t er znižanje
st alnih st roškov, kar vpliva na poveþanje st roškovne uþinko vit o st i. Ker so se
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s t rgovci uspeli dogovor it i za sporazumno ceno, jim ta pokr iva spre menljive
st roške t er del st alnih st roškov. Trgo vska blago vna znamk a pa jim pr ipo mo re
k izbo ljšavi odnosa s t rgovcem, o mogo þa pa jim t udi izlo þit ev ko nkurent ov.
“Trgovska blagovna znamka v S lo veniji n apada t ako vod je ko t t udi sledilce in
t ako vsem odvzema t ržni delež” ( Glo binski int er vju s pr edst avniko m Droge
Portorož, 2001). Zaradi t ega menijo , da je bo lje, d a pro izvajajo izdelke s
t rgovsko blagovno znamko oni kot kat er i drugi pro izvajalec. Po leg vsega
navedenega jim trgovska blagovna znamka o mogo þa t udi dodat ni dobiþek,
navedli pa so t udi možnost vpogleda v pr odajo izde lkov s t rgovsko blagovno
znamko.
V Drogi skr bno nadzorujejo pro izvodnjo in prodajo izdelko v z last no in s
t rgovsko blagovno znamko. Zavedajo se, da t i izdelk i pr inašajo po leg
prednost i t udi slabo st i. Med slednjimi predst avlja najveþ jo grožnjo
kanibalizacija blagovnih znamk, k i jo posredno po dpira t udi Zako n o
st andardizaciji. Po njiho vem mnenju navedba proizvaja lca na embalaža h
izdelko v predst avlja najveþ jo grožnjo manjšim pro izvajalcem, ki niso še
uveljavljen i oziro ma nima jo še u veljav ljenih blago vnih znamk. Trenut no pa
menijo, da navedba Droge Portorož na embalažah þajev in vlo žene povrt nine s
t rgovsko blagovno znamko ne škoduje izdelko m z Drogino znamko. Klju b
t emu se bo jijo narašþajo þe mo þi t rgo vskih blago vnih znamk, k i pr ido biva jo
vse veþji t ržni delež v vseh blago vnih skupinah na raþun vseh blagovni h
znamk. Ravno zaradi t ega so zadovo ljn i, da proizvajajo izd elke s t rgovsko
blagovno znamko, saj imajo po leg neizbežne izgube t ržnega deleža vsa j
po dat ke o njiho vi prodaji.
Veþanje t ržnega deleža izdelko v z last no znamko t rgo vcev se po kaže t udi na
prodajnih po licah. Trgovci odvzemajo prostor t ako uveljavljenim kot še
neuveljavljenim blagovnim znamkam. Med t rgo vci in pro izvaja lci t rgo vskih
blagovnih znamk, ki imajo t ud i last no blago vno znamko , pa so o biþajn i
dogovori o prostoru na prodajn ih po licah. Dro ga ima do go vor s t rgo vci, za
kat ere pro izvaja t rgovsko blagovno znamko, da se prodajni prost or njenih
izdelkov ne bo zmanjša l na raþu n t rgo vskih blagovnih znamk. Klju b do govoru
o velikost i prodajnega prostora, pa jim ga trgovci zaraþunajo preko rabat ov
ali pa preprost o zaht evajo zanj p laþilo. V pr ihod nost i bodo namen ili še veþ
sredst ev za svo jo blago vno zna mko. Veþji po udarek bo do namenili za
raziskave in razvo j t er za oglaševanje in pospeševanje prodaje. “Vse t rženjske
akcije bodo usmer jene v zvest obo kupcev t er v kakovost izdelko v” (Glo binsk i
int er vju s predstavniko m Droge Portorož, 2001). V blagovnih skupinah, kjer
bodo zaznali ost er napad t rgovskih znamk , bodo namenili še dodat na sredst va
za izbo ljšanje kako vost i. Zar adi t ega bodo veliko vlagali v kakovost Drogine
vlo žene povrt nine, ki je na t rgu sled ilec vodilni Et ini. Obe izgubljata tržni
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delež zarad i Sparove in Mercat orjeve vložene povrt nine. V drugaþne m
položaju pa st a t ako Drog ina k ava kot þaj, ki st a vo dilna na slo venskem t rgu.
Tema blagovnima skupina ma nameravajo namenit i podoben delež sredstev kot
do sedaj, saj jim je cilj o hranit i sedanji t ržni d elež. I nvest icije v blago vne
znamke in v izdelke se jim zdijo nu jne in o mo go þajo pod jet ju, da ost aja
konkurenþno. “Naložbe v blago vno znamko so nu jnost . Manjš i pro izvajalc i, k i
do sedaj niso vlagali veliko sredst ev v r aziskave in razvo j o ziro ma v svo jo
blagovno znamko, bodo t ežko preživeli” (Globinsk i int er vju s predst avniko m
Droge Port oro ž, 2001).
V Drogi težko napo veduje jo, ka j se bo dogajalo v pr iho dnost i na slo venske m
t rgu. Ne vedo, do kat ere mere bodo t rgovska podjet ja izkor išþala svo j
nadrejeni po ložaj do proizvaja lcev. Ver jamejo pa, da je skupen nast op vse h
proizvaja lcev edino orožje proti vse veþjim zaht evam t rgo vsk ih pod jet ij. Vs i
proizvaja lci bodo morali veliko vlo žit i v kako vost svo jih blago vnih znamk in
v zvest obo kupcev. Kupci pa naj bi se loþili na t ist e, k i so mo þno cenovno
usmer jeni, t er na t ist e, k i jim bo veliko po menila kako vo st . Do lo þen dele ž
kupcev bo vedno kupoval izdelke s t rgovsko blagovno znamko, saj bodo t i
cenejš i v pr imer javi z uglednimi blago vnimi znamkami. Preo st ali kup ci, k i
niso mo þno cenovno usmer jeni, pa naj bi ugot ovili, da je kakovost izdelko v
vodilnih pro izva jalcev bist veno veþja kot kakovost t rgovskih blagovnih
znamk. T i naj b i post ali zvest i ug lednim pro izvajalcem, kat er i ne bi smel i
proizvajat i za t rgovske blagovne znamke. Takšno st anje bi zmanjšalo mo þ
t rgovskih podjet ij. Bila bi namr eþ pr isilj ena po pušþat i pro izvajalcem, saj b i
od njih bili odvisni njiho vi do biþk i ( Glo binsk i int erv ju s predst avn iko m
Droge Port orož, 2001).
5.1.5 Droga Portorož kot partner t rgovskih p odjetij z vidi ka t rgov cev
Dro ga Po rtorož proizvaja izdelke s t rgo vsko b lago vno znamko za slo venske
t rgo vce. Opr avili smo glo binske int er vjuje s predst avniki Tuša, Spar a in
Mercat or ja. Zanima lo nas je, kaj menijo o svo jem odnosu z Drogo t er o t em,
kako trgovske blago vne znamke izpodr ivajo blagovne znamke proizvaja lcev.
Vsa t r i t rgovska podjet ja ocenjuje jo sodelovanje z Drogo kot izredno uspešno
in so mnenja, da je t o zavidanja vr eden part ner. “Z njimi smo dosegli skupno
to þko, kjer zadovo ljuje mo o bo jest ranske int er ese” (Glo binsk i int er vju s
predst avniko m Tuša, 2001). Zanimivo je, da so v Mercat orju in S paru naved l i
ist e mo t ive, k i so jih upošt evali pr i izbir i Dro ge kot pro izvaja lca t rgo vske
blagovne znamke. Poleg t ega pa so jih razvrst ili v ist em vr st nem redu t ud i po
pomembno st i, in sicer: kakovost Dro ginih izdelko v, Dro gin ug led t er do br i
poslovni odnosi. V Tušu pa so naved li k ot najpo membnejše mot ive kako vost
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Droginih izd elko v, skupno ceno, k i so jo doseg li z Dro go , t er njen ug led. Na
podlagi t ega lahko sklepamo, da so v Tušu neko liko bo lj cenovno us mer jeni,
saj daje jo prednost ceni pr ed ugledo m proizvajalca.
Pr i t o vrst nih izdelkih dosegajo v Tušu in Sparu neko liko veþje marže kot pr i
izdelkih z blago vno znamko pro izvaja lcev, v Mercat o rju p a so nam zat rd ili,
da so le-t e pr ibližno enake. “Pr i izdelkih s t rgovsko blagovno znamko nima mo
veþjih marž od 30%, v povpreþju znašajo 25% in t e niso veliko veþ je ko t pr i
izdelkih z blago vno znamko pro izvaja lcev. Sparu ni pr vi cilj mar ža, ampak
cena, saj je slo venskega kupca najpomembnejša. Ravno v t em se Spar
razlikuje od Mercat orja, ki želi st ranko popo lno ma izko r ist it i, ker se zaveda,
da je najveþji slo venski t rgovec” (Glo binski int er vju s predst avniko m S para,
2001). Vsi t rgovci pa so mnenja, da mar že pr i izdelkih s t rgovsko blagovno
znamko do lgoro þno padajo in da se bo do v pr ihod nost i ust alile. To dejst vo pa
je posledica raznih akcij pospeševanja pr odaje na prodajnem mest u. Te akcije
pr inesejo podjet ju veþjo prodajo t er so hkrat i nu jne zaradi mo þne ko nkurence.
Z veþjo prodajo izdelko v pa se veþa ko liþ ina izdelkov, ki jih t rgovci nabavijo
pr i pro izvajalc ih. S t em so zagot ovljeni veþji ko liþinski popust i oziro ma
rabat i. Zaht eve po viš jih r abat ih so normalen po jav, še posebej pr i velik ih
t rgovcih, ki nabavljajo velike ko liþine blaga. Zelo po membno jim je, da s i
proizvaja lec ust var i rabat no lest v ico , s kat ero do lo þi višino dopust nega rabat a
za t rgovca. “Pr it isk Mercat or ja na vse pr o izvaja lce, t udi na najug led nejše, je
povse m razumljiv. V S lo veniji je najv eþji t rgo vec in njego vi pr it iski so
posledica t ud i njego ve ekspanzije. Po naše m mnenju veþjega pr it iska na
proizvaja lce, kot je bil do sedaj, ne bo. Poveþala se bo konkurenca med
t rgovci, saj pr iþakujemo vst op svet ovnih velikanov, kot je na pr imer Wal l
Mart ” (Globinsk i int er vju s predst avnikom Spara, 2001). Tudi v Tušu
zago t avljajo, da ne bodo zaht evali višjih rabat ov, þeprav se zaved ajo svo jega
nadrejenega po loža ja do proizvaja lcev. Klju b t emu da razpo lagajo s
prodajnim prost orom, ne mor ejo izsiljevat i pro izvajalcev, saj se zavedajo, da
jih lahko izgubijo. “Tušu je po memben p art nersk i o d no s s pro izvaja lcem, kot
je Dro ga, in ne bi žrt vovali p art ner ja na raþun viš jih rabat ov” (Glo bins k i
int er vju s pr edst avniko m Tuša, 2001). V Mercat orju pa nam niso zaupal i
pr ihodnje rabat ne po lit ike.
Predst avniki vseh t reh t rgovskih pod jet ij se zaved ajo svo jega nadrejenega
položaja, ki bi ga lahko uveljavljali t udi pr i prodajnem prost oru. Izdelki z
njiho vo last no znamko jemlje jo t ržni dele ž prav vsem pro izvaja lcem, neko liko
manjšega je mljejo izdelko m vodiln ih proizvajalcev, veþji t ržni d elež pa
pr ido bivajo na r aþun manj uglednih pro izvajalcev ( sledilcev). ýaji Mercat or,
Tuš (Anet a) t er Spar zavzema jo ved no ve þ prosto ra na prodajnih po licah, sa j
se njiho va prodaja poveþuje v pr imer javi z ost alimi blago vnimi znamk am i
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(Dro ga, Mat ik, Mogot a, Ko linska). Zaradi vodilnega t ržnega deleža, ki ga ima
Dro ga pr i þajih, so njeni þaji post avljeni na bo ljša mest a na pro dajnih po lica h
kot ost ali þaji. “V skladu z dogo voro m, k i ga ima mo z Dro go, se prostor
njenih þajev na prodajnih po licah ne manjša, kljub t emu da se prostor þaja
Tuš ( Anet e) na prodajnih po licah veþa na raþun vse manjšega prost ora, ki ga
namenja mo blago vnim znamkam s slabšo prodajo” (Glo binski int er vju s
predst avniko m Tuša, 2001). Vsi t r ije t rgovci so skrþili pr vo t no št evilo
proizvaja lcev, t ako pr i þajih kot pr i ostalih blagovnih skup inah, k er
namenja jo pro izvajalcem slabše prodanih izdelko v manj prodajnega prost ora.
Trdijo pa, da vseeno ohranjajo neko o pt ima lno št ev ilo razliþnih b lagovnih
znamk, saj ne želijo pr ikrajšat i kupcev pr i njiho vi izbir i. V Mercat orju in
Sparu t udi spošt ujejo o menjeni dogovor z Drogo, þeprav v Mercat orju in Tu šu
navajajo kot dodat ni razlog še njen vodilni t ržni po ložaj. V Sparu poudar jajo
pomen razvr šþanja izde lkov na pro dajn ih po licah, kar je lepo razvidno pr i
blagovni skupini kave. Na jbo lj prodajana 100-gramska kava v Sparu n i
Barcaffe, ki ima najveþ ji t ržni delež v S lo veniji. Najbo lj pro dana je Spar
Tropic, ki ima med vsemi kavami najbo lj idea len prodajni prostor. ýeprav je
Drogina vlo žena povrt nina sledilec vo dilni Et ini, se ji ne zmanjšu je prodajn i
prostor zaradi vse veþjega t ržnega deleža vlo žene povrt nine Spar. Le-t a jemlje
prodajni prost or izdelko m ost alih pro izvajalcev in s t em jemlje t ržni delež
t ako Et ini kot t udi Drogini vloženi povrt nini. V Sparu pa nam t udi zat r jujejo,
da so z do loþenimi pro izvajalc i, med kat er imi je t ud i Droga (t ist i, k i
proizvaja jo za Sparovo znamko), uspeli ust var it i resniþen part ner ski odnos.
Takšnim part ner je m t udi svet ujejo in poskušajo izbo ljšat i njiho v po ložaj v
svo jih prodajalnah.
Tako v Tušu kot v Sparu so mnenja, da kupci ne kupujejo þajev oziro ma
vlo žene povrt nine z njiho vo znamko le zat o, ker so t i cenejš i od t ist ih z
Drogino znamko. Spoznali so , da je slo venski kupec zahteven kupec, ki raje
kupuje izdelke s slo venskim po rek lo m. Najpo membne jša mu je cena o b
zadovo ljivi st opnji kakovost i. Kupu je izdelke s t rgovsko znamko in ne
Droginih t udi zaradi t ega, ker so t i pr imer ljive kako vost i. K nakupu pa got ovo
pr ispeva t udi Zako n o st andardizaciji, ki posredno predpisuje navedbo
pro izvaja lca na emba lažah t ovrst nih izdelkov. V Mercat o rju se st r injajo z
ost alima t rgovcema le glede kako vost i. Po njiho vem mnenju kupci kup ujejo
þaj Mercat or in ost ale izdelke njiho vo t rgovsko znamko pred vsem zar ad i
zaupanja v Mercat o r. Poudarjajo pa, da morajo bit i t i izdelk i post avljeni n a
vidno mest o. Kot smo že navedli, v Tušu in Sparu podpirajo Zako n o
st andardizaciji, ki gotovo pr ipo more k nakupu izdelko v z njiho vo t rgovsko
znamko. “Vsekakor ta navedba pro izvaja lca na emba laži bo lj škodi Drogi kot
ne, ker bodo kupci spo znali, da so njeni izdelk i enaki našim” (Glo binska
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int er vjuja s predst avniko ma Tuša in Spara, 2001). Odgo vor v Mer cat orju pa
nas je delno presenet il. Tudi oni menijo, da obvezna naved ba pro izvaja lca na
embalažah izdelkov s t rgovsko blagovno znamko škoduje Drogi. Zanimivo pa
je njiho vo mnenje o vplivu naved be pro izvajalca na njiho ve izdelk e. T i
sledijo cilju, da bi kupci post ali zvest i njiho vi t rgovski znamk i. Navedba
proizvaja lca pa jim bo t a cilj ot ežko þala, saj do lo þen odst ot ek kupcev kupuje
tovrst ne izdelke le zaradi t ega, ker je na embalaži naveden pro izvaja lec. Zat o
bi do lo þen odst ot ek kupcev þajev prenehal kupo vat i þaj Mercat or, þe bi
Mercat or zamenjal Drogo kot vo dilnega pro izvaja lca þajev.
Vsi t rije t rgovci se st r inja jo, da se S lo venija razliku je o d t u jine. Razlika je
povezana z Zakono m o st andardizaciji, pa t udi s proizvaja lci, k i pro izvaja jo
za t rgovsko blago vno znamko, saj je med njimi veliko ug led nih pro izvajalcev.
Vsi t r ije t udi menijo, da naši pro izvaja lci razmišlja jo do vo lj do lgo ro þno, pa
þeprav je v razvit ejš ih državah prak sa, d a se s t akšno pro izvodnjo ukvar ja jo
manjši in neugledni pro izvaja lci. “Majhnost slovenskega t rga je glavni vzrok,
da se pro izvajalc i odlo þajo za t akšen t ip pro izvodnje, kajt i þe ne bo do
proizvaja li o ni, bo t o opravlja l kat er i drugi pro izvajalec” (Glo binsk i
int er vjuji s predst avniki Mer cat o rja, Tuša in S para, 2001). Pr i t rgo vskih
podjet jih so navedli razliþne vodilne mo t ive, zaradi kater ih naj bi se Droga
Portorož odlo þila pro izvajat i zanje. T i so po pomembnost i pr ikazani v
Tabeli 3.
Tabela 3: Pr ikaz vo d iln ih mot ivo v 9 , zarad i kat er ih se je Dro ga Po rto rož
odlo þila pro izvajat i izdelk e s t rgo vsko blagovno znamko
Trgovci
Mercator

