
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

EKONOMSKA FAKULTETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMSKO DELO 

TRŽENJSKO KOMUNICIRANJE IZDELKOV VIŠJEGA CENOVNEGA 
RAZREDA V MAJHNEM PODJETJU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, november 2008                                                                               SERGEJA SOVDAT





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZJAVA 

Študentka Sergeja Sovdat izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela, ki sem ga napisala 
pod mentorstvom mag. Mateje Bodlaj in dovolim objavo diplomskega dela na fakultetnih 
spletnih straneh. 

V Ljubljani, dne 20.11.2008                   Podpis:___________________



i 

 

KAZALO 

UVOD .............................................................................................................................................1 

1 MAJHNO PODJETJE IN TRŽENJE......................................................................................2 

1.1 OPREDELITEV MAJHNEGA PODJETJA..........................................................................2 

1.2 ZNAČILNOSTI MAJHNEGA PODJETJA ..........................................................................3 

1.3 TRŽENJE V MAJHNEM PODJETJU...................................................................................4 

1.4 VPLIV LASTNIKA NA TRŽENJE V MAJHNEM PODJETJU...........................................5 

1.5 PREDNOSTI IN SLABOSTI TRŽENJA V MAJHNEM PODJETJU ..................................7 

1.6 11 TRŽENJSKIH NAPAK  MAJHNEGA PODJETJA IN NASVETI, KAKO SE 

        JIM IZOGNITI ......................................................................................................................8 

2 NAKUPNO ODLOČANJE PRI NAKUPU IZDELKOV VIŠJEGA 

   CENOVNEGA RAZREDA .....................................................................................................10 

2.1 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA NAKUPNO VEDENJE .................................................10 

2.2 PROCES NAKUPNEGA ODLOČANJA............................................................................12 

3 TRŽENJSKO KOMUNICIRANJE........................................................................................14 

3.1 OGLAŠEVANJE.................................................................................................................17 

3.2 POSPEŠEVANJE PRODAJE..............................................................................................20 

3.3 ODNOSI Z JAVNOSTMI....................................................................................................22 

3.4 OSEBNA PRODAJA...........................................................................................................24 

3.5 NEPOSREDNO TRŽENJE .................................................................................................25 

4 RAZISKAVA............................................................................................................................28 

4.1 PREDSTAVITEV PODJETJA MIZARSTVO ERJAVEC..................................................28 

4.2 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJEV RAZISKAVE .................................................29 

4.3 METODOLOGIJA ..............................................................................................................29 

4.4 RAZISKOVALNE HIPOTEZE...........................................................................................30 

4.5 ANALIZA PODATKOV.....................................................................................................31 

4.5.1 Demografske značilnosti vzorca............................................................................................................. 31 

4.5.2 Analiza po vprašanjih................................................................................................................................ 33 

4.6 PREIZKUŠANJE DOMNEV IN PREDSTAVITEV REZULTATOV ...............................39 

4.7 OMEJITVE RAZISKAVE ..................................................................................................43 

SKLEP..........................................................................................................................................43 

LITERATURA IN VIRI.............................................................................................................45 

PRILOGE 



ii 

 

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Kriterij za razvrščanje podjetji po velikosti .................................................................... 2 

Tabela 2: Sorazmerna učinkovitost različnih oglaševalskih medijev za mala podjetja................ 19 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Stopnja tržne naravnanosti v manjših in večjih podjetjih v Sloveniji – povprečne ocene 

             ............................................................................................................................................ 5 

Slika 2: Obnašanje potrošnikov .................................................................................................... 13 

Slika 3: Elementi v procesu trženjskega komuniciranja ............................................................... 15 

Slika 4: Prikaz vpliva pospeševanja prodaje in oglaševanja na prodajo....................................... 21 

Slika 5: Starost anketirancev po razredih...................................................................................... 30 

Slika 6: Število članov v gospodinjstvu........................................................................................ 31 

Slika 7: Skupni mesečni neto dohodek gospodinjstva .................................................................. 31 

Slika 8: Povprečne ocene in intervali zaupanja za Likertovo lestvico.......................................... 32 

Slika 9: Povprečne ocene za pomembnost različnih virov informacij o ponudbi kuhinj po meri    

              ......................................................................................................................................... 33 

Slika 10: Pomembnost različnih dejavnikov, ki vplivajo na nakup kuhinje v odstotkih .............. 34 

Slika 11: Revije, ki so jih anketiranci prelistali pred nakupom kuhinje ....................................... 35 

Slika 12: Kje ste izvedeli za podjetje Mizarstvo Erjavec.............................................................. 35 

Slika 13: Povprečne ocene in intervali zaupanja za strinjanje s trditvami o podjetju Mizarstvo 

               Erjavec ........................................................................................................................... 36 

Slika 14: Kje bi moralo podjetje Mizarstvo Erjavec  več oglaševati ............................................ 37 

Slika 15: Iskanje zamisli in nasvetov za oblikovanje kuhinje v revijah ....................................... 39 

KAZALO PRILOG 

PRILOGA 1 : Družbeni razredi ...................................................................................................... 1 

PRILOGA 2: Stopnje v življenjskem ciklu družine........................................................................ 2 

PRILOGA 3: Orodja oglaševanja ................................................................................................... 3 

PRILOGA 4: Anketni vprašalnik.................................................................................................... 4 

PRILOGA 5: Tabele in frekvence odgovorov pri posameznem vprašanju v anketi ...................... 7 

PRILOGA 6: Preverjanje H1 ........................................................................................................ 18 

PRILOGA 7: Preverjanje H2 ........................................................................................................ 19 



iii 

 

PRILOGA 8: Preverjanje H3 ........................................................................................................19 

PRILOGA 9: Preverjanje H4 ........................................................................................................20 

PRILOGA 10: Preverjanje H5 ......................................................................................................20 

PRILOGA 11: Preverjanje H6 ......................................................................................................21 

PRILOGA 12: Preverjanje H7 ......................................................................................................22 

PRILOGA 13: Preverjanje H8 ......................................................................................................22 

PRILOGA 14: Preverjanje H9 ......................................................................................................24 

PRILOGA 15: Preverjanje H10 ....................................................................................................24 





 





1 

 

UVOD 

Eden izmed pomembnejših ciljev vsakega podjetja je doseči čim večji dobiček, zato je v večini 
majhnih podjetjih vsa pozornost zaposlenih usmerjena v prodajo, medtem ko se z načrtovanim 
trženjskim komuniciranjem ukvarja le redko kdo. Vendar pa je v današnjem svetu, polnem 
konkurence, zelo težko uspeti brez dobro načrtovanega trženjskega komuniciranja. Pričakovanja 
današnjih kupcev se povečujejo iz dneva v dan, tako na področju kvalitete proizvoda kot tudi na 
področju dodatnih storitev.  To pa je v večji meri posledica boljše izobraženosti in informiranosti 
kupcev ter tudi velike konkurence na trgu. Podjetja se na različne načine trudijo vzbuditi 
pozornost in zanimanje v očeh kupcev, pri kupcih želijo vzbuditi potrebo in željo po proizvodu 
oziroma storitvi ter jih prepričati v nakup. To pa lahko dosežejo le z ustrezno načrtovanim 
trženjskim komuniciranjem, pa naj bo to z oglaševanjem, s pospeševanjem prodaje, odnosi z 
javnostmi, osebno prodajo ali neposrednim trženjem. Trženjsko komuniciranje postaja vse bolj 
pomembno orodje trženjskega spleta za doseganje konkurenčnih prednosti, kar velja tako za 
velika, srednja in majhna podjetja. Po mnenju velike večine lastnikov oziroma managerjev 
majhnih podjetij pa trženjsko komuniciranje in vlaganje v njegov razvoj predstavlja nepotreben 
strošek podjetja, zato je zelo pomembno, da se tudi v majhnih podjetjih začnejo zavedati 
pomembnosti trženjskega komuniciranja in dejstva, da lahko tudi z nižjim proračunom, kot ga 
imajo večja podjetja, uspejo, če le pravilno sledijo korakom za pripravo načrtovanega 
trženjskega komuniciranja. Ko pa gre za podjetja, katerih izdelki spadajo v višji kakovostni 
razred, pa je dobro načrtovano trženjsko komuniciranje še toliko bolj pomembno, saj tudi to 
vpliva na ugled podjetja ter naklonjenost kupcev, ki so pri nakupu izdelkov višjega cenovnega 
razreda še bolj zahtevni in preudarni. 

V diplomskem delu bom pisala o trženjskem komuniciranju izdelkov višjega cenovnega razreda 
v majhnem podjetju. Namen dela je predstaviti orodja trženjskega komuniciranja in možnost 
uporabe le-teh v majhnem podjetju. Cilj diplomskega dela je ugotoviti, katerih orodji trženjskega 
komuniciranja naj se podjetje Mizarstvo Erjavec poslužuje in v katerih medijih naj se pojavlja.  

Diplomsko delo je razdeljeno na teoretičen in empiričen del ter obsega štiri poglavja. V prvem 
poglavju najprej opredelim majhno podjetje in predstavim njegove značilnosti ter značilnosti 
trženja v majhnem podjetju. V drugem poglavju predstavim dejavnike, ki vplivajo na nakupno 
vedenje in proces nakupnega odločanja, saj je prepoznavanje nakupnih odločitev bistveno, če 
želi podjetje nanje vplivati. Tretje poglavje je posvečeno opredelitvi trženjskega komuniciranja 
in njegovim orodjem, kot so oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostmi, osebna 
prodaja in neposredno trženje. Teoretičnemu delu, sestavljenemu iz prvih treh poglavji, v četrtem 
poglavju sledi empiričen del diplomskega dela. V tem poglavju je najprej predstavljeno podjetje 
Mizarstvo Erjavec, za katerega sem opravila raziskavo, nato so opredeljeni cilji in hipoteze 
raziskave, metodologija ter predstavitve rezultatov raziskave in omejitve, ki so pri tem nastale. 
Na koncu diplomskega dela je še sklep, v katerem sem na kratko povzela glavne ugotovitve 
diplomske naloge. 
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1 MAJHNO PODJETJE IN TRŽENJE 

1.1 OPREDELITEV MAJHNEGA PODJETJA 

Majhna podjetja so večinoma opredeljena kot podjetja z manj kot 50 zaposlenimi. Poleg števila 
zaposlenih se kot kriterija za določanje velikosti podjetja najpogosteje uporabljata še letni 
prihodek od prodaje in bilančna vsota oziroma vrednost aktive podjetja (Žakelj, 2004, str. 12). 

V Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD) iz leta 2006 je v 55. členu tega zakona majhno 
podjetje opredeljeno kot majhna družba, ki izpolnjuje dve od naslednjih treh meril: 

• povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, 
• čisti prihodki od prodaje ne presegajo 7.300.000 EUR in 
• vrednost aktive ne presega 3.650.000 EUR. 

Razdelitev podjetji glede na število zaposlenih poteka v Sloveniji po približno enakih kriterijih 
kot v EU. Večje razlike v kriterijih obstajajo pri določitvi velikosti prihodkov od prodaje in 
vrednosti aktive podjetij. Zaradi enostavnejšega zajemanja podatkov se pri analizah s področja 
mikro, malih in srednje velikih podjetjih za razvrščanje podjetji po velikosti pretežno upošteva le 
kriterij števila zaposlenih (Žakelj, 2004, str. 12). 

Podrobnejša  primerjava kriterijev za razvrščanje podjetji po velikosti na podlagi novele ZGD-F 
in priporočil Evropske komisije je predstavljena v Tabeli 1 (Žakelj, 2004, str. 12). 

Tabela 1: Kriterij za razvrščanje podjetji po velikosti 

 Mikro 
 podjetja 

Mala  
podjetja 

Srednja 
podjetja 

Velika  
Podjetja 

Število zaposlenih 
Slovenija - do 50 do 250 nad 250 
EU do 9 10 do 49 50 do 249 250 in več 
Prihodek (mio EUR) 
Slovenija - do 4,2 do 16,8 nad 16,8 
EU  
(v veljavi od 01.01.2005) 

- 
do 2 

do 7 
do 10 

do 40 
do 50 

nad 40 
nad 50 

Bilančna vsota/vrednost aktive (mio EUR) 
Slovenija - do 2,1 do 8,4 nad 8,4 
EU  
(v veljavi od 01.01.2005) 

- 
do 2 

do 5 
do 10 

do 27 
do 43 

nad 27 
nad 43 

% kapitala v lasti velikih podjetji 
Slovenija - - - - 
EU - do 25 % do 25 % - 

Vir: L.  Žakelj, Razvoj malih in srednje velikih podjetji v Sloveniji in Evropski uniji, 2004, str. 13. 



3 

 

1.2 ZNAČILNOSTI MAJHNEGA PODJETJA 

Zaradi omejene možnosti doseganja ekonomije obsega dosegajo majhna podjetja nižjo 
ekonomičnost, učinkovitost ter produktivnost, na drugi strani pa dosegajo nadpovprečno visoko 
rast in s tem tudi najvišjo dobičkonosnost in donosnost kapitala. Zelo pomemben je njihov 
prispevek k ekonomskemu razvoju, saj so zelo nagnjena k raziskavam in razvoju ter 
specializaciji. Pomembno vlogo pa imajo tudi pri pospeševanju regionalnega razvoja, zlasti v 
tistih regijah, ki so ekonomsko manj razvite in imajo zato tudi visoko stopnjo brezposelnosti. 
Majhna podjetja potrebujejo zaradi specifičnih primerov (težave pri zagotavljanju razvojnega 
kapitala za investicije ter pri plačilu davkov in prispevkov) drugačno politiko, ki mora 
zagotavljati ugodno okolje za njihov razvoj z različnimi oblikami promocije podjetništva 
(Evropomočnik, 2004). 

Značilnosti majhnega podjetja so (Burns & Dewhurst, 1996, str. 5): 

• V podjetju ima največji vpliv ena oseba, to je lastnik – manager. Njegovi pogledi in vrednote 
vplivajo na vse vidike dejavnosti podjetja, kar pomeni, da odločitve podjetja velikokrat 
postanejo osebne odločitve. Navzoče je tveganje zaradi prevelike odvisnosti od ene osebe, ki 
ni izvedenec na vseh področjih poslovanja. 