Tuš

Spar

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Vodilni motivi
bolje izkorišþene proizvodne zmogljivosti
zajamþena prodaja
ekonomsko smotrno – dobiþek
veþja prodaja – dodaten prihodek
ni stroškov oglaševanja s tovrstnimi proizvodi
boljši odnos s trgovcem
izpodrivanje drugih konkurentov
dodatni dobiþek ob širitvi Spara v tujini
bolje izkorišþene proizvodne zmogljivosti

Vir: Glo binski int er vjuji s predst avniki Mercat orja, Tuša in Spara, 2001.
Vsi t r ije t rgovci želijo v bližnji pr ihod nost i po veþat i o bseg prodaje in doseþ i
veþje do biþk e t er veþje t ržne deleže izdelko v s svo jo t rgovsko znamko v vsak i
9

Vodilni motivi so v zgornji tabeli oznaþeni po vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega
za posameznega trgovca.
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blagovni skupini. V naslednjih let ih pa želijo, d a bi kupci po st ali zvest i
njiho vi last ni znamki, zaradi þesar bodo s t rženjskimi akcijami poskušal i
poveþat i zvest obo kupcev. Vse bo lj se bo do posvet ili oglaševanju izdelko v, še
posebno t ist ih s t rgovsko blago vno znamko. Veþ bo t ud i akcij na prodajne m
mest u, kjer bodo pospeševanje prodaje kombinir ali z oglaševanjem. Mnenja
so, da se bo vse bo lj razvijala kakovost njiho ve t rgovske blagovne znamke.
Morala se bo izbo ljšat i in po st at i skoraj enakovredna kakovost i izdelko v
uglednih pro izvajalcev, saj bodo to zaht evali kupci. Navzkr ižni int eresi med
t rgovci in pro izvajalc i pa bodo ved no obst ajali in so neizbežni, saj si obe
st rani želit a pr it egnit i kupca na svo jo st ran. Kat er i st rani pa bo t o uspelo ,
nihþe od njih ne ve, þeprav menijo , da so trgovci neko liko v pred no st i zarad i
nadrejenega po loža ja do proizvaja lcev ( Glo binski int er vjuji s predst avnik i
Mercat or ja, Tuša in Spara, 2001).

Raziskava med kup ci
5.1.6 Metoda anketi ranja
Pr imar ne podat ke smo pr ido bili s po mo þjo osebnega spraševanja na t erenu. Ta
met oda zagot avlja visok odziv in repr ezent at ivno st izbranega vzo rca t er
najhit rejšo pot do želenih podat kov. Pred zaþet kom pogovora s kupci pa smo
o pazo vali njiho vo nakupovalno obnašanje. Žele li smo zvedet i, þe s e
o bo t avlja jo pred nakup no odlo þit vijo .
5.1.7 Vzorþn i okv i r
Kupci þajev in vložene po vrt nine v super market u Tuš, v Mercat orjeve m
hiper market u t er v I nt ersparu v Ljubljani predst avljajo populacijo raziskave.
Pred izvedbo anket iranja smo prever ili ust rezno st vprašaln ik a na deset ih
osebah. Ker med anket iranci ni pr išlo do pr ipo mb oziro ma do nejasnost i v
zvezi z vprašanji in navedenimi t rdit vami, ni bilo pot rebno do dat no
po pravljat i vprašalnika. Odgovor i iz dobljenih vprašalniko v niso pokazal i
razlik gled e odnosa kupcev do t rgovskih blagovnih znamk, kar je vpliva lo na
odlo þit ev, da smo izbrali pr ilo žnost ni vzorec in ne k vot nega.
Anket iranje smo izvaja li zadnji t eden v maju t er v prvi po lo vici junija 2001 in
sicer ob pet kih in so bot ah, ko ljud je na jveþ nakupu jejo. Najpr ej smo
anket irali kupce v Tušu, nat o v Mercatorju in S paru. Anket irancem s mo
prebr ali vprašanja in t rdit ve t er nat o zapisovali njiho ve odgovore. Ti so ime l i
mo žnost vpogleda v vprašalnik z izjemo t ret jega vprašanja, kjer so bili mo žni
odgovori na pr iklic. Vprašanja so bila odprt ega in po lodprt ega t ipa.
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5.1.8 Vzorec
Ko nþni vzorec sest avlja 80 enot (60 kupcev þajev in 2 0 kup cev vlo žene
po vrt nine). Tako v Tušu kot v Mercat o rju smo anket irali po 20 kup cev þa jev,
v Sparu pa po leg 20 kupcev þa jev t udi 20 kupcev vložene povrt nine. Klju b
t emu da o st aja zaþet na velikost vzorca nespremenjena, se je po me mbno
zavedat i o me jit ev raziskave. Velikost vzo rca predst avlja eno izmed o mejit e v
razisk ave, zar adi kat ere je pot rebna previdnost pr i posplo ševanju ugot ovit ev.
Poleg velikost i vzorca bi lahko med omejit ve raziskave vkljuþili t ud i þa s
izvedbe anket iranja. Po raba þajev in vložene povrt nine je veþja v zimsk ih
mesecih kot v maju in juniju. Ob veþji porabi pa imajo kupci ver jet no
drugaþno nakupno obnašanje do t eh izdelkov.
5.1.9 Obdelava podat kov
Podat ke smo obdelali s programskim paket om Microso ft Excel 97 t er s
st at ist iþnim programskim paket o m SP SS 8.0 for Windows, kjer smo
uporabljali sledeþe st at ist iþne t est e za analizo odvisnost i:
•

Ȥ 2 preizkus
Pr i prouþevanju odvisnost i med dvema o pisnima spremenljivkama, od
kat er ih ima ena veþ kot dve vr ednost i, govor imo o kont ingenci. S Ȥ 2
preizkuso m pa prever imo niþelno do mnevo o neodvisno st i med opisnima
spremenljivkama. (Rogelj, 1999, st r. 139).

•

t-test
S t -t estom smo si po magali pr i preizk ušanju razlik med ar it met iþn im i
sred ina mi iz neodvisnih vzorcev.

•

Analiza korelacije
Analizira li smo st opnjo povezano st i med spremenljivkami zarad i þesar smo
izr aþunali P ear sonov koefic ient korelacije .

5.1.10Rezu ltati razi skave med kupci – anali za odgovorov i z vp rašalni ka
Predst avit ev anket irancev glede na st aro st in spo l
Od 80 anket iranih o seb našega vzorca je bilo 28 moških t er 52 žensk. Glede
na st arost smo jih razdelili v 6 st arost nih razredov (gle j S liko 1), najveþ, in
sicer 24 anket ir ancev, je bilo st ar ih od 41 do 50 let , najmanj, le 6
anket irancev, pa je bilo mla jših o d 20 let .
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Sli ka 1: Pr ikaz anket irancev glede na spo l in st arost
1
6

4 5
6

6

manj kot 20

6
13

3

17
6
7

od 20 do 30
od 31 do 40
od 41 do 50
od 51 do 60
61 in veþ

n = 80

Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do t rgovskih blago vnih znamk, 8. in 9.
vprašanje.
Pomembno st dejavnikov pr i nakup ni o d loþit vi
Danes so po lice v t rgovinah skr bno zalo žene, zat o se kupec sooþa s p est ro
po nud bo izdelko v. Proces nakupne odloþit ve post aja vse ko mplek snejš i.
ýeprav kupci o b vst opu v t rgovino vedo, kat ere izdelke so pr išli kupit , na
samem prodajnem mest u t ega ne pokažejo . Veliko krat sežejo po izdelkih z
drugaþno blago vno znamko t er po izdelkih iz drugih blagovnih skupin, ki jih
niso nameravali kupit i. V razisk avi s mo t ud i opazovali, ali so se kupc i
obotavlja li pr i izbir i izdelka s t rgovsko blagovno znamko. Ugotovili smo, da
se je veþ kot 70% kupcev obot avljalo pr i izbir i izdelko v s t rgovsko blagovno
znamko. Pr i t em so najveþkrat pr imer jali njiho vo ceno s cenami ost alih
izdelkov, ki so bili vsaj povpreþne kako vost i. Na t ej osnovi lahko sklepamo,
da veþina anket iranih oseb ne kupu je þajev in vložene povrt nine zarad i
zvest o be do t rgovcev o ziro ma pro izvajalc ev, ampak da se veþino ma od lo þa na
podlagi cene, seveda pa morajo imet i izdelki zadovo ljivo raven kakovost i.
Po o pravljeni izbir i izdelka so nekat er i kupci þajev in vlo žene povrt nine
pr ivo lili k anket ir anju. Ko so ocenjevali pomembno st dejavnikov pr i nakupni
odloþit vi, so najveþji po men namenili razmer ju med kakovo st jo in ceno , nat o
ceni izdelka, kot t ret ji po memben dejavnik pa so navedli ugled proizvaja lca.
Najmanjš i po men so prip isali blago vni zn amk i izdelk a. To nas je presenet ilo,
ker se zavedamo njenega po mena, saj je blagovna zna mka simbo l kakovost i
(glej Tabelo 4).
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Tabela 4: Ar it met iþne sredine in st andardni odklo ni ocen dejavnikov pr i
nakupni odlo þit vi. Dejavniki so ocenjeni z ocenami od 1 do 5,
kjer pomeni 1 – splo h ne velja, 5 – popolnoma velja
Dejavniki
Aritmetiþna sredina Standardni odklon
Cena
3,75
0,93
Blagovna znamka
3,37
1,08
Razmerje med kakovostjo in ceno
0,67
4,40
Ugled proizvajalca
3,57
1,06
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blago vnih znamk, 1. vprašanje.
Rezult at i raziskave so pokazali, da so kup ci þajev in vložene po vrt nine mo þno
ceno vno or ient ir ani. Dejst vo, da sama cena n i bila navedena kot
najpo membnejš i dejavn ik, pa je razu mljivo. Kup ec pravilo ma ne bo pr iznal,
da upošt eva le ceno, ne pa kako vost i izdelka, oziro ma da mu je cena
pomembne jša od kakovost i. Tudi t rgo vci so nam zat rd ili, da je slo vensk i
kupec zaht even, saj po leg ugodne cene zaht eva neko zadovo ljivo rave n
kakovost i.
V naši raz iskavi nas je t udi zanimalo, ali se kupci med sebo j razliku jejo po
t em, kakšen po men pr ipisujejo po sameznim naku pnim dejavn iko m. ýe
upo št evamo kupce þajev in vložene po vrt nine v Sparu ko t eno samo skup ino
kupcev, ugotovimo, da je pr i kupcih v Tušu v pr imer jav i z o st alimi v
povpreþju po membnejš i nakup ni dejavn ik cena izdelk a. Ta t endenca je še bo lj
vid na, þe kupce þajev in vložene povrt nine v S paru razdelimo v dve
samo st o jni skupini kupcev. Ob pr imer javi kupcev þajev pr i vseh t reh t rgo vcih
pa ugotovimo, da obst ajajo st at ist iþno znaþilne razlike, kar po meni, da se
kupci þajev med sabo razlikujejo pr i vrednot enju nakup neg a dejavn ika cena
(g lej Tabelo 5). Izkazalo se je, da kupcem þajev v Tušu v po vpreþju po meni
cena pr i nakupu veliko veþ kot ost alim, kar po meni, da so t i najbo lj ceno vno
orient ir ani. Pr i vr ednot enju ost alih dejavniko v pa se kupci po posameznih
t rgovcih med sebo j ne razlikujejo .
Tabela 5: Pr ikaz ar it met iþnih sredin ocen dejavnika cena za kupce þajev.
Dejavnik je ocenjen z ocenami od 1 do 5, kjer po meni 1- splo h ne
velja, 5 – popolno ma velja
Pomen cene
Mercator
Tuš
Spar
10

Število odgovorov10
20
20
20

Aritmetiþna sredina
3,50
4,10
3,45

Število odgovorov se nanaša na odgovore anketirancev, ki smo jih upoštevali pri doloþenem vprašanju. Le-to
je razliþno, saj na nekatera vprašanja niso odgovorili vsi anketiranci, pri doloþenih vprašanjih pa smo iz
razliþnih razlogov upoštevali le odgovore nekaterih anketirancev.
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Skupaj
60
3,68
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blago vnih znamk, 1. vprašanje.
Mnenje kupcev o t rgovskih blagovnih znamk ah
Pojav t rgovskih blagovnih znamk med slo vensk imi živ ilsk imi t rgo vci n i
novost t ega t iso þlet ja. Pr vi živilski trgovci so jih zaþeli razvijat i že v zaþet ku
90. let . Vprašalnik je pokazal, d a je 95 % ank et iranih ku pcev že slišalo za
izdelke s t rgovsko blagovno znamko . Od t eh je najveþji o dst o t ek že kup ilo
izdelke s t rgovsko blagovno znamko Mer cat or, sledijo pa jim kupci S parove
znamke. Veliko manjš i odst ot ek kupcev je že kupilo izdelke s t rgovsko
znamko Tuš, najmanjš i odst ot ek pa je kup ilo izdelke t rgo vsko blago vno
znamko E mona Merkur kljub t emu da je slednja kot prvi živilski t rgovec
zaþela razvijat i last no znamko (glej S liko 2). Tako nizek o dst o t ek je
najver jet neje posledica dejst va, d a nis mo ank et irali k upcev v t rgo vina h
E mone Merkur. Vodilni delež, ki pr ipada Mercat orju oziro ma izdelko m z
njegovo last no znamko pa ni pr esenet ljiv, saj t a najveþji slo vensk i t rgovec
veliko vlag a v o g laševan je svo jega imena.

število kupcev, ki so že
kupili izdelek s trgovsko
blagovno znamko

Sli ka 2: Št evilo kupcev, ki so že kupili izdelek s t rgovsko blagovno znamko
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Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgo vskih blago vnih znamk, 3. vprašanje.

28

Rezult at i vprašaln ika so pokazali, da kupci ne kupujejo izdelkov s t rgovsko
blagovno znamko zaradi njiho ve embalaže ali pa zaradi njiho ve kakovost i,
t emveþ zaradi njiho ve niž je cene v pr imer javi z o st alimi izdelk i. Cenovna
orient ir anost slovenskega kupca se je pokazala kot bist vena t udi pr i nakup u
izdelkov s t rgovsko blagovno znamko . Cena izdelka ima t o rej spo dbu jevale n
uþinek na nakupe anket irancev. Takšnega uþinka pa n ima njiho va e mbalaža.
Zanjo so v po vpreþju men ili, da jim ni všeþ. Na emba laži pa so zap isani t ud i
proizvaja lci izdelko v. Spoznali smo, da del kupcev ob nakupu izdelko v
pogleda, kdo je njiho v pro izvajalec, dr ugi del kupcev pa t emu ne posvet i
nobenega po mena. ýeprav ugled pro izvajalcev t rgovskih blagovnih znamk v
povpreþju ne pospešuje nakupa, pa smo ugot ovili, da kupci, ki pogledajo, kdo
je pro izvajalec, kupijo izdelek le, þe ga pro izvaja ug led en pro izvajalec.
Odgovor i anket ir ancev so namreþ pokazali, da v povpr eþju o bst aja t endenc a
kupovanja t ovrst nih izdelko v le pr i t rgovskih podjet jih, ki jim kupci zaupajo .

povpreþna ocena

Sli ka 3: Ar it met iþne sredine ocen t rdit ev o t rgovskih blagovnih znamkah
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n = 76

3,73
2,84
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3,19

3,22
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3

3,45
2,58

6

7*

zaporedna številka trditve

Leg en da : * Obst a ja j o st a t i st i þn o z na þi ln e r az l ike, ka r pom en i, da se povpr eþn e oc en e
kupce v pr i posa m ez n ih tr govci h r a zl i kujej o.
T r di t ve si sl edi j o v n a sl edn jem vr st n em r edu:
1. Iz del ki s tr govsk o bl a govn o z n a m ko so vi s oke ka kovost i .
2. E m ba l a ž a i z del kov s t r govsk o bl a g ovn o z na m ko m i je vš e þ.
3. Iz del ke s t r govsk o bl a govn o z n a m ko kupujem , ker so cen ej ši od ost a l i h.
4. Vedn o pogl eda m , kdo je pr oi z va ja l ec i z del ka s t rgovsk o bl a govn o z n a m ko.
5. Iz del ke s t r govsk o bl a govn o z n a m ko kupujem l e, þe ji h pr oi z va ja j o ugl edn i
pr oi z va ja l ci .
6. Iz del ke s t r govsk o bl a govn o z n am ko kupu jem l e pr i t r govski h pod j et ji h , ki
ji m z a upam .
7. ýe bi s e p oc en i l i i z del ki vodi l n ih pr oi z va ja l c e v i n bi t i st a l i en a ko kot
i z del ki s t r govsk o bl a g ovn o z n a m ko, bi še vedn o kup ova l / -a i z del ke s
t r govsk o bl a govn o z n a m ko.

Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blago vnih znamk, 4. vprašanje.
Na podlagi zgornjih ugotovit ev bi lah ko sk lepali, da k upci v po vpreþju
namenja jo veþji po men zaupanju do t rgovca kot pa ugledu pro izvaja lce v
t rgo vsk ih blagovnih znamk. Lahko bi t udi menili, da so kupci do neke mer e
post ali zvest i do lo þenim izdelko m s t rgovsko blago vno znamko , vendar na s
zadnja t rdit ev pr i 4. vprašanju ne prepr iþa o t em. Kupc i so to t rdit ev o cenili z
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najnižjo po vpreþno oceno (2,58), kar po meni, da imajo v po vpreþju t endenco,
da bi prenehali kupovat i izdelke z lastno znamko t rgovskih podjet jih. Pr iþel i
bi ce lo kupovat i izdelke vodilnih pro izvajalcev, þe bi se po cenili in st ali
enako kot t ist i s t rgovsko blagovno znamko. Oþit no je, da kupc i bo lj zaupajo
izdelko m vo diln ih pro izvaja lcev ko t pa trgo vsk im po djet jem in pro izvajalcem,
ki pro izvajajo za t rgovska podjet ja. K t emu najver jet neje pr ispeva sama
kako vo st izdelko v s t rgovsko blagovno znamko. Iz ocen anket irancev pa je
kakovost t rgovske blagovne znamke povpreþna. Z nakupo m izd elko v vo dilni h
proizvaja lcev pa bi pr idobili bo ljšo kako vost po ist i ceni. Po leg t ega pa ima jo
izdelki vodilnih pro izvaja lcev v po vpreþju pr iv laþnejšo embalažo, k i t ud i
pomembno vpliva na nakup. Lahko bi rekli, da kupci v po vpreþju niso zvest i
ne t rgovskim podjet jem ne ugled nim pro izvaja lcem, k i pro izvajajo izdelk e
pod njiho vo last no znamko.
Navedena mnenja o t rgovskih b lagovnih znamk ah velja jo za “po vpr eþnega
kupca”. Povpreþni odgovor i kupcev pr i posameznih t rgovcih se seved a
razlikujejo, vendar so t e razlike znaþiln e le za vzo rec. Zarad i t ega jih ne
mo remo posplo ševat i na celot no popu lacij o kupcev þajev in vložene povrt nine
pr i t eh t rgovcih. Med kupci pr i posameznih t rgovcih pa so se po javile t ud i
razlike, kat ere lahko posplošimo za celot no populac ijo. Te razlike so
st at ist iþno znaþilne in si jih lahko po gledamo v spod njih t abelah.
Tabela 6: Pr ikaz ar it met iþnih sr edin ocen kup cev po po sameznih t rgo vsk ih
podjet jih za obravnavano t rdit ev. Ocenjevali so jo z ocenami od 1
do 5, kjer po meni 1 – splo h ne velja, 5 – popolno ma velja (6 – ne
vem)
Vedno pogledam, kdo je proizvajalec izdelka s trgovsko blagovno znamko.
Število odgovorov
Aritmetiþna sredina po
posameznih kupcih
Kupci þajev v Mercatorju
19
2,89
Kupci þajev v Tušu
19
3,78
Kupci þajev v Sparu
18
3,00
Kupci vložene povrtnine v
20
3,10
Sparu
Skupaj
76
3,19
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blago vnih znamk, 4. vprašanje.
V zgornji t abeli lahko opazimo , da smo pr i o bravnavani t rd it vi do bil i
odgovore 76 anket irancev. Pr i izr aþunu ar it met iþne sredine pa smo upošt eval i
le 74 odgovo rov, saj st a d va anket ir anca odgovor ila z “ne vem”. Pr i
obravnavani t rdit vi je pr iš lo do st at ist iþno znaþilnih r azlik, saj so jo kupci v
Tušu v povpreþju o cenili z najviš jo oceno. Ta ocena nam pove, da se t i kupc i
v povpreþju r azlikuje jo od ost alih, ker v povpreþju najveþkr at pogleda jo, kdo
je pro izvajalec izdelk a s t rgo vsko blago vno zna mko . Na po dlag i t ega b i lahko
sklepali, da kupci v Tu šu ne zaupajo kakovost i izdelkov z znamko t rgovca.
Najver jet neje kupuje jo le t ist e izdelke s t rgo vsko blago vno znamko, ki jih
proizvaja jo ugledni pro izvaja lci, saj jim t i lahko zagotovijo spreje mljivo
raven kako vost i.
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Ocene za t rdit ev, ki je pr ikazana v Tabeli 7, smo t udi dobili od 76
anket irancev, vendar st a bila t udi t okrat dva odgovora neveljavna. Med kup c i
ne pr ihaja do st at ist iþnih razlik, vendar se je pr i kupcih v Tušu pokazala
t endenca k r azlikovanju. Ta t endenca je še mo þneje razv idna v pr imeru, þe
upošt evamo le kupce þajev. Kupc i v Tušu v po vpreþju najbo lj kupujejo
tovrst ne izdelke le, þe jih pro izvajajo ugledni pro izvaja lci. Za kupce v
Mercat or ju in Sparu pa je v povpreþju t o man j po membno .
Tabela 7: Pr ikaz ar it met iþnih sr ed in o cen kup cev po posameznih t rgo vsk ih
podjet jih za zapisano trditev. Ocenjeva li so jo z ocenami od 1 do
5, kjer po meni 1 – sp lo h ne velja, 5 – po polno ma velja (6 – ne
vem)
Izdelke s trgovsko blagovno znamko kupim le, þe jih proizvajajo ugledni proizvajalci.
Število odgovorov
Aritmetiþna sredina po
posameznih kupcih
Kupci þajev v Mercatorju
19
2,94
Kupci þajev v Tušu
19
3,79
Kupci þajev v Sparu
18
2,94
Kupci vložene povrtnine v
20
3,16
Sparu
Skupaj
76
3,22
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blago vnih znamk, 4. vprašanje.
Pr i zadnji t rdit vi 4. vpr ašanja nis mo ime li neveljavnih odgo vo rov (gle j
Pr ilogo 1). Na podlagi vzorþnih podat kov pa lahko ugot ovimo, da o bst ajajo
st at ist iþne razlike med posameznimi kup ci. Kupci þajev v Mercat orju so se
k lju b nevisoki povpreþni oceni za spo dnjo t rdit ev (g le j Tabelo 8) izkazali kot
najbo lj zvest i t rgovski blagovn i znamk i. V Sp aru in Tušu so v po vpreþju
veliko manj zvest i, saj bi ob znižanju cen izdelko v vodiln ih pro izvaja lce v
kupo vali predvsem t e izdelke.

Tabela 8: Pr ikaz ar it met iþnih sr ed in o cen kup cev po po sameznih t rgo vskih
podjet jih za zapisano t rdit ev. Ocenjevali so jo z o cenami o d 1 do
5, kjer po meni 1 – sp lo h ne velja, 5 – po polno ma velja (6 – ne
vem)
ýe bi se pocenili izdelki vodilnih proizvajalcev in bi ti stali enako kot izdelki s trgovsko
blagovno znamko, bi še vedno kupoval izdelke s trgovsko blagovno znamko.
Število odgovorov
Aritmetiþna sredina po
posameznih kupcih
Kupci þajev v Mercatorju
19
3,16
Kupci þajev v Tušu
19
2,53
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Kupci þajev v Sparu
18
2,33
Kupci vložene povrtnine v
20
2,30
Sparu
Skupaj
76
2,58
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blago vnih znamk, 4. vprašanje.
Ali je Droga Portorož poznana kot proizvajalec t rgovskih blagovnih znamk?
Od 76 anket irancev jih 48,68% pozna pravega pro izvaja lca þajev Mercat or,
Tuš in Spar t er vložene po vrt nine Spar. ýe se o mejimo le na kupce þajev,
ugotovimo , da jih je 50% prepo znalo Dro go kot proizvajalca t eh þajev.
Zanimivo je, da jih je le 5% navedlo kot napaþnega pro izvajalca Mo got o,
Ko linsko in Podravko. Pr i kupc ih vlo žene po vrt nine p a je delež napaþnih
odgovorov neko liko veþji in sicer znaša 10%. Vsi so napaþno naved li le Et o,
45% kupcev pa je odgovorilo prav ilno (glej Pr ilogo 2). ýepr av veþ ko t 50%
kupcev ni pozna lo Droge kot proizva jalca tovrst nih izdelko v, pa je veþ kot
60% anket iranih že kupilo navedene iz delke (60,71% kupcev þajev, 80%
kupcev vlo žene povrt nine).
Pr i poznavanju pro izvaja lcev pa nas je t udi zanima lo, ali se kupci pr i
posameznih t rgovcih (76 anket irancev) razlikujejo po po znavanju þaje v
Mercat o r, Tuš in Spar t er vlo žene povrt nine Spar. Pr i ugot avljanju, al i
obst ajajo st at ist iþno znaþilne raz like, ki jih lahko posplošimo na celot no
populacijo, smo si po magali s Ȥ 2 preizkusom. Do st at ist iþnih razlik ni pr išlo ,
kar po meni, da se kupc i med sebo j ne razlikuje jo pr i poznavanju pro izvaja lca
(glej Pr ilogo 3).
Zakaj so kupci kupili izdelek s t rgo vsko blago vno znamko in ne izd elke z
blagovno znamko Droga Port orož?
Kupci so se v povpr eþju odloþili za nak up þajev Mercat or, Tuš in S par t er
vlo žene povrt nine Spar predvsem zaradi t ega, ker so t i cenejš i od Drogini h
izdelko v. Moþna ceno vna usmer jenost povpreþnega slo venskega kupca se je
pokazala tudi pr i nakupu t eh izdelko v. Na podlagi ocen trditev bi lahko
sklepali, da kupci ne zanemar jajo kakovo st i, vendar jim je t a pr i Dro ginih
izdelkih precenjena oziro ma predraga v pr imer javi s t ist o, ki jo nud ijo
obravnavani izdelki. T i kupci se v povpreþju zavedajo kako vost i þaje v
Mercat or, Tuš in Spar þaja t er vlo žene po vrt nine Spar, saj z njimi do segajo
bo ljše razmer je med ceno in kako vo st jo kot pri Dro g inih izdelkih.
Neko liko manjši po men za nakup t eh izdelko v p a pr ip isu je jo splošn i
kakovost i izdelkov s t rgovsko blago vno znamko t er ugledu Droge Port orož.
Dejst vo , da kupci o b nakupu v povpr eþju namenijo najmanjš i po men Dro g i, je
razumljivo, þe upošt evamo, da je bilo med anket iranci, k i so o cenjeva l i
t rdit ve pr i 7.a in 7. b vprašanju (glej Pr ilogo 2), veliko t ak ih, k i niso ved eli,
da je Droga proizvaja lec t eh izdelko v. Zar ad i t ega so t i ku pci ocenili t rd it ev o
Drogi z najniž jo oceno, kar je vplivalo na najniž jo povpreþno o ceno t e
t rdit ve.
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povpreþna ocena

Sli ka 4: Ar it met iþne sr edine ocen t rdit ev kupcev, ki dajejo prednost nakupu
þajev Mercat or, Spar in Tuš ( Anet a) pred Droginim þaje m
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zaporedna številka trditve
n = 34
Leg en da : * Obst a ja j o st a t i st i þn o z na þi ln e r az l ike, ka r pom en i, da se povpr eþn e oc en e
kupce v pr i posa m ez n ih tr govci h r a zl i kujej o.
T r di t ve si sl edi j o v n a sl edn jem vr st n em r edu:
1. Ker je c en ej ši .
2. Ker ver ja m em v ka kovost i z del kov s t r govsk o bl a govn o z n a m ko Mer ca t or /
Spa r / T uš.
3. Ker z a n i ž jo cen o d obi m pod obn o ka kovost .
4. Ker ga je pr oi z vedel ugl ed en pr oi z va ja l e c, kot j e Dr oga Por t or ož .

Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do blagovnih znamk, 7. b vprašanje.
Trdit vi o kakovo st i izdelko v s t rgovsko blago vno zna mko t er o uglednemu
proizvaja lcu kot je Droga Portorož, st a bili ocenjeni z najniž jima
povpreþnima ocenama. ýe t i t rdit vi po drobneje analiz ir amo ugo t ovimo , da so
jih kupci pr i posameznih t rgovcih ocenili z nadpovpr eþno viš jo oceno. Zarad i
t ega so se pokazale st at ist iþno znaþilne razlike. Kupci v Mercat orju s e
razlikujejo od ost alih v t em, da k upujejo þaj Mercat or tudi zaradi mo þnega
zaupanja, ki ga imajo do kakovost i izdelkov s t rgovsko blagovno znamko
Mercat or (glej Tabelo 9).

Tabela 9: Pr ikaz ar it met iþnih sr ed in o cen kup cev po po sameznih t rgo vskih
podjet jih za obravnavano t rd it ev. Ocenjevali so jo z o cenami od 1
do 5, kjer po meni 1 – sp lo h ne velja, 5 – po po lno ma ve lja
Ker verjamem v kakovost izdelkov s trgovsko blagovno znamko Mercator / Tuš / Spar.
Število odgovorov
Aritmetiþna sredina po
posameznih kupcih
Kupci þajev v Mercatorju
10
3,90
Kupci þajev v Tušu
12
2,92
Kupci þajev v Sparu
12
2,83
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Kupci vložene povrtnine v
16
3,38
Sparu
Skupaj
50
3,24
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do t rgovskih blagovnih znamk, 7.a in 7. b
vprašanje.
Zaupanje v kakovost þaja Mercat o r ni posledica zaupanja v Dro go Portorož,
k i t a þaj pro izvaja. Oþit no si je Mercat or med svo jimi kup ci izgrad il mo þa n
ugled in zaupanje, ki je veþje od tist ega, ki ga t i imajo v Drogo. Kupci v
Sparu in Tušu pa v povpr eþju nimajo velikega zaupanja v izdelke s trgovsko
znamko Spar in T uš. To je še posebej razvidno pr i kupcih v Tušu. T i v
povpreþju najveþkrat pogleda jo, kdo je proizvajalec izdelko v s t rgovsko
blagovno znamko. Od ost alih kupcev p a se v po vpr eþju razliku jejo, k er
kupujejo þaj Tuš t udi zaradi mo þnega zaupanja v Drogo (glej Tabe lo 10).
Tabela 10: Pr ikaz ar it met iþnih sred in o cen kup cev po po sameznih t rgo vsk ih
podjet jih za spodnjo t rd it ev. Le-t o so o cenjevali z o cena mi od 1
do 5, kjer po meni 1 – splo h ne velja, 5 – popo lno ma ve lja
Ker ga je proizvedel ugleden proizvajalec, kot je Droga Portorož.
Število odgovorov
Aritmetiþna sredina po
posameznih kupcih
Kupci þajev v Mercatorju
10
2,70
Kupci þajev v Tušu
12
4,08
Kupci þajev v Sparu
12
2,66
Kupci vložene povrtnine v
16
2,87
Sparu
Skupaj
50
3,08
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do t rgovskih blagovnih znamk, 7.a in 7. b
vprašanje.
Iz t abele je razvidno , da Droga kupcem zago t avlja do lo þeno st o pnjo
kakovost i, seveda pa po nižji ceni, kot so izdelki z Drogino blagovno znamko .
Tako kot kupcem v Mercat orju t udi t ist im v Sparu Droga ne predst avlja neke
pret ir ane pobude za nakup þaja Spar in vlo žene po vrt nine Spar. Te izdelke
namr eþ ku pujejo predvsem zaradi nižje cene t er podobne kakovost i, ki pa je v
doloþenih pr imer ih enaka kot pri izdelkih vodilnih pro izvaja lcev. Takšna
enaka kakovost velja za Sparovo vlo ženo povrt nino, pr i þajih pa se r azliku je
že zaradi ko liþine mešanice þaja v po samezni filt er vreþk i.