• Za večino majhnih podjetji velja, da niso sposobna veliko vplivati na svoj trg. Ceno jim torej 
določa trg in soočajo se z močno konkurenco. Tveganje za neuspeh je veliko in največji 
pomen ima ravno konkurenčna strategija. Vendar pa veliko podjetij to nevarnost premaga 
zelo učinkovito z diverzifikacijo izdelka ali storitev in s segmentiranjem trga ter 
osredotočenostjo na tržno vrzel. 

• Majhna podjetja poslujejo največkrat na enem samem trgu ali na omejenih trgih, 
najverjetneje z omejenim obsegom izdelkov ali storitev. To pomeni, da je obseg delovanja 
podjetja omejen in manj strateški kot pri velikih podjetjih. Pomeni pa tudi, da težko 
diverzificirajo (razpršijo) tveganost poslovanja.  

• Majhna podjetja so velikokrat preveč odvisna od manjšega števila kupcev. To pomeni, da so 
ob izgubi kateregakoli kupca izrazito ranljiva, učinek na podjetje pa je ob taki izgubi 
nesorazmerno velik. To je še en razlog, zaradi katerega je poslovanje majhnih podjetij bolj 
tvegano. 

• Majhna podjetja niso javna podjetja. To pomeni, da imajo večkrat težave s povečevanjem 
kapitala, kar močno omejuje izbiro strategij. Iskanje financ postane tako glavno strateško 
vprašanje za večino podjetij, ki želijo rasti. 



4 

 

1.3 TRŽENJE V MAJHNEM PODJETJU 

Že dolgo obstaja rek, da če hočeš ostati v poslu moraš imeti dobiček, če hočeš imeti dobiček 
moraš prodajati in če hočeš prodajati moraš tržiti. V današnjem svetu, polnem konkurence, ne 
moreš več prodajati, ne da bi tržil. Trženje je ena najpomembnejših funkcij v podjetju, kar pa se 
lastniki majhnih podjetji premalo zavedajo. Nekateri lastniki majhnih podjetij verjamejo, da si 
zaradi omejenega proračuna trženja ne morejo privoščiti. Za oglaševanje namenijo le toliko, 
kolikor jim ostane po plačilu drugih računov. Oglaševanje jim predstavlja le strošek, saj se ne 
zavedajo, da je to investicija v prihodnost podjetja. Za učinkovito trženje pa sploh ni prvi pogoj 
velik proračun. Z nekaj iznajdljivosti in kreativnosti se lahko tudi majhna podjetja postavijo ob 
bok velikim konkurentom. To morajo lastniki majhnih podjetji čim prej ugotoviti, saj jih bodo v 
nasprotnem primeru veliki konkurenti izrinili iz trga (Norman, 2000, str. 334). 

Leta 2002 so v podjetju Gral-Iteo izvedli raziskavo, katere najpomembnejši cilj je bil z zornega 
kota poslovne uspešnosti majhnih podjetij v Sloveniji ugotoviti vlogo tržne naravnanosti. 
Podatke so zbirali s pomočjo telefonskega anketiranja, v katerega je bilo vključenih 194 
gospodarskih družb iz različnih dejavnosti, ki imajo od 5 do 20 zaposlenih. Anketirani so bili 
lastniki oz. managerji podjetja. Za merjenje stopnje tržne naravnanosti so uporabili merski 
instrument Narverja in Slaterja. Ta instrument je sestavljen iz 14 trditev, ki se nanašajo na tri 
temelje tržne naravnanosti:  
• naravnanost h kupcem, 

• naravnanost h konkurentom in 
• medfunkcijsko koordinacijo.  

Anketiranci so vsako trditev ocenili z ocenami od 1 (s trditvijo se sploh niso strinjali) do 7 (s 
trditvijo so se strinjali v celoti). Stopnjo tržne naravnanosti v podjetju so ugotovili s povprečjem 
ocen, ki so jih anketiranci pripisali 14 trditvam. Nato so to stopnjo primerjali s stopnjo tržne 
naravnanosti v večjih podjetjih, ki so jo izmerili strokovnjaki z Ekonomsko-poslovne fakultete v 
Mariboru. To raziskavo so izvedli po pošti v letu 1997, v njo pa je bilo vključenih 628 podjetij z 
več kot 20 zaposlenimi. Na Sliki 1 so prikazane povprečne ocene, ki so jih anketiranci pripisali 
trditvam v obeh prej omenjenih raziskavah (Konič, 2003). 
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Slika 1: Stopnja tržne naravnanosti v manjših in večjih podjetjih v Sloveniji – povprečne ocene 
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Vir: M. Konič, Marketing v malih podjetjih, 2003. 

Iz slike je razvidna presenetljiva ugotovitev, in sicer da so manjša podjetja bolj tržno naravnana 
kot njihovi večji konkurenti. V tej raziskavi pa so prišli tudi do ugotovitve, da podjetja, ki so bolj 
naravnana h kupcem, niso nujno tudi uspešnejša od svojih tekmecev (Konič, 2003). 

1.4 VPLIV LASTNIKA NA TRŽENJE V MAJHNEM PODJETJU  

Trženje v majhnem podjetju se precej razlikuje od trženja v velikem podjetju. Medtem ko se v 
velikem podjetju trženje izvaja formalno, kar pomeni, da imajo za to namenjen poseben oddelek, 
se trženje v majhnem podjetju izvaja neformalno. Največkrat glavno vlogo prevzame kar lastnik 
podjetja, ki pa ima običajno omejeno trženjsko znanje. V nadaljevanju bom podrobneje 
predstavila značilnosti lastnika majhnega podjetja in njegov vpliv na trženje. 

Osredotočenost na spremembe 

Lastnik majhnega podjetja je po mnenju dr. Iče Rojšek ambiciozen, ves čas išče nove priložnosti 
in izzive ter je pripravljen na spremembe, saj se hoče ves čas dokazovati (Basle, 2006). 

Nagnjenost k tveganju 

Tveganje lahko izvira iz želje ali nuje po spremembi, nevednosti ali prevelike zaupljivosti. 
Nepripravljenost za tveganje pa se pojavi zaradi predhodnih napak ali nezaupanja. Obstaja več 
stopenj tveganja. Nizka pripravljenost za tveganje vodi v minimalne trženjske aktivnosti, ki so 
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neučinkovite, saj ostanejo mnoge priložnosti neizkoriščene. Te aktivnosti so pogosto omejene na 
osebno prodajo. Na drugi strani pa imamo visoko nagnjenost k tveganju, ki vodi v pretirano 
drage in neučinkovite trženjske aktivnosti. To se pogosto kaže v oglaševanju, sponzorstvu, 
razstavljanju ali neučinkoviti dostavi (Carson, Cromie, McGowan & Hill, 1995, str. 84). 

 Motivacija 

Lastnik podjetja je zelo motiviran, saj ga žene želja po lastnem uspehu in posledično seveda tudi 
po uspehu podjetja. Ta želja mu daje voljo in zagon, da premaguje vse probleme in ovire na poti 
do uspeha. Lastnik največkrat sodeluje tudi pri ustvarjanju novih izdelkov in pridobivanju novih 
strank. Ves ta njegov zanos in posvetitev podjetju pogosto vplivata na višjo raven storitev in 
večje zadovoljstvo kupcev (Carson et al., 1995, str. 84). 

Moč in vpliv 

Moč lastnika ima velik vpliv na trženjske aktivnosti, ki se dogajajo tako znotraj kot zunaj 
podjetja. Znotraj podjetja se to kaže kot nagnjenost k zadrževanju ključnih odločitev v zvezi s 
trženjem in odpor do delegiranja nalog na podrejene z razlogom zadrževanja in krepitve lastne 
moči v podjetju (Carson et al., 1995, 84-85). Zunaj podjetja pa je nagnjen k sklepanju poslov na 
zelo osebni ravni in pridobivanju tržnih informacij tudi na podlagi neformalnih vezi. To pa je 
tudi eden izmed razlogov, da lahko majhna podjetja učinkovito upravljajo trg, čeprav imajo 
znatno manjši letni proračun in manj ljudi (Basle, 2006). 

Usmerjenost v reševanje trenutnih nalog 

Ta značilnost pomeni osredotočenost na doseganje kratkoročnih ciljev, ki pa so pogosto 
nasprotujoči dolgoročnim strateškim ciljem. Pri tem gre za cenovno pogajanje, dogovarjanje o 
dostavi, osredotočenje na izpeljavo ene določene prodaje, odgovarjanje na telefonske klice, 
reševanje problemov in pritožb ter neizpolnjenih obljub (Carson et al., 1995, str. 85). 

Posploševanje 

Lastnik podjetja se ukvarja z vsemi trženjskimi aktivnostmi podjetja, vendar pa ni strokovnjak za 
vsa področja, zato se lahko zgodi, da kakšne poslovne dogodke preveč posploši oz. površno 
obdela. To je pogosto posledica pomanjkanja strokovnega znanja in denarnih sredstev, ki bi 
omogočila najem oseb s trženjskim znanjem (Carson et al., 1995, str. 85-86). 

Kultura in družbeno okolje 

Kultura in družbeno okolje lastnika tvorita podlago za njegovo osebnost, ki ima pomemben vpliv 
na kulturo v majhnem podjetju. Trženjske aktivnosti se lahko, odvisno od osebnosti, kažejo kot 
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nadute, neorganizirane, napadalne, organizirane, učljive itn. Ko je enkrat slog trženja oblikovan, 
se najverjetneje ne bo spremenil. Kultura in družbeno okolje lastnika vplivata tudi na celotno 
podobo podjetja (Carson et al., str. 86). 

1.5 PREDNOSTI IN SLABOSTI TRŽENJA V MAJHNEM PODJETJU 

Prednost trženja v majhnem podjetju je njihov običajno zelo tesen stik s kupci in možnost hitrega 
odzivanja na trg. Pravi podjetniki imajo ponavadi tudi zelo dober občutek za tržne priložnosti, 
vendar pa so na žalost manj drzni pri oblikovanju cen, načrtovanju trženjskih akcij in 
segmentiranju kupcev (Basle, 2006). 

Po Carsonu (1995, str. 87-88) so prednosti trženja v majhnem podjetju naslednje: 

1. Lojalnost/Zvestoba zaposlenih: V majhnih podjetjih je delovno okolje veliko bolj 
harmonično kot v velikih podjetjih. Odnos med zaposlenimi in lastnikom podjetja je bolj 
oseben, kar vpliva na večje zaupanje zaposlenih v podjetje in njihovo zvestobo. 

2. Oseben stik s strankami: Majhna podjetja imajo pogosto ožji krog strank, ki so locirane na 
lokalnem trgu. To posledično pomeni krajše komunikacijske poti. Lastnik oz. manager 
večinoma pozna stranke osebno in zaradi tega osebnega odnosa je zadovoljstvo in zvestoba 
strank večja. 

3. Prilagodljivost: Majhna podjetja so zaradi svoje majhnosti mnogo bolj prilagodljiva in se 
tudi hitreje odzovejo na strankine zahteve. 

4. Hitrost odziva na tržne spremembe: Zaradi bližnjega stika s trgom majhna podjetja prej 
ugotovijo spremembe v trženjskih trendih, potrošniških zahtevah ter spremembah na drugih 
področjih in se zato lažje hitreje prilagodijo novim razmeram. Hitrost pri sprejemanju 
trženjskih odločitev je v majhnih podjetjih tudi velika prednost, saj se pomembne odločitve 
sprejmejo takoj, brez nepotrebnega odlašanja. Običajno je odločitev v rokah enega oz. največ 
nekaj oseb. 

5. Osredotočenost na priložnosti: Bližina trga in strank majhnim podjetjem omogoča, da 
hitreje odkrijejo in izkoristijo tržne priložnosti. Pomembna pa je tudi njihova usmeritev na 
pokrivanje donosnih tržnih niš. 

6. Lažji dostop do tržnih informacij: Lastnik oz. manager v majhnem podjetju je bliže 
strankam, trgu in zaposlenim, zato je komunikacijski kanal krajši. Informacije pogosto zbira 
na neformalen način in ima raje osebno komunikacijo. Na ta način pride do cenejših in za 
trženjske odločitve bolj kvalitetnih informacij.  
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Na drugi strani pa obstajajo tudi slabosti trženja v majhnem podjetju, ki so po Carsonu (1995, str. 
145-146) naslednje:  

1. Omejeni resursi: Pomanjkanje finančnih virov, trženjskega znanja in časa so pogosti vzroki, 
ki pestijo majhna podjetja in vplivajo na omejene trženjske aktivnosti. 

2. Pomanjkanje strokovnega znanja: Lastniki in managerji v majhnih podjetjih so ponavadi 
bolj splošno izobraženi in nespecializirani. Večinoma so to tehniki in obrtniki, ki jim 
primanjkuje trženjskega znanja in se ga tudi nazadnje naučijo. 

3. Omejen vpliv na trženjsko okolje: Majhno podjetje ima manj naročil, strank in zaposlenih. 
Že zaradi svoje majhnosti in že prej omenjenih omejenih resursov ter pomanjkanja 
trženjskega znanja je vsakršno izvajanje trženjskih aktivnosti malenkostno v primerjavi z 
velikimi podjetji. 

1.6 11 TRŽENJSKIH NAPAK  MAJHNEGA PODJETJA IN NASVETI, KAKO SE 
      JIM IZOGNITI 

Lastniki majhnih podjetji in samostojni podjetniki lahko povečajo učinke trženja s tem, da se 
izognejo naslednjim napakam (Carter, 2008):  

Trženjska napaka št. 1: Zapravljanje premoženja za izdelek, ki ni bil preizkušen na trgu 
Podjetniki se pogosto zelo navdušijo nad svojimi izdelki oziroma storitvami in vanje vlagajo 
veliko denarja, še preden ugotovijo, ali sploh obstaja trg za te izdelke oz. storitve. Napaki se 
lahko izognejo tako, da najprej opravijo nekaj raziskav in testirajo idejo na trgu. 

Trženjska napaka št. 2: Misel, da bodo kupci prišli sami 
Med lastniki majhnih podjetji obstaja napačna predstava o tem, da če imajo dober izdelek ali 
storitev, jih bodo kupci sami našli, takoj ko bodo začeli s poslovanjem. To pa sploh ne drži, saj 
tudi če ima podjetje dobro lokacijo, ga kupci ne bodo našli, v primeru da lastniki ne bodo tržili 
svojih izdelkov. Najbolje je, da v podjetju najdejo tržne niše in pripravijo edinstven prodajni 
načrt, ki jih bo ločil od konkurence. Nato naj razvijajo plan trženjske akcije in določijo strategije, 
kako bodo te tržne niše dosegli.  