Vpli v þajev in vložen e povrtnine s trgov sko blagovno zna mko na
istovrstne i zdelke z Drogin o znamko
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Po datki o Drogini prodaji so na m pokazali, da þaji Mercat o r, Spar t er Tuš
o z iro ma vlo žena povrt nina Sp ar pred st avlja jo ved no veþji d elež v celo t ni
prodaji þajev 1 1 oziro ma vlo žene po vrt nine. S t ržnimi de leži þa jev, k i jih za
Drogo ugot avlja Gral-It eo, pa smo želeli spo znat i, ali se je t ržni d elež
Dro gin ih þa jev zmanjšal zaradi veþjeg a t ržnega d eleža obravnavan ih þajev.
Na osno vi t eh podat kov lahko dokonþno sprejme mo ali zavr nemo hipo t ezi t er
sprejmemo sklep o t em, þe pr ihaja do kanibalizacije Droginih znamk.
Podat ke o prodaji smo spremljali za dve obdobji in sicer, prvo je t rajalo od
1.9.1999 do 31.8.2000 in za obdo bje 1.9. 2000 do 31.8.2001 (glej Pr ilo go 4).
Ugo to vili smo, da se je ce lo t na Dro g ina prodaja þajev v drugem o bdo bju
poveþala za 9%. Do t ega pa ni pr iš lo zaradi po veþane prodaje þajev z Drogino
znamko, saj je t a padla za 8%, paþ pa zaradi þajev s t rgovsko blago vno
znamko. Ker v pr vem obdobju niso pro izvajali þaja Mercat o r, se je v druge m
obdobju prodaja þajev s t rgovsko blago vno znamko po veþala za veþ ko t 200%
oziro ma za 49%, þe upošt evamo le pro izvo d njo þajev, k i so jih pro izvajali v
obeh obdobjih. Takšna razlika je preprosto posledica dejst va, da je Drogina
prodaja þaja Mercat or veþja kot skupna prodaja þajev Spar in Tu š. Temu
pr imer no se je spremenil t udi njiho v delež, k i je v druge m o bdo bju veþji za
14% oziro ma za 4%, þe upo št evamo le þaje, k i so jih pro izvajali v o be h
obdobjih. Pr i vlo ženi povrt nini je t ud i pr išlo do po veþanja prodaje, vendar se
v t em pr imeru ni zmanjšala prodaja Drogine znamke (poveþala se je za 3%).
Tudi pr i t ej blagovni skupini je k poveþanju celot ne pro daje v najveþje m
obsegu pr ipo mogla prodaja vložene po vrtnine Spar, sa j se je poveþala za 32% .
Zarad i t ega je t udi delež slednje v celo t ni prodaji za 4% veþji ko t v prejšnje m
obdobju.
Tržni delež Droginih þajev pr ed in po pr iþet ku prodaje þajev s t rgovsko
blagovno znamko je pr ikazan v Pr ilogi 5. Droga pro izvaja po leg sadnih þa je v
t udi namenske in zelišþne þaje (šipkov þaj) pod t rgo vsko blagovno znamko,
zat o st a v pr ilo g i po leg slo venskega t rga þajev lo þeno pr ikazana t udi t a dva
t rga þajev. ýaj Spar so zaþeli pro izvajat i sept embra 199 9, þaj Mercat or let o
kasneje, þaj Tuš pa oktobra 2000. Po ocenah t ržnih deležev lahko sklepamo ,
da pro izvodnja þajev S par in Tuš n i vplivala nit i na zmanjšanje t ržnega deleža
Dro gin ih þajev nit i na t ržne deleže drugih znamk þajev. ýaj Mer cat or ni
odvzel veþjega tržnega deleža Droginim konkurent om, paþ pa g a je veþino ma
vzel Droginim þaje m. Na t rgu sad nih þajev se je n jen delež zmanjšal t ako
zaradi þaja Mercat or kot t udi zarad i drugih blago vnih znamk. ýaj Mer cat or je
11

Celotno Drogino prodajo þajev in vložene povrtnine predstavljajo tako izdelki z Drogino znamko kot tudi
izdelki s trgovsko blagovno znamko. Le-to smo spremljali le za trgovska podjetja Mercator, Spar in Tuš. Ker
Droga proizvaja þaje s trgovsko blagovno znamko le v obliki filter þajev, smo celotno prodajo þajev omejili le
na filter þaje. Podatki o prodaji ter tržni deleži so prikazani po koliþinah prodanih izdelkov.
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uspešnejš i v pr imer javi z ost alima d vema najver jet neje zarad i t eg a, ker je
Mercat or najveþje slo vensko t rgovsko podjet je, ki ima bogat o ponudbo
izdelkov s t rgovsko blago vno znamko . S po mo þjo vprašalnika pa smo t ud i
spoznali, da kupci, ki kupujejo v Mercat orju, najmo þneje ver ja mejo v
kakovost izdelko v z blagovno znamko t rgovca, pr i kat erem nakupujejo. Uspe h
þaja Mer cat or pa lahko pr ipišemo t udi njegovi cenovni st rat egiji. Ugotovil i
smo, da ima Mercat or v pr imer javi s Tušem in Sparo m najnižjo ceno þaja s
t rgovsko blagovno znamko, hkrat i pa najviš jo za Drogine ist ovrst ne þaje. Ker
pa je slo venski kupec mo þno cenovno o rient ir an in ne zanemar ja kako vo st i,
mu Mercat or þaj predst avlja najbo ljše razmer je med kako vost jo in ceno.

Anali za hipotez na pod lagi ugotov itev ra ziskav e o kanib a li zaciji Droginih
znamk
V raziskavo o kaniba lizaciji Dro g inih znamk so bili vk ljuþeni g lo binsk i
int er vjuji, vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blagovnih znamk, Drogini
podat ki o prodaji þajev in vložene po vr t nine t er podat ki p anela t rgovin, v
kat erem je predst avljen slo venski t rg þajev. Na njiho vi osnovi smo pr idobil i
podat ke, ki so bist veni za nadaljnje poslo vanje Droge, saj smo z njiho vo
pomoþjo o dgovor ili na vprašanje “Ali pr i Dro g inih þajih in vloženi po vrt nin i
pr ihaja do kanibalizacije”.
S pomoþjo r aziskave smo ovrgli hipot ezo H2, kar po meni, da v Drogi ne
pr ihaja do kanibalizacije Drog inih znamk pr i blago vni skup ini vlo žene
povrt nine. To hipot ezo smo ovrg li na o sno v i po dat kov o pro da ji. Ugo to vil i
smo, da celotna prodaja vložene povrt nine v Drogi narašþa. Sparova znamka
sicer pr edst avlja vedno veþji delež v celot ni Drogini prodaji vložene
povrt nine, kljub t emu pa prodaja Dro gine znamke ne upada, amp ak narašþa.
Poleg hipot eze H2 pa smo ovrgli t udi hipot ezo H1, kar po meni, da þaj i
Mercat or, Spar t er Tuš izpodr ivajo Drogine znamke v blago vni skupini þajev.
Podat ki o Drogini prodaji so pokazali, da prodaja þa jev s t rgo vsko blagovno
znamko nar ašþa v celotni Drogini prodaji þajev. Zaradi t ega celot na prodaja
þajev narašþa, hkrat i pa prodaja þajev z Drogino znamko upada. Na podlag i
t ržnih deležev smo ugot ovili, da je þaj Mercat o r prido bil po me mben t ržni
delež v najveþje m obsegu na raþu n Dro g inih þajev. Na podlagi hipotez H1 in
H2 pa lahko pot rdimo osno vno hipot ezo, da v Drogi Portorož pr ihaja do
kanibalizacije Droginih znamk.
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Pred log st rat egije za nadaljnje poslovan je Droge
ýeprav se v Drogi zavedajo nevar nost i, ki jo pr inaša pro izvodnja t rgovske
blagovne znamke, pa kljub t emu ne razmiš ljajo do vo lj do lgo ro þno. Ti “znak i
krat koroþnost i” so lepo razvidni pr i vodilne m mot ivu, ki je bot roval zaþet ku
to vrst ne pro izvodnje, in sicer st a t o boljša izr aba prost ih zmogljivost i t er
poveþanje st roškovne uþinko vit ost i. ýe bi bil slo venski t rg velik kot nekat er i
zahodni t rgi, bi lahko sklepali, da Dr o ga Porto ro ž razmiš lja po po lno ma
krat koroþno. Pomembno pa je, da se zavedamo o mejit ev, k i jih pr inaša
majhno st slo venskega t rga, k i t udi na jug led nejše pro izvajalce sili v t ovrst no
proizvodnjo. Tudi t rgovci se zavedajo svojega nadrejenega po ložaja, kat erega
bodo poskušali obdržat i. Na njegovi osnovi bodo gradili svo je nadaljnje
st rat egije, ki t emeljijo na poveþanju dobiþka in prodaje, še posebno pr i
izdelkih s t rgovsko zna mko. Zaradi tega bodo od proizvajalcev trgovskih
znamk zaht evali izbo ljšanje kako vost i izd elko v s t rgo vsko blago vno znamko,
kar bo na jver jet neje vplivalo na zmanjšanje dobiþko nosnost i za pro izvaja lce.
To je še najmo þneje opazno pri Mercatorju, ki z razliko od ostalih trgovcev
ne poudar ja part nerskega odnosa s pro izvajalc i. Ker je Mercat or najveþj i
slo venski t rgovec in hkrat i predst avlja za Dro go najpo membnejšega
odjemalca, jo bo t a najver jet neje najbo lj izsiljeval, ost ala dva t rgo vca pa
neko liko manj.
Tako t rgovci ko t Dro ga si že lijo pr id o bit i kupca na svo jo st ran in se
pot eguje jo za njego vo zvest obo. Ker bodo t rgo vci zaht evali bo ljšo kako vost
izdelkov s t rgovsko znamko, bo mo rala t ud i Droga obvezno vlagat i v
kakovost izdelkov pod svo jo znamko. Kupci bodo morali zaznat i razliko v
kakovost i, ki jo nudijo Drogini izdelki ter ist ovrstni izdelki s t rgovsko
znamko . Še posebno pozornost bodo morali namenit i kakovost i izdelko m, k i
niso vo dilni v svo ji blago vni skupini. Danes ni t ežko proizvest i izdelek,
veliko t ežje ga je prodat i. Ker je po nudba na t rgu zasiþena, bo do mo ral i
namenit i veþ sredst ev za oglaševanje in promo cijo , k i bi poudar jala Drogino
ed inst veno kakovost .
Kako vost izdelko v z Drogino znamko bo pr i þajih nalet ela na najveþje t ežave
pr i kupc ih v Mercat orju. T i so zvest i Mercat orju in zaupajo kakovost i
izdelkov z njego vo t rgovsko znamko, kar pa ni odvisno od njiho vih
proizvaja lcev. Analiza je pokazala, d a se kupci pr i posameznih t rgo vcih ne
razlikujejo v poznavanju pro izva jalca þajev Mercat or, Tuš in Spar t er vlo žene
povrt nine Sp ar. Kljub t emu pa kup ci þajev v Tušu v po vpreþju na jveþkrat
po gledajo , kdo je pro izvaja lec izdelka s t rgovsko znamko. T i so t udi v
povpreþju najveþkrat kupili þaj Tuš zaradi Droginega ugleda. V po vpreþju pa
so se kup ci odlo þili za nakup þajev Mercat or, Tuš in Sp ar t er vlo žene
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povrt nine S par predvsem zarad i t eg a, ker so t i cenejši v pr imer jav i z
Droginimi izdelki. T i kupci ne zanemar jajo kako vost i, vendar jim je cena
Dro gin ih izdelkov previsoka v pr imer javi s t ist o , ki jo ponu ja jo izd elk i s
t rgovsko znamko.
ýe želi Droga post at i najveþje prehr ambeno podjet je v S lo veniji in na
Balkanu, mora namenit i veliko skr b kako vost i svo jih izdelkov, po leg t ega pa
mora imet i skr bno izdelano st rat egijo do t rgovcev in do t rgovskih blago vnih
znamk. Ker smo ugot ovili, da pr i blago vni skup ini þajev pr ihaja do
kanibalizacije Drogine znamke, bo morala neko liko spremenit i svo j odnos do
t rgovcev. Ker kupci v Mercat orju ver jamejo v kako vost þaja Mercat or t er v
povpreþju t i ima jo t endenco, da ne pogledajo, kdo je pro izvaja lec le-t ega, j i m
t a predst avlja najveþjo grožnjo. Tržni deleži za t rg þajev so t o t udi pokazali,
saj je þaj Mercat or odvzel najveþji delež Droginim þaje m. Zarad i t ega na j
Droga nadaljuje s pro izvodnjo Mercat or þaja, saj bi kljub prenehanju
proizvodnje t a þaj še vedno pr idobiva l najveþ t ržnega d eleža na raþu n
Dro gin ih þajev. Z nadaljevanje m pro izvodnje ima Droga vsaj eno pomembno
korist od þaja Mercat or, in sicer veþanje dobiþka.
Ker je Tuš manjš i t rgovec kot Mercat or, ne more uveljavit i t akšne pogaja lske
mo þi kot slednji, zar adi þesar t ud i veþ vlaga v part nerski odnos z Drogo.
Kupci v Tušu v po vpreþju najveþkrat pogojujejo nakup izdelkov s t rgovsko
blagovno znamko . Na podlagi tega lahko sklepamo, da bi t i kupc i
najver jet neje prenehali kupo vat i þaj Tuš, þe ga ne bi pro izvajal uglede n
proizvaja lec, kot je Droga. ýe bi Droga prekinila pro izvodnjo t ega þaja, v
Tušu ver jet no ne bi izvedli dodat nega pr it iska na Drogo (na pr imer poveþanje
rabatov). O tem lahko sklepamo na o snovi part ner skega odnosa, ki ga
poudar jajo v Tušu, t er zaradi po membnost i in ugleda Droge. Posebnost
Tuševih kupcev glede pro izvajalcev t rgovskih blagovnih znamk, majhna
pogajalska mo þ Tuša in njegova premajhn a mednarod na u smer jeno st bot rujejo
pr iporo þilu, da naj Droga preneha s pro izvodnjo þaja Tuš.
ýaj Spar ne ogroža Droginih þajev v t akšni mer i kot þaj Mercat or, poleg tega
pa kupci v Sparu ne kupu jejo þaj Spar oziroma vložene povrtnine Spar, ker ju
je pro izvedel ugleden pro izvajalec, kot je Droga. Zaradi t ega ji ni pot rebno
prenehat i s pro izvodnjo t eh izdelkov. Izgubo, ki jo bo povzro þilo prenehanje
proizvodnje þaja Tuš, bo Droga lahko nadoknadila z veþjo pro dajo þaje v
Sparu. S t em t rgovskim po djet jem ima bo ljš i part ner sk i o dno s kot z
Mercat or jem, saj ji t a po maga t ud i pr i izbo ljšanju po ložaja n jene vlo žene
povrt nine, ki nima vodilnega po ložaja na slo venskem t rgu. ýeprav pr i vloženi
povrt nini ne pr iha ja do kanibalizacije Dr ogin ih znamk, pa vložena po vrt nina
Spar predst avlja veliko potencialno nevarnost. Med slednjo in Drogino
znamko je r azmah v kakovost i veliko manjš i kot pr i þajih oziro ma g a sp lo h
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ni. Kljub temu pa part ner ski odnos, ki je pr ipo mogel k izbo ljšani prodaji
Dro gine vložene po vrt nine, o dt eht a del nevar no st i, k i je povezan s
proizvodnjo vložene po vrtnine Spar. ýe vlo žena povrt nina Spar pr ido biva
t ržni delež na r aþun vseh blago vnih zn amk, naj ima Dro ga o d t ega vsa j
dolo þene kor ist i, ki se kaže jo v veþjemu dohodku in v Sparovih nasvet ih, s
kater imi poskušajo izbo ljšat i po ložaj Dr ogine povrt nine. Dodat en mot iv za
nadaljevanje pro izvodnje Sparove znamk e je t ud i možnost po veþane prodaje
kakovost nih Droginih izdelko v. Spar je uveljavljeno med naro d no po djet je,
pr isot no v št evilnih državah, kjer je kup na mo þ višja kot v S loveniji, hkrat i
pa kupci na menja jo veþji poudarek kakovost i. Obene m pa Spar nima t ako
negat ivno usmer jene ceno vne po lit ike do Droginih þajev, saj je ceno vni
razpon med Droginimi þaji in t ist imi z n jiho vo t rgovsko znamko man jši ko t v
Mercat o r ju. V vsakem pr imeru pa si v Dro gi mor ajo pr izad evat i, da bo do
izdelki z njiho vo znamko vedno bo lj kakovost ni in da bodo ohranjali razliko v
kakovost i v odnosu do izdelko v s t rgovsko blagovno znamko.

6. SKLEP
Pojav t rgovsk ih blagovnih znamk sega že v 19. st olet je, do njiho vega razmaha
pa je pr išlo po drugi svet ovni vo jn i. Z njiho vim razmaho m je pr išlo do
spremembe razmer ja mo þi na t rgu. Proizvajalce s svo jimi int eresi in cilj i
þedalje bo lj ogrožajo t rgovci, ki so pr idobili prevlad ujo þi po ložaj na t rgu. ýe
so bile t rgovske blagovne znamke v pr et eklost i namenjene pot rošniko m z
manjšimi dohodki, pa tega ne mo remo trd it i za sedan jo st. Njiho va
pr iljubljenost se med pot rošnik i veþa, veþa pa se t udi njiho v po men t ako v
S loveniji kot v ost alih državah.
S lovenija se razlikuje od razvit ih držav po stopnji razvit ost i t rgovskih
blagovnih znamk. Medt em ko imajo t e v t ujini do lgo zgodovino, so pr i nas
šele na drugi st opnji razvo ja in pr evladujejo med najveþjimi t rgo vci.
Po sebno st i našega t rga so t udi pro izvaja lci t rgovsk ih blago vnih znamk, sa j
mednje spada jo t udi pro izva jalci vo d iln ih blago vnih znamk, ohlapni pred pis i
kakovost i izde lkov t er Zakon o st andardiz aciji.
Z raziskavo o kanibalizaciji Drog inih blago vnih znamk smo po sku šal i
ugotovit i, ali Drogino pro izvo dnjo last ne blago vne znamk e o gro ža
proizvodnja t rgovske blagovne znamke pr i blagovn ih sku p inah þajev in
vlo žene povrt nine. Na osnovi pr idobljenih podat kov smo pot rdili osnovno
hipo t ezo, da v Drogi pr ihaja do kanibalizacije Droginih znamk. Ugot ovil i
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smo, da do kanibalizacije pr ihaja v blagovni skupini þajev, ne pa v blagovni
skupini vlo žene povrt nine. Ker ima Drogina vložena povrt nina po loža j
sledilca na t rgu, smo pr iþakovali, da bo v t ej blago vni skupini pr iha jalo do
kanibalizacije njenih znamk. Do kanibalizacije Droginih znamk je pr iš lo le v
blagovni skupini þajev, pa þeprav t ega nis mo pr iþako va li, saj ima jo Dro gin i
þaji vodilni t ržni delež. Pr iþakovanja glede kanibalizacije Droginih znamk, na
po d lagi kat er ih smo o blikovali hipo t ezi H1 in H2, izhaja jo iz znanih t ržnih
zakonit ost i, ki predvidevajo, da trgovske blagovne znamke odvzema jo veþj i
tržni delež nevodilnim blagovnim znamkam kot vodilnim.
ýe Droga želi post at i najveþje prehr ambeno podjet je v S lo veniji in na
Balkanu, mo ra skr bno izdelat i st rat eg ijo do trgo vsk ih po djet ij in t rgovskih
blagovnih znamk. V t a na men smo ji p r ipo ro þili, da mo ra namenit i velik
po udarek kakovost i svo jih izde lkov in vedno ohranjat i kakovost ni razpon med
njimi in t ist imi s t rgo vsko blago vno znamko. Preneha naj s pro izvo dnjo þaja
Tuš, s pro izvodnjo þajev Mercat or in Spar t er vložene povrt nine Spar pa na j
nadaljuje. Do t ega sklepa smo pr iš li na podlagi mnenj kupcev pr i posameznih
trgovcih, na osno vi podat kov o Drogini prodaji t er na osno vi mnenj t rgovcev,
ki s mo jih do bili z glo binskimi int er vju ji. S mer razvo ja t rgovsk e blago vne
znamke v S lo veniji je t ežko napovedat i. K t emu nedvo mno pr ispeva majhnost
našega t rga t er majhno št evilo raziskav s t ega podroþja. Odnos kupcev do
t rgovskih blagovnih znamk bi bilo po t rebno nat anþneje analizirat i, saj je v
naši r aziskavi bilo vkljuþenih premajhno št evilo kupcev, po leg t ega pa je naša
raziskava preveþ t emeljila na osno vi Drogine pro izvodnje.
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PRILOGA 1: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blagovnih znamk
Ali se je kupec obotavljal pri izbiri izdelka s trgovsko blagovno znamko?
 da
 ne
Dober dan! Moje ime je Enej Peroša in sem študent Ekonomske fakultete v Ljubljani. Prosim
Vas, da si vzamete pet minut þasa in mi odgovorite na vprašanja iz vprašalnika, ki je sestavni
del moje diplomske naloge. Pri veþini vprašanj je možen samo en odgovor, razen kjer je
navedeno drugaþe.
1. Ocenite, v kolikšni meri so vam pomembni posamezni dejavniki pri nakupni odloþitvi!
Dejavnike ocenite z ocenami od 1 do 5, kjer pomeni 1 – sploh ne velja, 5 – popolnoma
velja.
Dejavniki
1
2
3
4
5
Cena
Blagovna znamka
Razmerje med kakovostjo in ceno
Ugled proizvajalca

2. Ali ste že slišali za izdelke z blagovno znamko trgovcev?
 da
 ne ĺ (Preskoþi na vprašanje številka 8!)
3. Od katerih živilskih trgovcev ste že kdaj kupili izdelek s trgovsko blagovno znamko?
(možnih je veþ odgovorov!)
 Suma 2000
 Tuš
 Emona Merkur
 Mercator
 Spar
4. Navedite v kolikšni meri se strinjate s trditvami o trgovskih blagovnih znamkah. Trditve
ocenite z ocenami od 1 do 5, kjer pomeni 1 – sploh ne velja, 5 – popolnoma velja, 6 – ne
vem.
Trditve
1
2
3
4
5
6
Izdelki s trgovsko blagovno znamko so visoke
kakovosti.
Embalaža izdelkov s trgovsko blagovno znamko mi je
všeþ.
Izdelke s trgovsko blagovno znamko kupujem, ker so
cenejši od ostalih.
Vedno pogledam, kdo je proizvajalec izdelka s
trgovsko blagovno znamko.
Izdelke s trgovsko blagovno znamko kupim le, þe jih
proizvajajo ugledni proizvajalci.
Izdelke s trgovsko blagovno znamko kupujem le pri
trgovskih podjetjih, ki jim zaupam.
ýe bi se pocenili izdelki vodilnih proizvajalcev in bi ti
stali enako kot izdelki s trgovsko blagovno znamko, bi
še vedno kupoval/-a izdelke s trgovsko blagovno
znamko.
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5.a Ali veste, kdo je proizvajalec vložene povrtnine Spar?
 da ĺ Kdo?
 ne
5.b Ali veste, kdo je proizvajalec þaja Mercator / þaja Spar / þaja Tuš (Aneta) ?
 da ĺ Kdo?
 ne
6.a Ali ste že kdaj kupili izdelek vložena povrtnina Spar?
 da
 ne ĺ (Preskoþi na vprašanje številka 8!)
6.b Ali ste že kdaj kupili izdelek þaj Mercator / þaj Spar / þaj Tuš (Aneta) ?
 da
 ne ĺ (Preskoþi na vprašanje številka 8!)
7.a Zakaj ste se odloþili za nakup izdelka Spar vložene povrtnine in ne za vloženo povrtnino z
blagovno znamko Droga Portorož? Ocenite spodnje trditve z ocenami od 1 do 5, pri þemer
pomeni 1 – sploh ne velja, 5 – popolnoma velja.
Trditve
1
2
3
4
5
Ker je cenejši.
Ker verjamem v kakovost izdelkov s trgovsko
blagovno znamko Spar.
Ker za nižjo ceno dobim podobno kakovost.
Ker ga je proizvedel ugleden proizvajalec, kot je
Droga Portorož.