Trženjska napaka št. 3: Poskušati odkriti nekaj, kar je že odkrito 
Trženje je zelo stara praksa  z nekaj temeljnimi načeli. Res je, da mnogi poudarjajo, da je v 
trženjskih aktivnostih potrebno biti inovativen in ustvarjalen, vendar pa se podjetnik lahko zelo 
hitro ujame v inovacijski proces in pozabi na svoj glavni cilj, ki pa je dober poslovni rezultat. 
Bolje je, da pogleda, na kakšen način je uspela konkurenca, namesto da odkriva nekaj povsem 
novega. Dobre trženjske ideje se uporabljajo znova in znova, vendar z določenimi spremembami 
in prilagoditvami za posamezen posel. 
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Trženjska napaka št. 4: Nenehno načrtovanje in pripravljanje, vendar nič ukrepanja  
Strah pred neuspehom je lahko zelo močan, in sicer tako močan, da podjetnik naredi vse, da bi to 
preprečil. Zaradi prezaposlenosti s pripravljanjem, organiziranjem in raziskovanjem, da bi 
preprečil neuspeh, velikokrat pozabi na trženje v podjetju. Pomembno je, da podjetnik stori nekaj 
in se ne boji napak, saj so napake pot do uspeha. Neuspešna promocija pomeni ugotovitev, 
kakšne promocija ne deluje. S tem, da se je naučil kaj ne deluje, je vsekakor bliže odkritju, kaj 
deluje. Manjši neuspeh naredi kasnejši uspeh še večji. 

Trženjska napaka št. 5: Naveličanost 
Pogosto se podjetniki z dovolj denarja odločijo za nov oglas, ker so se starega že naveličali. 
Vendar to ne sme biti razlog za zamenjavo, saj je škodljivo za posel. Pravi razlog so slabi 
rezultati, kar posledično pomeni izgubljanje denarja. Kar je za podjetnika staro, je za še 
neosvojen trg novo. Če ima podjetje oglas, ki mu prinaša rezultate, naj vztraja z njim, dokler 
rezultati ne pokažejo, da je čas za zamenjavo. Nikoli se ne sme zamenjati starega oglasa z novim, 
ne da bi se ga prej testiralo. 

Trženjska napaka št. 6: Zanašanje na napačne ljudi 
Zaradi priključitve Trgovinski zbornici in prisostvovanja na raznih sestankih, kjer se jim 
ponudijo tudi možnosti za partnerstva in skupna vlaganja, se začnejo nekateri podjetniki zanašati 
na to, da bodo vprašanje prodaje rešili samo z intenzivnim druženjem in spoznavanjem novih 
ljudi. V izogib tej napaki je pomembno, da se že od začetka zavedajo, da so ta druženja le ena 
izmed trženjskih taktik, ne pa pot do večje prodaje. 

Trženjska napaka št. 7: Posnemanje konkurentov 
Za podjetnika je pomembno, da ve, kaj ponuja njegov konkurent, vendar pa mu ne sme pustiti, 
da mu le-ta narekuje, kakšno poslovno strategijo naj uporablja. Če konkurent zniža cene, mu ni 
pametno slediti, saj lahko pride tako le do finančnih problemov in cenovne vojne. Bolje se je 
osredotoči na vrednost in ugotoviti, kaj potrošniki na trgu potrebujejo in jim prilagoditi izdelek 
oz. storitev ter jo diferencirati od konkurentov. 

Trženjska napaka št. 8: Neosredotočenost na določen trg 
Problem je v tem, da podjetnik ne pozna svojega ciljnega trga in verjame, da lahko prodaja 
komurkoli in kjerkoli. Tej napaki se lahko podjetja izognejo tako, da najprej opredelijo svoj 
ciljni trg in se nato osredotočijo nanj.  

Trženjska napaka št. 9: Usmeritev na trg, ki ga podjetnik ne more obvladovati 
Najpametnejša izbira je ciljanje tržne niše. Ciljanje trga, ki je preveč specifičen, bo zmanjšalo 
možnosti za uspeh. Velika napaka je ciljanje trga, ki ga sestavljajo potrošniki, ki nimajo dovolj 
sredstev, da bi si izdelek oz. storitev sploh lahko privoščili. Pomembno je, da se podjetje 
osredotoči na trg, na katerem so kupci z dovolj veliko kupno močjo in potrebo po izdelku oz. 
storitvi. Zato je pomembno, da si podjetnik, preden izbere ciljni trg, izdela profil bodočega kupca 
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in njegove značilnosti, identificira tržno nišo in ugotovi prihodnje potenciale za nove in ponovne 
nakupe.  

Trženjska napaka št. 10: Osredotočenost na pridobivanje novih strank, namesto 
ohranjanje obstoječih 
Stroški pridobivanja novih strank so zelo visoki. Pogosto se dogaja, da se v podjetjih preveč 
posvečajo pridobivanju novih strank, medtem ko sedanjim in preteklim strankam ne posvečajo 
dovolj pozornosti. Zato si je pomembno zapomniti, da ko se prodajni postopek konča, se odnos s 
kupcem šele začne in ne konča, kot si ljudje večinoma predstavljajo. Ta odnos je potrebno 
negovati, saj so stalne in zadovoljne stranke vir bogastva. 

Trženjska napaka št. 11: Nesistematično iskanje novih kupcev 
Najcenejši del posla je prodaja, najdražji pa je iskanje ljudi, ki so zainteresirani za določen 
izdelek oz. storitev. Ko so ljudje enkrat zainteresirani za izdelek oz. storitev, je potrebno razviti 
sistem, ki bo prodajal. Veliko večja je verjetnost, da bo bodoči kupec oseba, ki je pokazala 
zanimanje za ponujeni izdelek oz. storitev, kot pa oseba, ki se sploh ni odzvala. Pomembno je, da 
se v podjetju omeji nagnjenost k iskanju vedno novih kupcev, dokler so obstoječi in stari kupci 
še zainteresirani za nakupe. Potrebno je razviti sistem, ki bo prepričal tiste, ki so zainteresirani za 
izdelek oz. storitev, vendar se za nakup še niso odločili, da se zanj odločijo. 

2 NAKUPNO ODLOČANJE PRI NAKUPU IZDELKOV VIŠJEGA  
   CENOVNEGA RAZREDA 

Nakupno odločanje se razlikuje glede na izdelek, ki ga potrošnik kupuje. Za nakup neznanega 
dragega izdelka je značilno premišljeno sprejemanje nakupnih odločitev, kar je najbolj zapleten 
način nakupnega odločanja. Kupec porabi pred nakupom  preceja časa za iskanje informacij, pri 
vrednotenju alternativ uporablja številne kriterije in odločitev sprejme po tehtnem premisleku. 
Takšen način sprejemanja odločitev je pogost pri izdelkih, ki zahtevajo visoko stopnjo zanimanja 
in osebne vpletenosti (visoko tveganje, izdelek zagotavlja posebno zadovoljstvo ali družbeno 
uveljavitev) (Potočnik, 2005, str. 112). 

2.1 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA NAKUPNO VEDENJE 

Na nakupno vedenje porabnikov vplivajo različni dejavniki, ki se spreminjajo tudi glede na vrsto 
nakupa. Na nakup izdelkov za vsakodnevno rabo vpliva nekoliko manj dejavnikov, medtem ko 
na nakup izdelkov višjega cenovnega razreda vplivajo številni dejavniki. Te dejavnike 
združujemo v štiri skupine (kulturni, družbeni, osebni in psihološki), ki jih v nadaljevanju tudi 
podrobneje predstavljam. 
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1. Kulturni dejavniki 

Kulturni dejavniki najbolj vplivajo na nakupno vedenje porabnikov. »Kultura se nanaša na niz 
vrednot, idej, pojmov in drugih simbolov, ki pomagajo posamezniku razumeti položaj v družbi 
in komunicirati z okolico« (Damjan, 1999, str. 106). Kulturo sestavljajo manjše subkulture, 
znotraj katerih so člani s podobnimi vrednotami in običaji (verske, rasne, geografske, 
narodnostne skupine…). Kultura, v kateri živimo, nam že ob rojstvu zapiše nekatera nenapisana 
pravila, ki se jih moramo držati, če hočemo biti v družbi sprejeti in spoštovani. 

V skoraj vseh družbah je prisotna tudi družbena razslojenost, katere pogosta oblika so družbeni 
razredi. Za družbene razrede je značilno, da so hierarhično razvrščeni, člani posameznega 
razreda pa imajo podobne vrednote in interese. Posamezniki so razvrščeni v razrede glede na 
dohodek, poklic ali območje kjer prebivajo, med seboj pa se razlikujejo po načinu govora, 
oblačenja, načina preživljanja prostega časa in številnih drugih značilnosti (Kotler, 2004, str. 
184). Podrobneje so družbeni razredi razčlenjeni in opisani v Prilogi 1. 

Družbeni razredi imajo različen odnos do izdelkov in blagovnih znamk na številnih področjih, 
kot so npr. oblačila, pohištvo, prostočasne dejavnosti in avtomobili. Različen pa je tudi njihov 
odnos do medijev, saj dajejo pripadniki višjih razredov ponavadi prednost revijam in knjigam, 
medtem ko pripadniki nižjih razredov televiziji (Kotler, 2004, str. 184). 

Pripadniki višjih razredov poskrbijo, da je njihova pripadnost temu razredu vidna že navzven, saj 
kupujejo izdelke višjega cenovnega razreda in priznanih blagovnih znamk. Nekateri se za takšen 
nakup odločijo iz tehtnih razlogov kot so boljša kakovost, daljša življenjska doba izdelka in 
podobno, drugi pa zgolj iz dokazovanja pripadnosti višjemu sloju. 

2. Družbeni dejavniki 

Na porabnika vplivajo tudi družbeni dejavniki, ki jih sestavljajo referenčne skupine, družina ter 
družbene vloge in položaji. Referenčne skupine lahko razdelimo na neformalne (družina, 
prijatelji in sodelavci) in formalne (sindikati, verske skupnosti in trgovinska združenja). 
Neformalne skupine imajo večji vpliv na porabnika, saj je z njimi v vsakodnevnem stiku in bolj 
čustveno povezan. Na ljudi pa vplivajo tudi skupine, ki jim ne pripadajo, vendar si to želijo. 
Primer takih skupin so uspešni športniki, vplivne ali slavne osebe … Po teh osebah se ljudje 
zgledujejo in jih poskušajo posnemati. Referenčne skupine močno vplivajo na izbiro blagovne 
znamke pri nakupu pohištva in oblačil. Največji vpliv na porabnika ima njegova družina. V 
zadnjem času se brišejo razlike med vlogami žensk in moških pri nakupu. Izdelki za 
gospodinjstvo niso več samo del ženskih nakupov in nakup avtomobila ni več samo moška 
odločitev. Največkrat se za nakupe odločita skupaj (Zapiski predavanj, 2004). 
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Na nakup izdelkov višjega cenovnega razreda pa najbolj vplivajo družbene vloge in položaji, saj 
se ljudje pri nakupovanju pogosto odločijo za izdelke, ki kažejo njihov status in položaj v družbi. 
S temi izdelki kažejo drugim, da so uspešni, sami sebi pa dajejo občutek večvrednosti. 

3. Osebni dejavniki 

Poleg vseh že prej omenjenih dejavnikov ima pogosto največji vpliv na kupčevo odločitev 
njegova osebnost. Odločitev o nakupu je vendarle na strani porabnika oziroma v krogu družine 
ali znancev. Na odločitev pa vplivajo starost in stopnja v življenjskem ciklu, poklic, 
premoženjsko stanje in življenjski slog. Ljudje različnih starosti in v različnih življenjskih 
obdobjih kupujejo različne izdelke. Skozi življenjska obdobja se spreminja tudi njihov okus za 
pohištvo, oblačila, avtomobile in podobno, spreminjajo pa se tudi njihove finančne zmožnosti. 
Mladi si pogosto želijo dobrih avtomobilov, stanovanja, modernega pohištva, vendar za to niso 
finančno sposobni. Stopnje v življenjskem ciklu družine, finančne razmere in zanimivi izdelki za 
vsako stopnjo so podrobneje opisani v Prilogi 2. Na nakupno vedenje pa vpliva tudi poklic, 
vendar menim, da imata večji vpliv premoženjsko stanje in življenjski slog (Zapiski predavanj, 
2004).  

4. Psihološki dejavniki 

Na nakupno vedenje porabnikov vplivajo tudi štirje psihološki dejavniki, in sicer motivacija, 
zaznavanje, učenje ter prepričanja in stališča. To so najbolj skrivnostni in najtežje merljivi 
dejavniki, ki vplivajo na nakupno vedenje. Na to temo so se razvile številne teorije, najbolj znana 
pa je Freudova teorija o odločanju na podlagi podzavesti. Znana pa je tudi Herzbergova teorija 
motivacije o prodaji, ki vključuje dejavnike zadovoljstva in dejavnike nezadovoljstva. Dejavniki 
zadovoljstva manj vplivajo na povečanje prodaje, kot pa lahko dejavniki nezadovoljstva vplivajo 
na zmanjšanje prodaje. Kupec je zelo občutljiv na majhne napake izdelkov, dobre izkušnje z 
izdelkom pa vplivajo na večjo prihodnjo prodajo. Posameznik je vsakodnevno izpostavljen 
velikemu številu signalov, vendar pa si bo zapomnil le tiste, ki so povezani z njegovo trenutno 
potrebo in signale, ki so ponavljajoči. Tako si bo kupec, ki kupuje novo kuhinjo, hitreje zapomnil 
oglas za kuhinje kot tisti, ki nima namena kupiti kuhinje. Ljudje pa se celo življenje tudi učijo. 
Naučijo se razlikovati med dobrimi in slabimi izdelki. Če so z nekim izdelkom določene 
blagovne znamke zadovoljni, ga bodo kupili tudi v prihodnje oziroma bodo najverjetneje kupili 
tudi druge izdelke te blagovne znamke. Z lastnimi izkušnjami in učenjem ljudje oblikujejo svoja 
prepričanja in stališča, ki imajo velik vpliv na nakupno odločitev. To so trajne, pozitivne ali 
negativne ocene izdelkov, ki se le redkokdaj spremenijo (Zapiski predavanj, 2004). 

2.2 PROCES NAKUPNEGA ODLOČANJA 

Potrošnik se mora pred dejanskim nakupom izdelka odločiti za nakup, pri tem pa gre skozi več 
stopenj nakupnega procesa. V času odločanja nanj vplivajo tako zunanji kot tudi notranji 
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dejavniki, kar je prikazano na Sliki 2. Trženjsko komuniciranje pa potrošniku zagotavlja 
informacije, ki služijo kot pomoč pri nakupni odločitvi. Po Kotlerju (2004, str. 203) so stopnje v 
procesu nakupnega odločanja naslednje: 

Slika 2: Obnašanje potrošnikov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: M. Videčnik, Razumevanje potrošnika skozi oči psihologije, 2006, str. 47. 

1. Prepoznavanje problema: Problem oziroma potreba po nakupu se pojavi, ko potrošnik ni 
zadovoljen s trenutnim stanjem. Problem oz. potrebo mu lahko vzbudijo tako notranji kot 
tudi zunanji dražljaji. Notranji dražljaji izvirajo iz dejanske potrebe po določenem izdelku. 
Za primer lahko vzamemo vselitev v novo stanovanje, ki še ni opremljeno. V tem primeru 
notranji dražljaji izzovejo potrebo po nakupu pohištva, saj se v praznem stanovanju ne da 
živeti. Potrebo po nakupu pa vzbujajo tudi zunanji dražljaji, ki pa ne izvirajo iz dejanskih 
potreb, temveč so posledica potrošniške družbe. Ko potrošnik opazi nek kvalitetnejši in 
modernejši izdelek od že obstoječega, ga želi kupiti, čeprav je njegov še vedno uporaben 
(Solomon, Barmossy, Askegaard & Hogg, 2006, str. 263-264). 

2. Iskanje informacij: Ko potrošnik zazna potrebo po nakupu določenega izdelka, začne iskati 
informacije o tem izdelku. Za iskanje informacij so mu na voljo številni viri, najhitreje pa 
pride do informacij s pomočjo interneta, ki je v zadnjih letih povzročil pravo revolucijo na 
tem področju. Sicer pa so potrošniku na voljo zunanji viri, med katere uvrščamo osebne vire 
(družina, prijatelji), poslovne vire (oglaševanje, prodajno osebje) in javne vire (množična 
občila), ter notranji viri, ki so kar potrošnikove pretekle izkušnje (Solomon et al., 2006, str. 
265–266). Največ informacij dobi od poslovnih virov, ki so pod nadzorom tržnikov, vendar 
pa mu največ pomenijo informacije iz osebnih virov (Kotler, 2004, str. 204). To velja tudi za 
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Socialni položaj 
Referenčne skupine 
Družinsko okolje 
Tržne aktivnosti 
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Emocije 
Stališča 

POTROŠNIK 
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Iskanje informacij 
Ocenjevanje alternativ 

in izbira 
Nakup 

Ponakupno vedenje 

izkušnje 

izkušnje 

potrebe 
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izdelke višjega cenovnega razreda, saj potrošniki najbolj zaupajo ustnemu priporočilu oseb, 
ki ta izdelek že imajo. 

3. Presojanje možnosti: Presojanje možnosti oz. vrednotenje alternativ, ki predstavljajo 
potencialno rešitev problema, nastopi, ko potrošnik zbere dovolj informacij. Skupino 
alternativ sestavlja množica vseh za potrošnika razpoložljivih možnosti, ki jih le ta omeji na 
sprejemljivo število, med katerimi se odloča (Belch & Belch, 1999, str. 114). Kriteriji za 
vrednotenje alternativ so različni in si jih potrošnik izbere sam, saj nekaterim značilnostim 
pripisuje večjo vrednost kot drugim (npr. nekaterim je cena pomembnejša od blagovne 
znamke, drugim je pomembnejša zanesljivost, tretjim izgled, itd.). 

4. Nakupna odločitev: Ko so zbrane in ocenjene vse primerne opcije iz izbrane kategorije, se 
mora kupec odločiti za eno izmed njih. Na odločitev lahko vplivajo informacije, ki izhajajo 
iz preteklih izkušenj, informacije, ki so pridobljene v času nakupovalnega procesa in 
dojemanje blagovne znamke ustvarjeno skozi oglaševanje (Solomon et al., 2006, str. 277). 

5. Ponakupno vedenje: Po nakupu izdelka bo potrošnik občutil neko stopnjo zadovoljstva ali 
nezadovoljstva. Kupčevo zadovoljstvo je odvisno od ujemanja njegovih pričakovanj z znano 
kakovostjo izdelka. Če je kakovost izdelka manjša od pričakovanj, je kupec razočaran, če 
ustreza pričakovanjem je zadovoljen, če pa kakovost presega pričakovanja je navdušen. Ti 
občutki so pomembni, saj vplivajo na morebitni ponovni nakup, pa tudi na to, ali bodo 
izdelek drugim priporočili ali jim ga bodo odsvetovali (Kotler, 2004, str. 208). 

3 TRŽENJSKO KOMUNICIRANJE 

Trženjsko komuniciranje je četrti instrument trženjskega spleta, ki ga sestavljajo še izdelek, cena 
in prodajne poti. S tem instrumentom podjetja sporočajo potrošnikom o svojem obstoju, o 
lastnostih, koristih in prednostih svojih izdelkov oz. storitev, s katerimi želijo prepričati 
potrošnike v nakup. V trženjsko komuniciranje spadajo vse aktivnosti, ki jih izvaja podjetje z 
namenom vzpostavitve komunikacije s ciljnim trgom.  

Vsak instrument tržno komunikacijskega spleta mora biti povezan z ostalimi instrumenti 
komunikacijskega spleta, saj je to predpogoj za uspeh. Izdelek tako komunicira skozi velikost, 
obliko, blagovno znamko in embalažo. Cena komunicira tako, da prigovarja varčevanje, dober 
posel, kakovost in prestiž. Prodajne poti pa komunicirajo skozi podobo trgovin, ki jo potrošniki 
zaznajo in asociirajo ter povezujejo z izdelki, ki se tam prodajajo. Vsi ti instrumenti predstavljajo 
seštevek različnih aktivnosti, s katerimi podjetje skuša z uporabo medijev komuniciranja in z 
osebnim ter brezosebnim prepričevanjem seznaniti potrošnike z izdelki, s ciljem zagotovitve 
takšnega povpraševanja, ki so ga še sposobni zadovoljiti (Starman, 1998, str. 3). 
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V procesu trženjskega komuniciranje je zelo pomembno kdo, komu in kaj sporoča ter po kateri 
poti in s kakšnim učinkom. Sporočilo mora biti oblikovano tako, da ga bodo tisti, katerim je 
namenjeno, pravilno razumeli, sprejeli in se nanj tudi odzvali. Pri tem pa je zelo pomembna tudi 
izbira komunikacijskega kanala, ki bo dosegel želeni ciljni trg. Janja Božič Marolt pravi, da je 
učinkovito trženjsko komuniciranje tisto, ki doseže ciljno skupino in je pravilno razumljeno, kar 
pomeni, da pošiljatelj in prejemnik sporočilo enako razumeta ter prinese pričakovane učinke 
glede blagovne znamke (Petrov, 2008, str. 18).  

Na Sliki 3 je prikazanih devet elementov, ki sestavljajo proces trženjskega komuniciranja. 
Ključna udeleženca v tem procesu sta oddajnik in prejemnik, sporočilo in kanal pa sta ključni 
komunikacijski orodji. Komunikacijske funkcije v procesu predstavljajo naslednji štirje 
elementi: zakodiranje, razkodiranje, odziv in povratna informacija. Zadnji element pa so motnje 
v sistemu, ki lahko ovirajo želeno komunikacijo (Kotler & Armstrong, 2004, str. 471). 

Slika 3: Elementi v procesu trženjskega komuniciranja 

   

 

 

 

 

 

 
Vir: P.  Kotler & G.  Armstrong, Principles of Marketing, 2004, str. 471. 

Osnova procesa komuniciranja je prenos informacij. »Komuniciranje začne pošiljatelj, to je 
posameznik, skupina ali podjetje (organizacija), ki pošlje sporočilo prejemniku, to je 
posamezniku, skupini ali podjetju. Ko pošiljalec kodira sporočilo, mora uporabljati simbole, 
oznake ali pojme, ki jih bo prejemnik znal dekodirati in jih bo tudi razumel. Če prejemnik 
razume sporočilo drugače, kot je bilo mišljeno, je vzrok motnja, ki lahko nastane v katerikoli fazi 
komunikacijskega procesa (Potočnik, 2005, str. 303).« 

Vloga trženjskega komuniciranja v podjetju je naslednja (Rowley, 1998, str. 384): 
• povečati prodajo, 

• ohraniti oziroma povečati tržni delež, 

• ustvariti oziroma izboljšati ugled blagovne znamke, 

Oddajnik Zakodiranje  

 

Sporočilo Razkodiranje Prejemnik 
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Odziv Povratna informacija 



16 

 

• ustvariti ugodno klimo za prihodnje prodaje, 

• obveščati in izobraževati trg, 

• oblikovati konkurenčno prednost, ki se bo nanašala na konkurenčen izdelek ali na tržni 
položaj konkurenta in 

• izboljšati učinkovitost promocije. 

 
Trženjsko komuniciranje je kombinacija različnih kanalov, ki se uporabljajo za komuniciranje 
oglasnega sporočila. To vključuje tudi primeren izbor vrste različnih orodij, ki so na razpolago 
za izvajanje trženjskega komuniciranja (Rowley, 1998, str. 384). Orodja, ki se najpogosteje 
uporabljajo so: 
• oglaševanje,  
• pospeševanje prodaje, 

• odnosi z javnostmi,  

• osebna prodaja in 

• neposredno trženje. 

Na oblikovanje komunikacijskega spleta močno vpliva položaj posameznika v nakupnem 
procesu. V začetnih fazah nakupnega procesa sta pomembnejša oglaševanje in odnosi z 
javnostmi. Ko potrošnik razvije določene simpatije in preference do izdelka, pa je pri 
sprejemanju nakupne odločitve lahko odločilnega pomena osebno komuniciranje med 
prodajalcem in potrošnikom, ki je sploh značilno za zadnje faze potrošnikovega nakupnega 
procesa (Starman, 1998, str. 30). 

Na Inštitutu za trženje na Ekonomski fakulteti v Ljubljani so leta 2006 opravili raziskavo, v 
kateri so ugotovili, kako majhna podjetja v Sloveniji porazdelijo proračun za trženjsko 
komuniciranje. Prišli so do ugotovitve, da se proračun porazdeli takole: 

• oglaševanje: 26,5 %, 
• prospekti, katalogi: 17,2 %, 

• neposredno trženje: 14,7 %, 

• internet (portal, spletne strani …): 13,2 %, 

• pospeševanje prodaje: 9,0 %, 

• sejmi: 7,9 %, 
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• sponzorstva: 5,0 % 

• PR, letna poročila: 2,6 % in 

• drugo: 2,6 %. 

3.1 OGLAŠEVANJE 

Kotler (2004, str. 590) opredeljuje oglaševanje kot vsako plačano obliko neosebne predstavitve 
in promocije zamisli, dobrin ali storitev, ki jo plača znani naročnik. Pri oglaševanju gre za 
enosmerno komunikacijo, saj gre komunikacijski tok le v eno smer, in sicer od oglaševalca k 
sprejemniku. Sredstvo za prenos informacij je medij, ki v imenu nekega ponudnika (oglaševalca) 
pošilja informacije v  javnost. Pri oglaševanju gre za načrtno delovanje na človekovo psiho z 
namenom ustvariti čim močnejšo in dolgotrajno pripravljenost za nakup(ovanje) izdelka ali 
storitev. Oglaševanje mora biti torej usmerjeno na psihološke dejavnike, ki vplivajo na nakup 
(Florjančič & Ferjan, 2000, str. 167). 

Oglaševalec mora izbrati kanale, preko katerih bo oglaševal. Na izbiro ima osebne in neosebne 
komunikacijske kanale (Kotler & Armstrong, 2004, str. 476). 

Osebni komunikacijski kanali 

Osebni komunikacijski kanali predstavljajo neposredno komunikacijo med dvema ali več 
osebami. Neposredna komunikacija lahko poteka iz oči v oči, po telefonu, preko elektronske 
pošte ali celo preko internetnega klepeta (internet »chat«). Osebni komunikacijski kanali so 
učinkoviti predvsem zaradi možnosti osebne predstavitve in takojšnjega odziva oziroma 
povratne informacije. Ločimo zastopniške (zastopnik podjetja obiskuje kupce na ciljnem trgu), 
strokovne (neodvisni strokovnjak posreduje sporočila ciljnim kupcem) in družabne (prijatelji, 
sodelavci, sosedje in družinski člani komunicirajo s ciljnimi kupci) komunikacijske kanale. 
Osebni vpliv je posebej pomemben pri nakupu izdelkov, ki so dragi, povezani s tveganjem ali se 
jih kupuje redko. V tem primeru bodo kupci iskali dodatne informacije, zato se bodo posvetovali 
z drugimi, da bi se izognili kasnejšim nevšečnostim (Kotler & Armstrong, 2004, str. 476). 

Pomemben osebni komunikacijski kanal so tudi govorice, ki prehajajo od ust do ust. V nasprotju 
z oglaševanjem, kjer prodajalec vnaprej določeno sporočila prenaša ciljni publiki po izbranem 
plačanem kanalu, se govorice lahko ustvarijo same, njihov vpliv pa je neomejen. George 
Silverman v svoji knjigi The Secret of Word of Mouth Marketing poudarja, da je trženje od ust 
do ust oziroma ustvarjanje govoric najmočnejše in najprepričljivejše trženjsko orodje, ki pomaga 
podjetjem izstopiti iz množice, poleg tega pa je še brezplačno. Silverman tudi trdi, da so 
govorice središče trženja. To se še posebej kaže pri nakupu izdelkov, ki so zahtevnejši in dražji, 
saj je takrat zelo pomembno mnenje prijateljev, sorodnikov, sodelavcev in strokovnjakov. V tem 
primeru so namreč govorice nadomestek za resnično izkušnjo. Iz tega sledi, da hitreje kot bo 
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potrošnik seznanjen z izkušnjo, hitreje bo tudi izdelek oz. storitev sprejel. Ljudje smo se namreč 
precej bolj pripravljeni odločati na podlagi priporočil kot na podlagi plačane trženjske 
komunikacije. Nadzorovano širjenje govoric pa je tudi velika priložnost za majhna podjetja, ki 
imajo omejena trženjska sredstva (Pahor, 2004, str. 38). 