7.b Zakaj ste se odloþili za nakup izdelka Mercator þaj / Spar þaj / Tuš þaj (Aneta) in ne za þaj
z blagovno znamko Droga Portorož? Ocenite spodnje trditve z ocenami od 1 do 5, pri
þemer pomeni 1 – sploh ne velja, 5 – popolnoma velja.
Trditve
1
2
3
4
5
Ker je cenejši.
Ker verjamem v kakovost izdelkov s trgovsko
blagovno znamko Mercator / Spar / Tuš.
Ker za nižjo ceno dobim podobno kakovost.
Ker ga je proizvedel ugleden proizvajalec, kot je
Droga Portorož.

8. Spol:

M

Ž

9. Starost:
manj kot 20
 od 20 do 30
 od 31 do 40
 od 41 do 50
 od 51 do 60
 61 in veþ



ZA SODELOVANJE SE VAM NAJLEPŠE ZAHVALJUJEMO!
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PRILOGA 2: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blagovnih
znamk – statistiþna analiza
Tabela 1: Frekvence in deleži za vprašanje (Ali se je kupec obotavljal
trgovsko blagovno znamko?)
Frekvenca
Da
57
Ne
23
Skupaj
80
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blagovnih znamk.

pri izbiri izdelka s
Delež
71,25
28,75
100,00

Tabela 2: Opisne statistike za 1. vprašanje (Ocenite v kolikšni meri so vam pomembni
posamezni dejavniki pri nakupni odloþitvi! Dejavnike ocenite z ocenami od 1 do
5, kjer pomeni 1 – sploh ne velja, 5 – popolnoma velja.)
Dejavniki
Število
Aritmetiþna
Standardni
odgovorov
sredina
odklon
Cena
80
3,75
0,93
Blagovna znamka
80
3,37
1,08
Razmerje med kakovostjo in ceno
80
4,40
0,67
Ugled proizvajalca
80
3,57
1,06
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blagovnih znamk, 1. vprašanje.
Tabela 3: Frekvenþne porazdelitve za 1. vprašanje
Ocena
Cena
Blagovna znamka

Razmerje med
Ugled proizvajalca
kakovostjo in ceno
Frekv.
Delež
Frekv.
Delež
Frekv.
Delež
Frekv.
Delež
1
1
1,25
4
5,00
0
0,00
3
3,75
2
5
6,25
13
16,25
0
0,00
8
10,00
3
26
32,50
24
30,00
8
10,00
27
33,75
4
29
36,25
27
33,75
32
40,00
24
30,00
5
19
23,75
12
15,00
40
50,00
18
22,50
Skupaj
80
100,00
80
100,00
80
100,00
80
100,00
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blagovnih znamk, 1. vprašanje.
Tabela 4: Frekvence in deleži za 2. vprašanje (Ali ste že slišali za izdelke z blagovno znamko
trgovcev?)
Frekvenca
Delež
Da
76
95,00
Ne
4
5,00
Skupaj
80
100,00
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blagovnih znamk, 2. vprašanje.
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Tabela 5: Frekvence in deleži za 3. vprašanje (Od katerih živilskih trgovcev ste že kdaj kupili
izdelek s trgovsko blagovno znamko? (Možnih je veþ odgovorov!))
Suma 2000
Emona
Spar
Tuš
Mercator
Merkur
Frekv. Delež Frekv. Delež Frekv. Delež Frekv. Delež Frekv. Delež
Da
0
0,00
18
23,68
56
73,68
38
50,00
62
81,58
Ne
76
100,00
58
76,32
20
26,32
38
50,00
14
18,42
Skupaj
76
100,00
76
100,00 76
100,00
76 100,00
76
100,00
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blagovnih znamk, 3. vprašanje.
Tabela 6: Opisne statistike za 4. vprašanje (Napišite v kolikšni meri se strinjate s trditvami o
trgovskih blagovnih znamkah. Trditve ocenite z ocenami od 1 do 5, kjer pomeni 1 – sploh
ne velja, 5 – popolnoma velja, (6 – ne vem))
Trditve
Število
Aritmetiþna Standardni
odgovorov
sredina
odklon
Izdelki s trgovsko blagovno znamko so visoke
76
3,05
0,96
kakovosti.
Embalaža izdelkov s trgovsko blagovno
76
2,84
1,16
znamko mi je všeþ.
Izdelke s trgovsko blagovno znamko
76
3,73
1,33
kupujem, ker so cenejši od ostalih.
Vedno pogledam, kdo je proizvajalec izdelka
76
3,19
1,03
s trgovsko blagovno znamko.
Izdelke s trgovsko blagovno znamko kupim
76
3,22
1,20
le, þe jih proizvajajo ugledni proizvajalci.
Izdelke s trgovsko blagovno znamko kupujem
76
3,45
1,38
le pri trgovskih podjetjih, ki jim zaupam.
ýe bi se pocenili izdelki vodilnih
76
2,58
1,06
proizvajalcev in bi ti stali enako kot izdelki s
trgovsko blagovno znamko, bi še vedno
kupoval-a izdelke s trgovsko blagovno
znamko.
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blagovnih znamk, 4. vprašanje.
Tabela 7: Frekvenþne porazdelitve za 4. vprašanje
Izdelki s trgovsko blagovno znamko so visoke kakovosti.
Odgovori
Frekvenca
Delež
Sploh ne velja.
6
7,90
Ne velja.
11
14,47
Niti ne velja, niti velja.
36
47,37
Velja.
19
25,00
Popolnoma velja.
4
5,26
Ne vem.
0
0,00
Skupaj
76
100,00
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Embalaža izdelkov s trgovsko blagovno znamko mi je všeþ.
Odgovori
Frekvenca
Delež
Sploh ne velja.
11
14,47
Ne velja.
18
23,68
Niti ne velja, niti velja.
24
31,58
Velja.
16
21,05
Popolnoma velja.
6
7,90
Ne vem.
1
1,32
Skupaj
76
100,00
Izdelke s trgovsko blagovno znamko kupujem, ker so cenejši od ostalih.
Odgovori
Frekvenca
Delež
Sploh ne velja.
9
11,84
Ne velja.
4
5,26
Niti ne velja, niti velja.
12
15,79
Velja.
23
30,26
Popolnoma velja.
27
35,53
Ne vem.
1
1,32
Skupaj
76
100,00
Vedno pogledam, kdo je proizvajalec izdelka s trgovsko blagovno znamko.
Odgovori
Frekvenca
Delež
Sploh ne velja.
4
5,26
Ne velja.
15
19,74
Niti ne velja, niti velja.
24
31,58
Velja.
25
32,89
Popolnoma velja.
6
7,89
Ne vem.
2
2,64
Skupaj
76
100,00
Izdelke s trgovsko blagovno znamko kupim le, þe jih proizvajajo ugledni proizvajalci.
Odgovori
Frekvenca
Delež
Sploh ne velja.
9
11,84
Ne velja.
10
13,16
Niti ne velja, niti velja.
20
26,31
Velja.
26
34,21
Popolnoma velja.
9
11,84
Ne vem.
2
2,64
Skupaj
76
100,00
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Izdelke s trgovsko blagovno znamko kupujem le pri trgovskih podjetjih, ki jim zaupam.
Odgovori
Frekvenca
Delež
Sploh ne velja.
9
11,84
Ne velja.
11
14,47
Niti ne velja, niti velja.
15
19,74
Velja.
17
22,37
Popolnoma velja.
23
30,26
Ne vem.
1
1,32
Skupaj
76
100,00
ýe bi se pocenili izdelki vodilnih proizvajalcev in bi ti stali enako kot izdelki s trgovsko
blagovno znamko, bi še vedno kupoval/-a izdelke s trgovsko blagovno znamko.
Odgovori
Frekvenca
Delež
Sploh ne velja.
16
21,05
Ne velja.
16
21,05
Niti ne velja, niti velja.
29
38,16
Velja.
14
18,42
Popolnoma velja.
1
1,32
Ne vem.
0
0,00
Skupaj
76
100,00
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blagovnih znamk, 4. vprašanje.
Tabela 8: Frekvence in deleži za 5.a vprašanje (Ali veste, kdo je proizvajalec vložene
povrtnine Spar?)
Frekvenca
Delež
Da – Droga
9
45,00
Ne
9
45,00
Da – Eta
2
10,00
Skupaj
20
100,00
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blagovnih znamk, 5.a vprašanje.
Tabela 9: Frekvence in deleži za 5.b vprašanje (Ali veste, kdo je proizvajalec þaja Mercator /
þaja Spar / þaja Tuš (Aneta)?)
Frekvenca
Delež
Da – Droga
28
50,00
Ne
25
44,64
Da – ostali (Mogota,
3
5,36
Kolinska, Podravka)
Skupaj
56
100,00
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blagovnih znamk, 5.b vprašanje.
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Tabela 10: Frekvence in deleži za 6.a vprašanje (Ali ste že kdaj kupili izdelek vložena
povrtnina Spar?)
Frekvenca
Delež
Da
16
80,00
Ne
4
20,00
Skupaj
20
100,00
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blagovnih znamk, 6.a vprašanje.
Tabela 11: Frekvence in deleži za 6.b vprašanje (Ali ste že kdaj kupili izdelek þaj Mercator /
þaj Spar / þaj Tuš (Aneta)?)
Frekvenca
Delež
Da
34
60,71
Ne
22
39,29
Skupaj
56
100,00
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blagovnih znamk, 6.b vprašanje.
Tabela 12: Opisne statistike za 7.a vprašanje (Zakaj ste se odloþili za nakup izdelka vložene
povrtnine Spar in ne za vloženo povrtnino z blagovno znamko Droga Portorož?
Ocenite spodnje trditve z ocenami od 1 do 5, pri þemer pomeni 1 – sploh ne velja,
5 – popolnoma velja.)
Trditve
Število
Aritmetiþna Standardni
odgovorov
sredina
odklon
Ker je cenejši.
16
4,25
0,68
Ker verjamem v kakovost izdelkov s trgovsko
16
3,37
0,96
blagovno znamko Spar.
Ker za nižjo ceno dobim podobno kakovost.
16
3,94
1,18
Ker ga je proizvedel ugleden proizvajalec, kot
16
2,87
1,31
je Droga Portorož.
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blagovnih znamk, 7.a vprašanje.
Tabela 13: Frekvenþne porazdelitve za 7.a vprašanje
Ker je cenejši.
Odgovori
Frekvenca
Sploh ne velja.
0
Ne velja.
0
Niti ne velja, niti velja.
2
Velja.
8
Popolnoma velja.
6
Skupaj
16
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Delež
0,00
0,00
12,50
50,00
37,50
100,00

Ker verjamem v kakovost izdelkov s trgovsko blagovno znamko Spar.
Odgovori
Frekvenca
Delež
Sploh ne velja.
0
0,00
Ne velja.
2
12,50
Niti ne velja, niti velja.
9
56,25
Velja.
2
12,50
Popolnoma velja..
3
18,75
Skupaj
16
100,00
Ker za nižjo ceno dobim podobno kakovost.
Odgovori
Frekvenca
Sploh ne velja.
1
Ne velja.
1
Niti ne velja, niti velja.
2
Velja.
6
Popolnoma velja.
6
Skupaj
16

Delež
6,25
6,25
12,50
37,50
37,50
100,00

Ker ga je proizvedel ugleden proizvajalec, kot je Droga Portorož.
Odgovori
Frekvenca
Delež
Sploh ne velja.
4
25,00
Ne velja.
1
6,25
Niti ne velja, niti velja.
5
31,25
Velja.
5
31,25
Popolnoma velja.
1
6,25
Skupaj
16
100,00
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blagovnih znamk, 7.a vprašanje.
Tabela 14: Opisne statistike za vprašanje 7.b (Zakaj ste se odloþili za nakup izdelka þaj
Mercator / þaj Spar / þaj Tuš (Aneta) in ne za þaj z blagovno znamko Droga
Portorož? Ocenite spodnje trditve z ocenami od 1 do 5, pri þemer pomeni 1 –
sploh ne velja, 5 – popolnoma velja.)
Trditve
Število
Aritmetiþna Standardni
odgovorov
sredina
odklon
Ker je cenejši.
34
4,26
0,96
Ker verjamem v kakovost izdelkov s trgovsko
34
3,18
1,03
blagovno znamko Mercator / Spar / Tuš.
Ker za nižjo ceno dobim podobno kakovost.
34
3,97
1,06
Ker ga je proizvedel ugleden proizvajalec kot
34
3,18
1,53
je Droga Portorož.
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blagovnih znamk, 7.b vprašanje.
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Tabela 15: Frekvenþne porazdelitve za 7.b vprašanje
Ker je cenejši.
Odgovori
Frekvenca
Sploh ne velja.
0
Ne velja.
3
Niti ne velja, niti velja.
3
Velja.
10
Popolnoma velja.
18
Skupaj
34