Neosebni komunikacijski kanali 

Neosebne komunikacijske kanale predstavljajo mediji, ki prenašajo sporočila brez osebnega stika 
in brez možnosti povratne informacije, ozračje, ki ga ustvarjajo ustrezno opremljena okolja, ki 
spodbujajo ali povečujejo porabnikovo zavzetost za nakup in dogodki, ki ciljnemu občinstvu 
posredujejo določeno sporočilo. Med pomembnejše medije neosebnih komunikacijskih kanalov 
spadajo tiskani mediji (časopisi, revije, neposredna pošta), mediji »na daljavo« (radio, televizija), 
»prikazani« mediji (oglasne deske, oznake, plakati) in internet (Kotler & Armstrong, 2004, str. 
478). Glavne prednosti in slabosti teh medijev so podane v Prilogi 3. 

• Televizija 

Televizija je močan oglaševalski medij, ki združuje sliko, zvok, gibanje in barve, zato lahko 
oglaševalec razvije najbolj kreativna in domiselna sporočila (Belch & Belch, 1999, str. 340). 
Televizijsko oglaševanje omogoča obsežno pokrivanje, ponavljanje sporočila, prilagodljivost ter 
velik ugled in vpliv. Med slabosti pa uvrščamo kratek čas sporočanja, visoke stroške, 
pomanjkljivo selektivnost in nezaupanje javnosti (Boone & Kurtz, 1999, str. 616).  

• Radio 

Študije so pokazale, da večina ljudi radio smatra kot najboljši vir za najnovejše novice. Ostale 
prednosti radia kot oglaševalskega medija se kažejo v nizkih stroških, fleksibilnosti, mobilnosti, 
praktičnosti (sporočilo se lahko hitro spremeni) in v doseganju ciljnega občinstva z nizkimi 
stroški. Slabost pa je v drobitvi in kratki življenjski dobi sporočila ter omejeni pozornosti 
poslušalstva (Boone & Kurtz, 1999, str. 616). 

• Revije in časopisi 

Vloga revij in časopisov kot oglaševalskih medijev je drugačna od vloge medijev »na daljavo« 
(radio, televizija), saj se jim bralec posveti v svojem prostem času (Belch & Belch, 1999, str. 
378). Glavna prednost oglaševanja v revijah je selektivnost, ki se kaže v doseganju natančno 
določenega ciljnega občinstva. Značilna je še visoka kakovost tiska, dolga življenjska doba, 
možnost natančnega opisa izdelka, verodostojnost in prestiž, ki ga imajo nekatere revije. V 
primerjavi s časopisi, radiom in televizijo je za revije značilna tudi manjša fleksibilnost. Za 
oglaševanje v časopisih pa je značilno, da prevladuje predvsem na lokalnem trgu (Boone, Kurtz, 
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1999, str. 618). Za časopise je značilna visoka fleksibilnost, široka sprejemljivost in veliko 
zaupanja. Slabosti pa se kažejo v slabši kakovosti tiska, kratkotrajnosti in slabši selektivnosti.  

• Zunanje oglasne površine 

Med inštrumente zunanjega oglaševanja uvrščamo plakate, panoje, znake in napise, ki se pogosto 
pojavljajo na stenah velikih stavb, ob cestah, na avtobusnih in železniških postajah ter tudi na 
prevoznih sredstvih (avtobusih, vlakih, kamionih, taksijih, balonih …). Prednosti tovrstnega 
oglaševanja so v večkratni izpostavitvi oglasa oziroma njegovi pogostosti, široki pokritosti 
lokalnega trga, fleksibilnosti in možnosti oblikovanja kreativnih oglasov. Pomanjkljivost 
zunanjega oglaševanja pa je v omejenosti sporočila, lokalni omejenosti, izrabljenosti in slabem 
ugledu.  

• Internet 

Internetno oglaševanje lahko razdelimo na spletno predstavitev oziroma aplikacijo, prisotnost v 
imenikih, optimizacijo rezultatov v iskalnikih, spletno oglaševanje s pasicami, obogatenimi 
oglasi, sponzoriranimi povezavami, oglaševanje s pomočjo elektronske pošte in multimedijske 
oglase (Ocvirk, 2004). Multimedijski oglasi kot npr. lebdeči oglasi, spletni oglaševalski spoti 
ipd. dopuščajo visoko stopnjo kreativnosti, saj lahko združujejo zvok, animacijo, video ter 
interaktivne elemente, ki se kot prednost tovrstnega oglaševanja še posebej izkažejo v 
multimedijskih spotih, kjer se lahko z določenimi modifikacijami preslika televizijski oglas v 
spletni oglaševalski prostor. Internetno oglaševanje zagotavlja učinke, ki jih poznamo pri 
televizijskem oglaševanju, v prihodnosti pa bo zaradi svojih številnih prednosti korenito 
spreminjalo pogled na celotno trženjsko komuniciranje (Skrt, 2003). 

Iz Tabele 2 je razvidno, da so za majhna podjetja najučinkovitejše oglaševalsko orodje osebna 
pisma, saj njihovo sporočilo neposredno doseže naslovnika kateremu je namenjeno. Le-ta pa ga 
prebere v trenutku, ki si ga izbere sam. Stroški, ki jih ima podjetje s pošiljanjem osebnih pisem, 
so lahko celo višji od stroškov za oglaševanje na televiziji. Osebna pisma so med najdražjimi 
oglaševalskimi mediji, če upoštevamo posamezno osebo, ki jo na ta način doseže podjetje 
(Adams, 1999, str. 171). 

Tabela 2: Sorazmerna učinkovitost različnih oglaševalskih medijev za mala podjetja 

Mediji učinkovitosti od največje (1) do najmanjše (6)   

Osebna pisma 1 
Televizija 2 
Radio 3 
Oglaševanje na prostem in premične reklame 4 
Revije 5 
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Časopisi 6 

Vir: B.  Adams, Začetek in rast malega podjetja, 1999, str. 171. 

3.2 POSPEŠEVANJE PRODAJE 

Vse oblike pospeševanja prodaje so bile prvotno namenjene kratkoročnemu spodbujanju 
potrošnikov k hitrejšemu oziroma večjemu nakupu. Njihova vloga pa je postajala vse bolj 
pomembna, tako da jih danes tržniki obravnavajo kot bistven del trženjskega planiranja. 
Spremenila pa se je tudi njihova naloga, ki ni več samo kratkoročna temveč tudi dolgoročna 
osredotočenost na grajenje blagovne znamke in seveda tudi ohranjanje stalnosti nakupovanja 
(Boone & Kurtz, 1999, str. 624). 

Namen pospeševanja prodaje je posredno in neposredno vplivati na  hitrejšo in večjo prodajo. 
Posredni način pospeševanja prodaje je namenjen izobraževanju prodajalcev in ne vpliva takoj 
na kupce. Večina proizvajalcev vsaj enkrat na leto organizira izobraževanje za trgovce, ki 
ponujajo njihove proizvode. Na takšen način prodajalce dobro seznanijo z izdelkom, njegovimi 
značilnostmi, prednostmi pred konkurenčnimi izdelki in novostmi, ki jih njihovi izdelki 
ponujajo. 

Potočnik (2005, str. 342) je kot najpomembnejše oblike neposrednega pospeševanja prodaje 
navedel naslednje: 

• opozarjanje na nove izdelke, ki niso dovolj znani oziroma so na trgu še neznani, 
• pošiljanje vzorcev, prospektov ali katalogov sedanjim in potencialnim kupcem, 

• nagradna tekmovanja v katerih sodelujejo kupci izdelkov, 
• občasno zniževanje prodajnih cen, ki pospešujejo prodajo, kar pa je hkrati tudi ukrep 

cenovne politike, 

• nagrade stalnim strankam, 

• pakiranje za potrebe posameznega porabnika, 

• kuponi (objavljeni v revijah, časopisih, poslani po pošti), ki dajejo prinašalcu pravico do 
določenega popusta ob nakupu izdelka, 

• brezplačni preskus izdelkov, 

• razstavljanje in aranžiranje izdelkov v izložbah in na zelo obiskanih krajih (postaje, podhodi), 

• degustacija oz. poskušanje izdelkov ipd. 
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Pospeševanje prodaje ima pred ostalimi oblikami trženjskega komuniciranja določene prednosti, 
med katere uvrščamo hitro pridobivanje kupcev, učinkovitost pri motiviranju kupcev za nakup 
določene blagovne znamke, povečanje prodaje z motiviranjem kupcev, ki jih oglaševanje še ni 
prepričalo, prednost pa je tudi v hitrosti in lahki merljivosti učinkov. 

Čeprav pospeševanje lahko podpira ugled oz. podobo blagovne znamke, pa pretirano nizke cene 
zmanjšajo pospeševanje prodaje, tako lahko imajo npr. kuponi nasproten vpliv. Zato se morajo 
podjetja odločati med kratkotrajnim povečanjem prodaje ter željo po dolgoročnem slovesu in 
ugledu blagovne znamke. Pospeševanje prodaje je glede na celotne stroške primerljivo z 
oglaševanjem, vendar pa bo v prihodnosti oglaševanje najverjetneje bolj primeren način 
trženjskega komuniciranja. Nekatera podjetja, ki so prešla iz oglaševanja na pospeševanje 
prodaje, so izgubila tržni delež. Večinoma se je to zgodilo v trgovinah, kjer je oglaševanje 
pomemben dejavnik za ohranjanje zavesti in prepoznavanje blagovne znamke. Vendar pa 
oglaševanje ne deluje vedno bolje od pospeševanja prodaje. Kot je razvidno iz Slike 4, so 
najboljši rezultati takrat, ko podjetje uporablja oglaševanje in pospeševanje prodaje vzajemno. 
Tržnik v podjetju pa se mora odločiti za tisto ravnotežje med oglaševanjem in pospeševanjem 
prodaje, ki maksimizira učinkovitost promocije (Dibb, Simkin, Pride & Ferrell, 1997, str. 539). 
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Slika 4: Prikaz vpliva pospeševanja prodaje in oglaševanja na prodajo 

Samo pospeševaje prodaje                                     Oglaševanje, nato pospeševanje prodaje 

  

  

   

 

PP = pospeševanje prodaje 
O = oglaševanje 

Vir: S. Dibb et al.,Marketing:concepts and strategies, 1997, str. 539. 

Pospeševanje prodaje dopolnjuje oglaševanje, zato prodajalci pogosto dosegajo boljše rezultate s 
kombinacijo obeh načinov. Oglaševanje oblikuje zavest, medtem ko pospeševanje prodaje vodi v 
preskus izdelka ali celo nakup (Boone & Kurtz, 1999, str. 625). 

Pomembno je razumeti, kaj se s pospeševanjem prodaje lahko doseže in česa ne. Lahko se: 
spodbudi zanimanje pri prodajalcih in potrošnikih za nov izdelek in tudi za izdelek, ki je že v 
zreli fazi; pomaga pri predstavitvi in vpeljevanju novega izdelka; spodbuja k preskusu izdelka in 
ponovnemu nakupu; spodbuja povečevanje porabe in ojači oglaševanje. Na drugi strani pa 
pospeševanje prodaje ne more premagati oziroma spremeniti slabega ugleda blagovne znamke, 
pomanjkljivosti izdelka in slabo izobraženih prodajalcev (Boone & Kurtz, 1999, str. 625). 

Za podjetja z majhnim tržnim deležem in s tem tudi za majhna podjetja je pospeševanje prodaje 
zelo koristno orodje, saj ta podjetja nimajo toliko sredstev za oglaševanje kot tržni vodje, niti ne 
morejo dobiti prostora na policah, če trgovini ne nudijo raznih nadomestil in dodatkov. Zato ker 
ne morejo ponuditi spodbud, jim ne uspe pripraviti potrošnikov, da bi izdelek poskusili. Tako se 
majhna podjetja, ki si želijo povečati svoj tržni delež, zatekajo k cenovni konkurenci. To pa je 
manj uspešna metoda za vodjo v blagovni skupini, saj je njegova rast vezana na širjenje celotne 
blagovne skupine. Mnoga podjetja imajo občutek, da morajo bolj pospeševati prodajo, kot bi 
želeli, zato krivijo pospeševanje prodaje za vse manjšo zvestobo blagovnim znamkam, za čedalje 
večjo cenovno občutljivost potrošnikov, razvodenele podobe o kakovosti blagovne znamke ter 
osredotočenje na kratkoročno trženjsko načrtovanje (Kotler, 2004, str. 610).  

3.3 ODNOSI Z JAVNOSTMI 

Odnosi z javnostmi so instrument trženjskega komuniciranja, ki se ukvarja natanko s tem, kar 
nam njeno slovensko ime pravi: z odnosi med nekim subjektom (navadno podjetjem) in 
njegovimi javnostmi. Gre za sistematično načrtovane in usmerjene procese vplivanja na 
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oblikovanje naklonjenosti javnosti prek obojestransko zadovoljivega komuniciranja, ki temelji 
na odprtem in demokratičnem delovanju obeh strani, tako podjetja kot tudi javnosti. Odnosi z 
javnostmi pomenijo komuniciranje podjetja in njegovih ciljnih javnosti z namenom, da se ohrani 
ali izboljša ugled podjetja (Wikipedija, 2008). 

Odnosi z javnostmi se nanašajo na različne skupine ljudi in organizacij, ki so na različne načine 
povezane s podjetjem. Pomen in vloga različnih javnosti se skozi čas spreminja. Komunikacija 
poteka med podjetjem in javnostmi, ki jih predstavljajo zaposleni, delničarji, investitorji, 
dobavitelji, distributerji, kupci, lokalna skupnost, državna skupnost, oblikovalci mnenj ter 
lokalni, nacionalni in mednarodni mediji. S katerimi javnostmi bo podjetje največ komuniciralo, 
pa je odvisno od aktivnosti posameznega podjetja. Najverjetneje bodo večja komercialna 
podjetja v različnih časovnih obdobjih komunicirala z vsemi javnostmi, medtem ko bodo manjša 
podjetja komunicirala z manjšim številom javnosti. Pri tem pa je glavno, da podjetje izbere 
primerno javnost za določeno sporočilo, saj je le tako komunikacija uspešna. 

Večina podjetji ima poseben oddelek za odnose z javnostmi, ki spremlja stališča javnosti do 
organizacije ter posreduje javnosti sporočila in informacije, s katerimi gradi dobro ime (Kotler, 
2004, str. 616). 

Glavna orodja, ki se uporabljajo pri trženjskih odnosih z javnostmi so (Kotler, 2004, str. 618): 
• Publikacije: Podjetja se v veliki meri opirajo na objavo gradiv, saj lahko na tak način 

dosežejo in vplivajo na svoje ciljne trge. Sem uvrščamo letna poročila, brošure, članke, 
informativna glasila, revije in avdiovizualna gradiva. 

• Dogodki: Posebno pozornost na nove izdelke oz. druge dejavnosti lahko podjetja pritegnejo 
z organizacijo posebnih dogodkov (tiskovne konference, seminarji, izleti, poslovni sejmi, 
razstave, tekmovanja, natečaji in obletnice), ki dosežejo ciljno skupino. 

• Sponzorstva: S sponzoriranjem športnih prireditev in kulturnih dogodkov lahko podjetja 
predstavljajo svojo blagovno znamko ali ime podjetja 

• Novice: Naloga strokovnjakov za odnose z javnostmi je, da najdejo oz. ustvarijo ugodne 
vesti o podjetju, njegovih izdelkih in ljudeh ter pridobijo medije, ki sprejmejo obvestila za 
javnost in se udeležijo tiskovnih konferenc. 

• govori: Vodilni v podjetju morajo čedalje pogosteje odgovarjati na vprašanja medijev ali 
govoriti na poslovnih združenjih in prodajnih srečanjih, saj lahko tudi ti nastopi gradijo 
podobo podjetja. 

• Dejavnosti za javno dobro: Podjetja gradijo dobro ime tudi z denarnimi prispevki in časom, 
ki ga porabijo v dobre namene. 

• Mediji za ustvarjanje celostne podobe: Podjetja potrebujejo celostno podobo (logotip 
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podjetja, pisarniški papir, brošure, poslovni obrazci, vizitke, zgradbe ter uniforme), ki jo 
javnost takoj prepozna. 

Hunt in Grunig menita, da so splošni cilji komuniciranja z javnostmi (Florjančič & Ferjan, 2000, 
str. 191-192): 

• Komunikacija: Organizacija in javnost si izmenjujeta sporočila. Organizacija medijem 
servira izjave, ki jih javnosti prebirajo; javnosti pa se udeležujejo prireditev oziroma 
posebnih dogodkov, itd. 

• Ohranitev sporočenega: Pri tem je pomembno, da javnost in uprava organizacije ohranita 
tisto, kar jima sporoča druga stran. 

• Razumevanje: Javnost in uprava organizacije sta glede nekega problema istih misli ali 
prepričanj. 

• Sporazumevanje: Javnost in uprava enako vrednotita problem in imata do njega enako 
stališče ter se nameravata do njega tudi enako vesti. 

• Uskladitev: Izboljšanje razmer med organizacijo in javnostmi. 

Podjetja, ki dobro komunicirajo z javnostmi vedo, kaj lahko pričakujejo od njih in te javnosti 
vedo, kaj lahko pričakujejo od podjetja. Iz tega izhaja dejstvo, da razumejo drug drugega, čeprav 
ni nujno, da se bodo vselej strinjali oziroma da bo razmerje med njimi prijateljsko. Podjetju 
prinaša komuniciranje denar, saj mu omogoča, da prodaja izdelke in storitve zadovoljnim 
odjemalcem (Hunt & Grunig, 1995, str. 5). 

3.4 OSEBNA PRODAJA 

V prejšnjih poglavjih sem kot orodja trženjskega komuniciranja predstavila oglaševanje, 
pospeševanje prodaje in odnose z javnostmi, ki podjetjem ponujajo številne prednosti, vendar pa 
imajo tudi eno skupno slabost. Ta slabost je v tem, da gre povsod za neosebne oblike 
komuniciranja. Za uspeh mnogih podjetij pa samo neosebna komunikacija ni dovolj, zato se 
poslužujejo tudi osebne prodaje, ki je ena izmed najstarejših oblik trženjskega komuniciranja 
(Personal selling, 2008, str. 1).  

Pozitivne lastnosti oziroma prednosti osebne prodaje so v tem, da se dogaja iz oči v oči, kar 
pomeni, da so stranke deležne relativno visoke pozornosti. Pomembno je tudi to, da se prodajno 
sporočilo lahko prilagaja, tako da se zadovolji potrebe posamezne stranke. Dvosmerna narava 
osebne prodaje omogoča prodajalcu, da nemudoma odgovori na strankina vprašanja in 
pomisleke. Za stranke je osebna prodaja dober način za pridobivanje obsežnih strokovnih ali 
drugih specifičnih informacij o izdelku, na drugi strani pa je za prodajalce prednost v tem, da jim 
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lahko nadzorno predstavijo in pokažejo izdelek. Pogosta srečanja prodajnega osebja s strankami 
omogočajo izgradnjo dobrega dolgoročnega odnosa (Personal selling, 2008, str. 3). 

Največja slabost osebne prodaje je ta, da jo številni ljudje napačno razumejo. Veliko ljudi ima iz 
preteklosti kakšne slabe izkušnje s prodajalcem, ki je bil morda preveč agresiven ali že celo 
nadležen. Vendar pa niso vsi takšni, saj je večina prodajalcev najbolj srečnih takrat, ko 
zadovoljijo svojo stranko in pri tem ne gledajo le na lasten dobiček. Druga slabost osebne 
prodaje pa so visoki stroški (Personall selling, 2008, str. 4).  

Osebna prodaja pa je še vedno ena najuspešnejših orodji trženjskega komuniciranja v majhnih 
podjetjih. Najpogosteje je lastnik majhnega podjetja sposoben opraviti najučinkovitejšo 
predstavitev izdelka kar sam in je pri tem v večini primerov tudi uspešnejši od prodajalca. Nekaj 
nasvetov v zvezi z učinkovito prodaja pa v svojem delu navaja Tate (Tate et al., 1999, str. 272): 

• prodajno osebje je potrebno ob sklenitvi posla nagraditi, vendar ne le v obliki dohodka, 
temveč tudi v obliki nagrad, priznanj ter na kakšne druge načine, ki povečujejo prizadevanje 
za sklepanje poslov; 

• podatke o strankah in poslih je priporočljivo shranjevati v za to namenjenih bazah podatkov, 
saj jih lahko pri naslednjih raziskavah podjetje uporabi kot sekundarne vire; 

• prodajno osebje mora imeti poleg trgovskega znanja tudi osnove znanja o odnosih z 
javnostmi, saj morajo imeti spoštljiv odnos tudi do tistih, ki še niso stranke podjetja; in 

• za prodajno osebje je pomembno, da si poskušajo zapomniti čim več strank in njihovih imen, 
saj je osebni stik odločilnega pomena. 

3.5 NEPOSREDNO TRŽENJE 

Neposredno trženje je oblika trženja, kjer se izdelki in storitve prodajajo končnemu kupcu 
neposredno, torej brez posrednikov. Njegove ključne značilnosti se kažejo v neposrednem 
odzivu potencialnega kupca na trženjsko sporočilo, uporabi baze podatkov o kupcih, natančnem 
merjenju uspešnosti akcij ter nizkih stroških izvajanja akcij (Rolih, 2001, str. 22).  

Nasch (Starman, 1998, str. 37-38)  je kot bistvene sestavine neposrednega trženja navedel 
naslednje: 

• Neposreden odziv potrošnika na oglasno sporočilo: Tržnik želi poleg doseganja 
zavedanja, poznavanja podjetja, proizvoda in blagovne znamke, dobiti tudi neposreden 
odgovor v obliki povpraševanja ali naročila po telefonu, pošti ali drugih prenosnikih. 

• Datoteka podatkov o kupcih: Neposreden odziv potrošnikov omogoča podjetjem, da 
pridobijo natančnejše podatke o kupcih (ime, naslov, poklic, telefonska številka, dosedanji 
nakupi itd.), ki jih lahko oblikujejo  v svojo podatkovno bazo oziroma datoteko. Ta datoteka 
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jim omogoča v prihodnje lažje vzpostavljanje stikov s kupci, saj omogoča prilagajanje 
ponudbe za posamezne skupine kupcev. Glavni namen datoteke o kupcih je omogočiti kar se 
da selektivno trženje, ki se kaže v večjem odzivu potrošnikov in večji donosnosti prodaje.  

•  Natančna kontrola uspešnosti oglaševanja: Na osnovi neposrednega odziva potrošnikov 
lahko dobi podjetje vrsto zanimivih podatkov in merljivih rezultatov, ki mu omogočajo 
analiziranje učinkovitosti medijev, ponudb, sezonskega vpliva itd. Na osnovi preteklih 
rezultatov pa lahko dokaj uspešno načrtuje svoje bodoče trženjske aktivnosti. 

• Ekonomičnost neposrednega oglaševanja: Podjetja rabijo za pripravo in izvedbo akcije 
neposrednega trženja tudi do 25 % prihodka. Pri tem pa je potrebno upoštevati, da je pri tem 
prodaja že zaključena, medtem ko pri ostalih prodajnih metodah plačujejo poleg stroškov 
oglaševanja še druge stroške (provizije trgovskim potnikom in marže trgovini). 

Najbolj pogosti uporabniki neposrednega oglaševanja (po pošti in nenaslovljeno) so zlasti 
majhna lokalna podjetja, ki vidijo glavne prednosti takšnega oglaševanja v nizkih stroških, 
geografski fleksibilnosti in veliki selektivnosti (Starman, 1998, str. 41). 

Cilj neposrednega trženja je vzpostaviti dvosmerno komunikacijo med tržnikom in kupcem, 
doseči trajnejši odnos, večji odziv na akcije, ki so namenjene ciljnim skupinam, ter povečati 
prodajo. Vse to z neposrednim osebnim stikom, s komuniciranjem po telefonu, pošti, tiskanih in 
drugih elektronskih medijih. Neposredno trženje je interaktivno, lahko se uporabi kadarkoli in 
kjerkoli, omogoča oblikovanje podatkovnih baz o potrošnikih in ima merljive rezultate 
(Neposredno trženje, 2008). 

• Prodaja od vrat do vrat 

Prodaja od vrat do vrat je ena najstarejših prodajnih metod. Podjetja najemajo profesionalne 
trgovce, ki obiskujejo potrošnike na njihovih domovih in jim predstavljajo ter prodajajo 
najrazličnejše izdelke. Osnovna prednost tovrstne prodaje je za potrošnika v tem, da si lahko 
izdelek v miru ogleda, ga preizkusi in dobi tudi vse informacije o njem iz prve roke. Za 
prodajalca pa je prednost v tem, da lahko zaradi osebnega stika prilagodi svoj nastop 
posameznemu potrošniku. Največja pomanjkljivost te prodaje so visoki stroški (Starman, Hribar, 
1994, str. 95, 99). Prodaja od vrat do vrat je predvsem pogosta pri prodaji zavarovanj, knjig, 
premičnin in nepremičnin ter izdelkov široke porabe (kuhinjska posoda, sesalniki, kozmetika…). 

• Trženje po telefonu 

Izraz oz. termin trženje po telefonu je relativno nov, čeprav se ga kot orodje neposrednega 
trženja uporablja že desetletja. Trženje po telefonu vključuje prodajo in ponudbo po telefonu, 
sprejemanje naročil ter odgovarjanje na vprašanja. Razlogi, zakaj se podjetja odločijo za trženje 
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po telefonu, so v tem, da je bistveno cenejše od osebne prodaje ter zato ker se potrošniki sami 
odločijo, da bodo kupovali preko telefona, saj je takšno nakupovanje udobno in relativno poceni. 
V primeru, da se trženje po telefonu kombinira še z nekim drugim orodjem neposrednega 
trženja, postane telefonsko trženje še bolj učinkovito. Izkušnje na primer kažejo, da če se 
telefonsko trženje kombinira z neposredno pošto, je odziv vsaj 10 % večji (Arens, 2004, str. 
315). Podjetja v večini izvajajo štiri vrste trženja po telefonu: telefonsko prodajo (sprejemanje 
naročil iz katalogov oz. oglasov ter klicanje strank), telefonsko pokrivanje kupcev (klicanje 
kupcev za ohranjanje odnosov), odkrivanje morebitnih novih kupcev po telefonu (posredovanje 
začetnih informacij in vzbujanje zanimanja, da bi nato končali prodajo po drugi prodajni poti), 
storitve kupcem in tehnična podpora (odgovarjanje na vprašanja in reševanje tehničnih težav) 
(Kotler, 2004, str. 627). 

• Neposredna pošta 

Neposredna pošta je bila v zadnjih 15 letih najhitreje rastoč medij in je dosegla kar 145 % rast, v 
podjetjih pa predstavlja približno 60 % izdatkov, ki so namenjeni za neposredno trženje. 
Sestavljajo jo prodajna pisma, letaki, prospekti, katalogi, brošure in glasila. Uporaba neposredne 
pošte tržnikom omogoča, da si izberejo ciljno publiko in se z njo osebno pogovarjajo. 
Neposredna pošta vsebuje mehanizme (odzivne kartice, naročilnice, kupone, telefonske številke, 
številke faksa, povezave na spletne strani …), s pomočjo katerih lahko tržniki prejemnike 
spodbujajo k odzivu. S pomočjo neposredne pošte se lahko med tržniki in strankami zgradi 
dolgoročen dialog, ki pomeni ponavljajoče stike in dobre odnose. Omogoča pa jim tudi 
učinkovito testiranje novih idej, ponudb, konceptov, izdelkov, trgov in drugih novosti ter analizo 
doseženih rezultatov po posameznih tržnih segmentih (Petrov, 2007). Slabost neposredne pošte 
so visoki stroški, ki so odvisni od kvalitete poštnih naslovov in odpor nekaterih potrošnikov do 
tovrstne pošte (Boone & Kurtz, 1999, str. 619).  