Delež
0,00
8,82
8,82
29,42
52,94
100,00

Ker verjamem v kakovost izdelkov s trgovsko blagovno znamko Mercator / Spar / Tuš.
Odgovori
Frekvenca
Delež
Sploh ne velja.
2
5,88
Ne velja.
5
14,71
Niti ne velja, niti velja.
16
47,06
Velja.
7
20,59
Popolnoma velja.
4
11,76
Skupaj
34
100,00

Odgovori
Sploh ne velja.
Ne velja.
Niti ne velja, niti velja.
Velja.
Popolnoma velja.
Skupaj

Ker za nižjo ceno dobim podobno kakovost.
Frekvenca
1
3
4
14
12
34

Delež
2,94
8,82
11,77
41,18
35,29
100,00

Ker ga je proizvedel ugleden proizvajalec, kot je Droga Portorož.
Odgovori
Frekvenca
Delež
Sploh ne velja.
9
26,47
Ne velja.
2
5,88
Niti ne velja, niti velja.
4
11,76
Velja.
12
35,29
Popolnoma velja.
7
20,60
Skupaj
34
100,00
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blagovnih znamk, 7.b vprašanje.
Tabela 16: Frekvence in deleži za 8. vprašanje (Spol)
Frekvenca
Delež
Moški
28
35,00
Ženski
52
65,00
Skupaj
80
100,00
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blagovnih znamk, 8. vprašanje.
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Tabela 17: Frekvence in deleži za 9. vprašanje (Starost)
Frekvenca
Delež
Manj kot 20
6
7,50
Od 20 do 30
12
15,00
Od 31 do 40
16
20,00
Od 41 do 50
24
30,00
Od 51 do 60
12
15,00
61 in veþ
10
12,50
Skupaj
80
100,00
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blagovnih znamk, 9. vprašanje.
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PRILOGA 3: Primer izraþuna Ȥ2 preizkusa
Ker nas je zanimalo, ali se kupci pri posameznih trgovcih razlikujejo po poznavanju
proizvajalca þaja Mercator, þaja Tuš (Aneta) ter þaja Spar in vložene povrtnine Spar, smo
izvedli Ȥ2 preizkus s pomoþjo statistiþnega programa SPSS.
Tabela 18: Število odgovorov, ki jih bomo uporabili pri izraþunu Ȥ2 preizkusa
Število odgovorov
Ali veste, kdo je proizvajalec vložene povrtnine Spar
20
Ali veste, kdo je proizvajalec þaja Mercator, þaja Tuš
56
(Aneta) ter þaja Spar
Skupaj
76
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blagovnih znamk, 5.a in 5.b vprašanje.
Kupci þajev in vložene povrtnine
H0: kupci se med seboj ne razlikujejo po poznavanju Droge
H1: kupci se med seboj razlikujejo po poznavanju Droge
Tabela 19: Frekvence odgovorov za poznavanje Droge kot proizvajalca þajev Mercator, Tuš
(Aneta) in Spar ter vložene povrtnine Spar
Poznavanje
Skupaj
Kupci po posameznih trgovcih Nepoznavanje1
Droge
Droge
Kupci Mercator þaja
13
6
19
Kupci Tuš þaja (Aneta)
9
10
19
Kupci Spar þaja
9
9
18
Kupci Spar vložene povrtnine
11
9
20
Skupaj
42
34
76
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blagovnih znamk, 5.a in 5.b vprašanje.
Tabela 20: Ȥ2 preizkus za kupce þajev Mercator, Tuš (Aneta) in Spar ter vložene povrtnine
Spar
2
Stopinje prost ost i
Toþna stopnja
Vrednost
Ȥ preizkus
znaþilnosti
2
Pearsonov Ȥ
2,01
3
0,57
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blagovnih znamk, 5.a in 5.b vprašanje.
Toþna stopnja znaþilnosti, ki jo izraþuna SPSS, je 0,57, kar pomeni, da razlika ni znaþilna. Na
podlagi vzorþnih podatkov ne moremo zavrniti H0, kar pomeni, da se kupci med seboj ne
razlikujejo glede poznavanja Droge kot proizvajalca þajev Mercator, Tuš (Aneta) in Spar ter
vložene povrtnine Spar.

1

Pri “nepoznavanje Droge” smo upoštevali tiste kupce, ki so odgovorili, da ne poznajo Droge kot proizvajalca
þajev Mercator, Tuš in Spar ter vložene povrtnineSpar, ter tiste kupce, ki so navedli napaþnega proizvajalca
(pri þajih so bili navedeni Mogota, Kolinska in Podravka, pri vloženi povrtnini pa je bila dvakrat navedena Eta
Kamnik).
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Kupci þajev
H0: kupci se med seboj ne razlikujejo po poznavanju Droge
H1: kupci se med seboj razlikujejo po poznavanju Droge
Tabela 21: Frekvence odgovorov za poznavanje Droge kot proizvajalca þajev Mercator, Tuš
(Aneta) in Spar
Kupci po posameznih trgovcih
Nepoznavanje
Poznavanje
Skupaj
Droge
Droge
Kupci þaja Mercator
13
6
19
Kupci þaja Tuš (Aneta)
9
10
19
Kupci þaja Spar
9
9
18
Skupaj
31
25
56
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blagovnih znamk, 5.a in 5.b vprašanje.
Tabela 22: Ȥ2 preizkus za kupce Mercator þaja, Tuš þaja (Aneta) ter Spar þaja
Vrednost
Stopinje prostosti
Toþna stopnja
Ȥ2 preizkus
znaþilnosti
2
Pearsonov Ȥ
2.01
2
0.37
Vir: Vprašalnik o odnosu kupcev do trgovskih blagovnih znamk, 5.a in 5.b vprašanje.
Toþna stopnja znaþilnosti, ki jo izraþuna SPSS je 0,37, kar pomeni, da razlika ni znaþilna. Na
podlagi vzorþnih podatkov ne moremo zavrniti H0, kar pomeni, da se kupci med seboj ne
razlikujejo glede poznavanja Droge kot proizvajalca þajev Mercator, Tuš (Aneta) ter Spar.
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PRILOGA 4: Drogina prodaja þajev in vložene povrtnine
1. Primerjava prodaje2 þajev z blagovno znamko Droga Portorož s þaji3 s trgovsko blagovno
znamko Mercator, Tuš in Spar za obdobji 1.9.1999 – 31.8.2000 ter 1.9.2000 – 31.8.2001.
Tabela 23: Prodaja þajev v obdobju 1.9.1999 – 31.8.2000 in 1.9.2000 – 31.8.2001
Prodaja v obdobju
Prodaja v obdobju
1.9.1999 – 31.8.2000
1.9.2000 – 31.8.2001
Drogini þaji za Mercator in Spar4
232687,02 kg
207206,64 kg
Drogini þaji za Tuš
36486,36 kg
40205,67 kg
þaj Mercator
/
36175,20 kg
þaj Tuš
12919,44 kg
15587,22 kg
þaj Spar
10650,24 kg
19585,08 kg
Celotna prodaja
292743,06 kg
318759,81 kg
Vir: Interni podatki o Drogini prodaji þajev in vložene povrtnine, 2000, 2001.
Primerjava celotne prodaje þajev za obe obdobji:
Celotna prodaja þajev v obdobju 1.9.2000 - 31.8.2001
Celotna prodaja þajev v obdobju 1.9.1999 - 31.8.2000

318759,81 kg
= 1,09
292743,06 kg

Primerjava prodaje Droginih þajev za obe obdobji:

Prodaja Droginih þajev v obdobju 1.9.2000 - 31.8.2001
Prodaja Droginih þajev v obdobju 1.9.1999 - 31.8.2000
247412,31 kg
= 0,92
269173,38 kg

Absolutni podatki prodaje þajev in vložene povrtnine ne odražajo resniþnih koliþin prodaje, relativni podatki pa
predstavljajo resniþna razmerja.
3
Ker je proizvodnja þajev s trgovsko blagovno znamko omejena le na filter þaje, smo tudi pri prodaji þajev z
Drogino blagovno znamko upoštevali le filter þaje.
4
Prodajo Droginih þajev in ostalih izdelkov (v nadaljevanju tudi vložene povrtnine) nismo uspeli loþiti za
trgovski podjetji Mercator in Spar, ker Spar naroþa pri Drogi preko Mercatorja. Zaradi tega imamo jasno
predstavo le za izdelke s trgovsko blagovno znamko.

2
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Primerjava prodaje þajev Mercator, Tuš in Spar za obe obdobji:

Prodaja þajev s trgovsko blagovno znamkov obdobju 1.9.2000 - 31.8.2001
Prodaja þajev s trgovsko blagovno zanmko v obdobju 1.9.1999 - 31.8.2000
- brez þaja Mercator
35172,30 kg
= 1,49
25369,68 kg
- s þajem Mercator
71347,50 kg
= 3,03
23569,68 kg

Primerjava deleža þajev Mercator, Tuš in Spar v celotni prodaji za obe obdobji:

Prodaja þajev s trgovsko balgovno znamko v obdobju 1.9.1999 - 31.8.2000
Celotna prodaja þajev v obdobju 1.9.1999 - 31.8.2000
23569,68 kg
= 0,08
292743,06 kg

Prodaja þajev s trgovsko blagovno znamko v obdobju 1.9.2000 - 31.8.2001
Celotna prodaja þajev v obdobju 1.9.2000 - 31.8.2001
- brez þaja Mercator
35172,30 kg
= 0,12
282584,61 kg
- s þajem Mercator
71347,50 kg
= 0,22
318759, 81 kg
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2. Primerjava prodaje vložene povrtnine z blagovno znamko Droga Portorož z vloženo
povrtnino s trgovsko blagovno znamko Spar za obdobji 1.9.1999 – 31.8.2000 ter
1.9.2000 – 31.8.2001.
Prodaja vložene povrtnine v obdobju 1.9.1999 – 31.8.2000 in
1.9.2000 – 31.8.2001
Prodaja v obdobju
Prodaja v obdobju
1.9.1999 – 31.8.2000
1.9.2000 – 31.8.2001
Drogina vložena povrtnina za
582221,36 kg
551040,93 kg
Mercator in Spar
Drogina vložena povrtnina za Tuš
88885,76 kg
141385,86 kg
Spar vložena povrtnina
141325,20 kg
186149,34 kg
Celotna prodaja
812432,32 kg
878576,13 kg
Vir: Drogini interni podatki o prodaji þajev in vložene povrtnine, 2000, 2001.
Tabela

24:

Primerjava celotne prodaje vložene povrtnine za obe obdobji:

Celotna prodaja vložene povrtnine v obdobju 1.9.2000 - 31.8.2001
Celotna prodaja vložene povrtnine v obdobju 1.9.1999 - 31.8.2000
878576,13 kg
= 1,08
812432,32 kg

Primerjava prodaje Drogine vložene povrtnine za obe obdobji:

Prodaja Drogine vložene povrtnine v obdobju 1.9.2000 - 31.8.2001
Prodaja Drogine vložene povrtnine v obdobju 1.9.1999 - 31.8.2000
692426,79 kg
= 1,03
671107,12 kg
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Primerjava prodaje vložene povrtnine Spar za obe obdobji:

Prodaja vložene povrtnine Spar v obdobju 1.9.2000 - 31.8.2001
Prodaja vložene povrtnine Spar v obdobju 1.9.1999 - 31.8.2000
186149,34 kg
= 1,32
141325,20 kg

Primerjava deleža Spar vložene povrtnine v celotni prodaji vložene povrtnine za obe
obdobji:
Prodaja vložene povrtnine Spar v obdobju 1.9.1999 - 31.8.2000
Celotna prodaja vložene povrtnine v obdobju 1.9.1999 - 31.8.2000
14325, 20 kg
= 0,17
812432,32 kg

Prodaja vložene povrtnine Spar v obdobju 1.9.2000 - 31.8.2001
Celotna prodaja vložene povrtnine v obdobju 1.9.2000 - 31.8.2001
186149,34 kg
= 0,21
878576,13 kg
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PRILOGA 5: Slovenski trg þajev, namenskih in zelišþnih þajev ter sadnih
þajev – koliþinsko za obdobji 1999/2000 in 2000/2001
Slika 1: Slovenski trg þajev – koliþinsko za obdobje 1999/2000
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Vir: Gral-Iteo, 2000.
Slika 2: Slovenski trg þajev – koliþinsko za obdobje 2000/2001
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Slika 3: Slovenski trg zelišþnih in namenskih þajev – koliþinsko za obdobje 1999/2000
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Slika 4: Slovenski trg zelišþnih in namenskih þajev – koliþinsko za obdobje 2000/2001
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Vir: Gral-Iteo, 2001.
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Slika 5: Slovenski trg sadnih þajev – koliþinsko za obdobje 1999/2000
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Slika 6: Slovenski trg sadnih þajev – koliþinsko za obdobje 2000/2001
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