• Kataloško trženje 

Katalog je zelo učinkovito sredstvo za prodajanje najrazličnejših izdelkov. Res je, da prodajanje 
izdelkov v katalogu ni tako dinamično kot na televiziji, vendar pa ima ta način trženja za majhna 
oz. še neuveljavljena podjetja z manjšim proračunom kar nekaj prednosti (Tilberry, 2008). Ena 
izmed prednosti je v tem, da lahko podjetje pripravi kataloge, ki so namenjeni za točno določen 
tržni segment. Z dobrim designom in kakovostnimi fotografijami izdelkov lahko katalogi 
pritegnejo pozornost, prednost pa je tudi v tem, da so lahko zraven še obsežne informacije o 
izdelku. Za kupce pa je največja prednost pestra in raznovrstna ponudba izdelkov ter to, da lahko 
naročajo v miru domačega okolja. Problem pa je v tem, da mnogi ljudje tretirajo kataloge kot 
»junk mail«1. Stroški katalogov so dokaj visoki, medtem ko je odziv nizek, le nekje med 3 in 4 

                                                            

1 »junk mail« = odpadna pošta 
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%. Slabost pa je tudi v tem, da je potrebno neprestano vzdrževati bazo prejemnikov katalogov 
(Wells, 2006, str. 439).  

• Elektronsko trženje 

Neposredno trženje na internetu omogoča prodajalcem prodajo, ki je neodvisna od časa in 
prostora, globalno navzočnost in prodajo ter večjo selektivnost glede možnih kupcev, saj 
obstajajo cele baze podatkov z naslovi določene skupine ljudi (študenti, upokojenci, zdravniki, 
itd.).  Zaradi teh podatkov je lahko sporočilo osebno ter prilagojeno posamezni stranki. 
Neposredno trženje na internetu pa ima poleg prednosti, ki smo jih navedli za prodajalce tudi 
prednosti za potrošnike. Potrošniki so zadovoljni, saj lahko kupujejo iz domačega naslonjača 24 
ur na dan in sedem dni v tednu (Skrt, 2001).   

4 RAZISKAVA  

4.1 PREDSTAVITEV PODJETJA MIZARSTVO ERJAVEC 

Podjetje Mizarstvo Erjavec je danes eno izmed vodilnih podjetij, ki se ukvarja z opremljanjem 
bivalnih prostorov. Registrirano je kot Mizarstvo Andrej Erjavec s.p. s sedežem v Ljubljani, kjer 
se prav tako nahaja razstavni salon. Specializirano je za izdelavo kuhinj po meri. Podjetje svoje 
kuhinje oglašuje in prodaja pod blagovno znamko Kuhinje Erjavec. Kuhinje Erjavec 
predstavljajo visoko kakovostno pohištvo izdelano po meri in se ponašajo s pestro izbiro 
materialov, oblik in tehnoloških rešitev. Pri načrtovanju nove kuhinje so v pomoč strokovnjaki s 
področja oblikovanja in urejanja stanovanjskih prostorov, ki znajo združiti funkcijo in obliko v 
harmonično celoto. Kuhinje prav zaradi naštetega spadajo v višji kakovostni razred in s tem 
posledično tudi v višji cenovni razred. Začetki delovanja podjetja segajo v leto 1971. Takrat je 
bila delavnica majhna in število ljudi v njej manjše kot je danes. Že takrat so se zavedali, da 
kakovostno izdelana kuhinja pomeni kvaliteto bivanja. Danes ima podjetje 27 zaposlenih, kar ga 
uvršča med majhna podjetja. Kljub majhnosti pa ima podjetje zelo usposobljen kader, ki ga med 
drugim sestavljajo arhitekti, diplomirani inženirji s področja lesarstva, ekonomisti ter strokovno 
usposobljeni delavci z dolgoletnimi mizarskimi izkušnjami. Podjetje deluje na domačem trgu 
kjer ima dva glavna konkurenta, in sicer podjetji Mlinar + Mlinar in Pobles, ki prav tako 
izdelujeta kuhinje po meri višjega cenovnega razreda. Podjetje Mizarstvo Erjavec pa je pred 
kratkim (september 2008) postalo tudi član novoustanovljene skupine Vila Bravum, ki združuje 
19 uveljavljenih podjetij za opremljanje doma in urejanje okolice. V to skupino so se povezala 
podjetja, ki so si s svojim delom med slovenskimi kupci že prislužila ugled in prepoznavnost ter 
so vodilna ali ena izmed vodilnih v svoji branži. Z blagovno znamko Vila Bravum pa želijo v 
prihodnosti ta ugled še povečati s pomočjo medsebojnega priporočanja. Cilj skupine je, da bo 
Vila Bravum v naslednjih desetih letih postala močna in prepoznavna blagovna znamka, ki bo 
vsakemu članu dajala dodano vrednost, med potrošniki pa bo pomenila sinonim za kakovost 
(Vilabravum, 2008). 
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4.2 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJEV RAZISKAVE 

Raziskavo sem opravljala za podjetje Mizarstvo Erjavec. Njen temeljni cilj je bil ugotoviti, 
katera so tista trženjsko komunikacijska orodja, ki omogočajo povečati prepoznavnost in prodajo 
podjetja. »Uporaba različnih trženjsko-komunikacijskih orodij je odvisna od stopnje 
konkurenčnosti v posamezni dejavnosti. Tako proizvajalci kot trgovske verige delujejo v visoko 
konkurenčnem okolju, kjer je njihova glavna dejavnost izboljšati ali ohraniti položaj na trgu in 
tržni delež, biti pred tekmeci ali pa vsaj vzdržati ritem vodilnega v dejavnosti.« (Perko, 2005.) 

Ostali cilji raziskave so bili: 
• Ugotoviti, kateri viri o ponudbi so strankam najpomembnejši.  
• Ugotoviti, katere revije prebirajo stranke. 
• Ugotoviti, kje so stranke izvedele za podjetje Mizarstvo Erjavec. 
• Ugotoviti, kje bi moralo podjetje Mizarstvo Erjavec več oglaševati. 
• Ugotoviti, kako pomembno je pojavljanje podjetja v medijih pri nakupu izdelkov višjega 

cenovnega razreda. 

4.3 METODOLOGIJA 

Za pridobivanje kvantitativnih podatkov za potrebe raziskave sem uporabila metodo 
samoizpolnjevanja internetnega anketnega vprašalnika, ki sem ga oblikovala na spletni strani 
www.surveymonkey.com. Ta metoda omogoča hiter način pridobivanja podatkov in je relativno 
poceni, hkrati pa omogoča tudi bolj iskreno odgovarjanje anketiranca, saj gre za neosebno obliko 
anketiranja. Razlog za izbor te metode je tudi v tem, da je bil anketni vprašalnik namenjen 
specifični ciljni skupini, ki  je razpršena po celotni Sloveniji. 

Vzorčni okvir je predstavljal seznam kupcev podjetja Mizarstvo Erjavec, ki sem ga dobila v 
njihovi bazi podatkov. V vzorec sem izbrala tiste kupce, ki so v obdobju zadnjih 18 mesecev 
kupili kuhinjo in so imeli med osebnimi podatki naveden tudi svoj elektronski naslov. Velikost 
vzorca je bila 118 enot, kar je predstavljalo 75,16 % vseh kupcev Kuhinj Erjavec v zadnjih 18-ih 
mesecih. 

Anketni vprašalnik (Priloga 4) je obsegal 12 vprašanj, med katerimi je bila večina vprašanj 
zaprtega tipa, kar pomeni, da je moral anketiranec izbrati enega ali več izmed ponujenih 
odgovorov. Vprašanja odprtega tipa pa so zahtevala navedbo številskih podatkov, in sicer letnico 
rojstva in število članov v gospodinjstvu. Za merjenje stališč, kjer je anketiranec ocenil svoje 
strinjanje oziroma nestrinjanje s postavljeno trditvijo na petstopenjski lestvici, sem uporabila 
Likertovo lestvico. 

Anketni vprašalnik je bil pred objavo testiran na desetih osebah, kjer pa se ni pokazala nobena 
nejasnost, saj ni nobena oseba imela problemov z razumevanjem vprašanj in prav tako ne z 
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izpolnjevanjem spletne ankete. Elektronsko pošto z nagovorom, v katerem sem se predstavila in 
razložila namen raziskave ter spletno povezavo na anketni vprašalnik sem dne 18.6.2008 poslala 
118 strankam podjetja Mizarstvo Erjavec. 

Na spletni vprašalnik je bilo mogoče odgovarjati v obdobju med 18.06.2008 in 05.07.2008. V 
tem času sem zbrala 75 izpolnjenih vprašalnikov, kar pomeni, da je bila odzivnost relativno 
visoka in je znašala 63,56 %. V vzorec je bilo tako zbranih 75 enot, rezultate dveh anket pa sem 
naknadno izločila iz analize, saj ankete ni bilo mogoče analizirati, ker je bilo odgovorjeno le 1. 
vprašanje. 

Analizo osnovnih podatkov, pridobljenih z anketiranjem strank podjetja Mizarstvo Erjavec, sem 
obdelala s pomočjo programskega orodja SPSS 14.0. for Windows, pri ostalih analizah pa mi je 
bil v pomoč Microsoft Excel 2007. 

4.4 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

Na podlagi sekundarnih podatkov (rezultati ankete opravljene v letu 2007) in izkušenj, 
pridobljenih z delom v podjetju Mizarstvo Erjavec, sem oblikovala naslednje raziskovalne 
hipoteze: 

H1: Pogosto pojavljanje podjetja v medijih nima večjega vpliva na nakup izdelkov višjega 
cenovnega razreda. 

H2: Anketiranci se v povprečju strinjajo, da so pri odločitvi za nakupu izdelkov višjega 
cenovnega razreda najbolj pomembna priporočila prijateljev, znancev oz. strokovnjakov. 

H3: Kupci se v večji meri strinjajo, da višja cena pomeni tudi večjo kakovost izdelka. 

H4: Najpomembnejši vir informacij o ponudbi kuhinj po meri so internetne strani ponudnikov. 

H5: Nasvete ter zamisli o oblikovanju kuhinje je v revijah iskalo več žensk kot moških. 

H6: Pred nakupom kuhinje je največ strank prelistalo revijo Delo in dom. 

H7: Največ strank je za  Kuhinje Erjavec izvedelo na pohištvenem sejmu. 

H8: Starejši nad 50 let v povprečju menijo, da bi moralo podjetje Mizarstvo Erjavec oglaševati 
na televiziji, medtem ko mlajši od 50 let menijo, da bi morali oglaševati na internetu. 

H9: Za nakup kuhinje po meri se v večji meri odločajo ljudje stari nad 40 let. 
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H10: Za nakup kuhinje po meri se pogosteje odločajo tisti, ki imajo mesečni neto dohodek na 
družinskega člana višji od 1.000 €. 

4.5 ANALIZA PODATKOV 

4.5.1 Demografske značilnosti vzorca 

 Spol anketirancev 

V vzorec sem vključila 73 oseb, ki so odgovorile na spletni anketni vprašalnik. Med njimi je bilo 
53,4 % žensk in 46,6 % moških (Tabela 22 v Prilogi 5). 

 Starost anketirancev 

Povprečna starost anketiranca je bila 43,01 let. Najmlajša anketirana oseba je bila stara 20 let, 
najstarejša pa 70 let. Kot je razvidno iz Slike 5, sem za enote vzorca dodatno  oblikovala pet 
starostnih razredov (Tabela 23 v Prilogi 5). V vzorcu so prevladovali anketiranci v starostni 
skupini nad 30 do 40 let (26 %) in nad 40 do 50 let (26 %). Nekaj manj, 24,7 % anketirancev, je 
v starostni skupini nad 50 do 60 let, 17,8 % anketirancev pa ima do 30 let. Le 5,5 % anketirancev 
je starih nad 60 let. 

Slika 5: Starost anketirancev po razredih 
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Vir: Rezultati ankete, 2008. 

 Število članov v gospodinjstvu 

Iz Slike 6 je razvidno, da največ, in sicer 32,9 % vseh anketiranih živi v gospodinjstvu z dvema 
članoma. Nekoliko manj, oziroma 30,1 % anketiranih živi v gospodinjstvu s štirimi člani. Sledijo 
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anketirani iz tročlanskih gospodinjstev z 20,6 %. Iz gospodinjstev  s petimi člani je 6,8 % 
anketiranih. Anketiranih iz enočlanskih gospodinjstev je 8,2 %. Najmanj, le 1,4 % odstotka 
anketiranih, pa živi v gospodinjstvu s šestimi člani (Tabela 24 v Prilogi 5). 

Slika 6: Število članov v gospodinjstvu 
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Vir: Rezultati ankete, 2008. 

 Skupni mesečni neto dohodek gospodinjstva 

V vzorec je bilo zajetih največ anketirancev, to je 61,6 %, katerih mesečni neto dohodek 
gospodinjstva znaša med 1.500 in 3.999 €. 15,1 % anketirancev ima mesečni neto dohodek 
gospodinjstva od 4.000 do 6.000 €. Sledijo anketirani, katerih mesečni neto dohodek 
gospodinjstva presega 6.000 €. Le 2,7 % anketiranih pa ima mesečni neto dohodek gospodinjstva 
nižji od 1.500 €. Kljub temu, da je bila zagotovljena anonimnost sodelovanja v anketi, je bilo za 
9,6 % anketiranih vprašanje o višini dohodka preveč občutljivo in nanj zato niso odgovorili 
(Tabela 25 v Prilogi 5). Povprečni mesečni neto dohodek na družinskega člana pa znaša 1.373, 
82 €. 

Slika 7: Skupni mesečni neto dohodek gospodinjstva 
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Vir: Rezultati ankete, 2008. 

4.5.2 Analiza po vprašanjih 

 1. vprašanje: Merjenje stališč z Likertovo lestvico 

To vprašanje sem postavila z namenom, da ugotovim, kaj je anketiranim osebam na splošno 
pomembno pri nakupu izdelkov višjega cenovnega razreda in kako sprejemajo odločitve za 
nakup. Stališča anketirancev sem merila na petstopenjski lestvici, kjer je ocena 1 pomenila 
»sploh se ne strinjam«, ocena 5 pa »popolnoma se strinjam«. 

Slika 8 prikazuje povprečne ocene posameznih trditev, ki se nanašajo na nakup izdelkov višjega 
cenovnega razreda ter intervale zaupanja. Rezultati so podrobneje prikazani v Tabeli 26 v Prilogi 
5. Povprečne ocene trditev se gibljejo na intervalu med 2,78 in 4,44. Najnižja povprečna ocena 
pripada trditvi »Pri odločitvi za nakup izdelkov višjega cenovnega razreda je zelo pomembno, da 
se ime podjetja in njegovi oglasi pogosto pojavljajo v medijih«. Povprečna ocena (2,78) 
omenjene trditve kaže na to, da se anketirane osebe s trditvijo  niti strinjajo niti ne strinjajo. 
Najvišja povprečna ocena (4,44) pa pripada trditvi »Odločitev o nakupu izdelka, ki spada v višji 
kakovostni razred, sprejmem skupaj z ženo/možem oz. drugimi člani gospodinjstva.« in kaže na 
to, da se anketiranci s trditvijo strinjajo. Ker pa se intervali zaupanja pri prvih treh trditvah 
prekrivajo, ne moremo z gotovostjo trditi, s katero trditvijo se anketiranci najbolj strinjajo. 

Slika 8: Povprečne ocene in intervali zaupanja za Likertovo lestvico 
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Vir: Rezultati ankete, 2008. 

 2. vprašanje: Pomembnost različnih virov informaciji o ponudbi pred odločitvijo za 
nakup kuhinje po meri. 

Pomen posameznega vira obveščanja o ponudbi sem ugotavljala s spraševanjem anketiranih, 
kako pomembni so jim različni viri informacij. Pomembnost sem merila na lestvici od 1 do 5, 
kjer je ocena 1 pomenila »sploh ni pomemben«, ocena 5 pa »zelo pomemben«. 

Slika 9: Povprečne ocene za pomembnost različnih virov informacij o ponudbi kuhinj po meri 
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Rezultati ankete, 2008. 

Kot je razvidno iz Slike 9, so najpomembnejši vir iskanja informacij o ponudbi kuhinj pohištveni 
saloni in sejmi, ki so dosegli povprečno oceno 4,11. S povprečno oceno 4,00 jim sledijo katalogi 
in prospekti, na tretje mesto pa so se uvrstile internetne strani ponudnikov, ki so dosegle 
povprečno oceno 3,75. Nato pa sledijo še strokovni članki in posveti (3,66), oglasi v časopisih in 
revijah (3,01), oglasi na televiziji (2,25), reklamni letaki (2,11) in oglasi na radiu (1,97). Pod 
opcijo drugo ni nihče nič navedel (Tabela 9 v Prilogi 5). 
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 3. vprašanje: Pomembnost različnih dejavnikov pri nakupu kuhinje. 

Na nakup kuhinje vplivajo številni dejavniki, saj gre za izdelek, ki se ga ne kupuje velikokrat v 
življenju. Ugotoviti sem hotela, kateri so vendarle tisti dejavniki, ki najbolj vplivajo na nakup. 
Pomembnost sem ugotavljala na lestvici od 1 do 5, kjer je ocena 1 pomenila »sploh ni 
pomemben«, ocena 5 pa »zelo pomemben«. Ugotovila sem (Tabela 10 v Prilogi 5), da so skoraj 
vsi dejavniki anketiranim zelo pomembni, saj je kar šest od skupno devetih dejavnikov prejelo 
povprečno oceno nad 4,5. Preostali trije dejavniki pa so prejeli povprečno oceno nad 4,0, kar 
pomeni, da so tudi ti dejavniki anketiranim osebam pomembni. Dejavniki pa so se na podlagi 
povprečnih ocen zvrstili takole: zelo dobra izdelava (4,93), celostna storitev (načrtovanje, 
svetovanje, izdelava in montaža, 4,90), kakovost materialov (4,86), funkcionalnost (4,79), 
strokoven in prijazen odnos do strank (4,79), dobro razmerje med ceno in kakovostjo (4,62), 
pestra izbira materialov (4,40), celovita prostorska rešitev (4,19) in ugled podjetja (4,05). 
Podrobneje pa je pomembnost posameznega dejavnika prikazana na Sliki 10. 
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Slika 10: Pomembnost različnih dejavnikov, ki vplivajo na nakup kuhinje v odstotkih 
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Vir: Rezultati ankete, 2008. 

 4. vprašanje: Ali ste pred nakupom kuhinje prelistali kakšno pohištveno revijo, da bi 
pridobili zamisli in informacije? 

S tem vprašanjem sem hotela ugotoviti, ali so stranke podjetja Mizarstvo Erjavec iskale ideje in 
informacije o kuhinjah tudi v revijah, saj lahko na podlagi tega sklepam, ali je smiselno podjetju 
Mizarstvo Erjavec oglaševati tudi v revijah. Ugotovila sem, da je kar 83,6 % anketiranih 
prelistalo vsaj eno revijo, preden so se odločili za nakup kuhinje. Le 16,4 % anketiranih pa v 
revijah ni iskalo informacij in idej za kuhinjo (Tabela 11 v Prilogi 5). 

 5. vprašanje: Katero revijo ste prelistali? 

Med tistimi anketiranci, ki so pred nakupom kuhinje prelistali tudi kakšno revijo, sem želela 
izvedeti, katera revija je bila to. Na podlagi tega, katere revije so pri anketirancih najbolj 
priljubljene, lahko podjetje Mizarstvo Erjavec načrtuje prihodnje oglaševanje v revijah. 
Izračunani modus (Tabela 28 v Prilogi 5) kaže na to, da so anketiranci največkrat prelistali reviji 
Delo in dom in Moj dom. Kar 80,3 % anketiranih, ki so pred nakupom kuhinje prelistali revijo, 
je prelistalo revijo Delo in dom, revijo Moj dom pa je prelistalo 54,1 % anketiranih. Sledi revija 
Ambient, ki jo je prelistalo 47,5 % anketiranih, 24,6 % anketiranih pa je prelistalo revijo Moje 
stanovanje. Peto mesto si delita reviji Pri nas doma in Brava Casa, v katerih je informacije in 
ideje iskalo 19,7 % anketiranih. 11,5 % anketirancev pa se je odločilo za opcijo drugo, kjer so 
največkrat navedli, da so prelistali nemške in italijanske revije ter revijo Naš dom. Le 8,2 % 
anketirancev pa je prelistalo revijo Gradim (Tabela 12 v prilogi 5). 
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Slika 11: Revije, ki so jih anketiranci prelistali pred nakupom kuhinje 
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Vir: Rezultati ankete, 2008. 

 6. vprašanje: Kje ste izvedeli za Mizarstvo Erjavec? 

Iz Slike 12 je razvidno, da je največ, in sicer kar 41,1 % anketiranih, za podjetje Mizarstvo 
Erjavec izvedelo na pohištvenem sejmu. Nato sledijo anketiranci, ki so za podjetje izvedeli pri 
prijateljih in predstavljajo 24,7 %. 16,5 % anketiranih navaja, da so za podjetje izvedeli na 
internetu, 12,3 % pri sorodnih, le 2,7 % anketiranih pa je za podjetje izvedelo v reviji oz. 
časopisu. 7 % anketiranih pa je izbralo opcijo drugje, kjer so navedli pri arhitektih in 
novonaseljenih sosedih (Tabela 13 v Prilogi 5). 

Slika 12: Kje ste izvedeli za podjetje Mizarstvo Erjavec 
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Vir: Rezultati ankete, 2008 



38 

 

 7. vprašanje: Merjenje stališč z Likertovo lestvico. 

Pri tem vprašanju sem želela s pomočjo Likertove lestvice ugotoviti stopnje strinjanja z 
določenimi trditvami o podjetju Mizarstvo Erjavec. Strinjanje s trditvami sem ugotavljala na 
petsopenjski lestvici, kjer je ocena 1 pomenila »sploh se ne strinjam«, ocena 5 pa »popolnoma se 
strinjam«. 

Iz Slike 13 je razvidno, da so bile trditve v povprečju dobro ocenjene. Povprečne ocene trditev se 
gibljejo na intervalu med 2,42 in 4,56, skupna povprečna ocena trditev pa znaša 3,51, kar 
pomeni, da se anketirane osebe v povprečju s trditvami strinjajo. Najslabše ocenjena trditev je 
bila »Oglasi o kuhinjah, ki jih izdelujejo v podjetju Mizarstvo Erjavec, so me prepričali v 
nakup.« s povprečno oceno 2,42. Ta ocena kaže, da se anketiranci s to trditvijo ne strinjajo. 
Najbolje ocenjena trditev pa je dosegla povprečno oceno 4,56, in sicer trditev »Za nakup kuhinje 
v podjetju Mizarstvo Erjavec sem se odločil/a zaradi njihove kakovosti.«. Ostalih trditev pa ne 
morem razvrstiti, saj se nekateri intervali zaupanja med seboj prekrivajo, zato ne morem določiti, 
s katero trditvijo se anketiranci bolj strinjajo in s katero manj (Tabela 27 v Prilogi 5). 

Slika 13: Povprečne ocene in intervali zaupanja za strinjanje s trditvami o podjetju Mizarstvo Erjavec 
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Vir: Rezultati ankete, 2008. 

 8. vprašanje: Kje bi po vašem mnenju moralo podjetje Mizarstvo Erjavec več 
oglaševati svoje kuhinje? 

To vprašanje sem postavila, ker me je zanimalo mnenje anketirancev, v katerih medijih bi bilo 
oglaševanje kuhinj podjetja Mizarstvo Erjavec smiselno.  
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Slika 14: Kje bi moralo podjetje Mizarstvo Erjavec  več oglaševati 
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Vir: Rezultati ankete, 2008. 

Modusni razred (Tabela 29 v Prilogi 5) je oglaševanje v reviji, kar pomeni, da največ 
anketirancev meni, da bi moralo podjetje Mizarstvo Erjavec svoje kuhinje več oglaševati v  
revijah. Kot je razvidno iz Slike 14, tako meni kar 58,9 % izmed vseh anketiranih,   46,6 % 
anketiranih meni, da bi morali več oglaševati na internetu, 27,4 % anketiranih pa meni, da bi 
moralo podjetje imeti lastne oglaševalske brošure oziroma letake. Da bi moralo podjetje 
oglaševati tudi na televiziji meni 26 % anketiranih, 4,1 % anketiranih oseb pa se je odločilo za 
opcijo drugo, kjer so navedli, da bi moralo podjetje več oglaševati pri arhitektih. Le 2,7 % 
anketirancev se je odločilo za oglaševanje na radiu (Tabela 21 v Prilogi 5). 

4.6 PREIZKUŠANJE DOMNEV IN PREDSTAVITEV REZULTATOV 

 Hipoteza 1 

V prvi hipotezi, ki sem jo postavila, sem predvidevala, da pogosto pojavljanje podjetja v medijih 
nima večjega vpliva na nakup izdelkov višjega cenovnega razreda. Hipotezo sem preverila s 
pomočjo preizkusa domnev o aritmetični sredini in v alternativni domnevi predpostavila, da bo 
aritmetična sredina manjša od 3 (H1: µ < 3). 

Rezultati T-testa (Priloga 6) so pokazali, da so razlike statistično značilne (P = 0,033), zato lahko 
zavrnem ničelno domnevo in sprejmem sklep, da pogosto pojavljanje podjetja v medijih nima 
večjega vpliva na nakup izdelkov višjega cenovnega razreda. 
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 Hipoteza 2 

Pri drugi hipotezi sem preverjala pomembnost priporočil prijateljev, znancev oz. strokovnjakov 
pri nakupu izdelkov višjega cenovnega razreda. Na podlagi lastnih izkušenj in prebrane literature 
sem predvidevala, da se anketiranci v povprečju strinjajo, da so jim pri odločitvi za nakupu 
izdelkov višjega cenovnega razreda najbolj pomembna priporočila. Hipotezo sem preizkusila s 
pomočjo preizkusa domnev o aritmetični sredini. V alternativni domnevi sem predpostavila, da 
je aritmetična sredina večja od 3 (H2: µ > 3). 

Na podlagi vzorčnih podatkov sem ugotovila, da so razlike statistično značilne, saj je stopnja 
značilnosti enaka 0,000, zato lahko zavrnem ničelno domnevo in sprejmem sklep, da se 
anketiranci v povprečju strinjajo, da so jim pri odločitvi za nakup izdelkov višjega cenovnega 
razreda najbolj pomembna priporočila prijateljev, znancev oziroma strokovnjakov (Priloga 7). 

 Hipoteza 3 

S to hipotezo sem želela ugotoviti, ali se kupci strinjajo s trditvijo, da višja cena pomeni tudi 
večjo kakovost izdelka. V alternativni domnevi sem predpostavila, da bo povprečna ocena 
trditve večja od 3 (H3: µ > 3). Hipotezo sem preverila s pomočjo preizkusa domnev o aritmetični 
sredini. 

S pomočjo T-testa (Priloga 8) sem ugotovila, da so na podlagi vzorčnih podatkov razlike 
statistično značilne pri stopnji značilnosti 0,000, zato lahko zavrnem ničelno domnevo in 
sprejmem sklep, da višja cena pomeni tudi večjo zaznano kakovost izdelkov. 

 Hipoteza 4 

To hipotezo sem postavila z namenom, da bi ugotovila, kje kupci iščejo informacije o ponudbi, 
ko se odločajo za nakup kuhinje po meri. Za podjetje je ta informacija zelo pomembna, saj je 
lahko podlaga za prihodnje usmerjanje oglaševanja. Glede na to, da je v zadnjem času internet 
tisti, ki se najhitreje razvija in je tudi medij, s pomočjo katerega lahko v zelo kratkem času 
pridobimo veliko informacij, sem domnevala, da so internetne strani ponudnikov 
najpomembnejši vir informacij. Vendar pa sem že pri analizi drugega vprašanja ugotovila, da 
internetne strani ponudnikov niso dobile največje povprečne ocene, temveč so se uvrstile na 
tretje mesto, za pohištvene salone in sejme ter kataloge in prospekte. Odločila pa sem se, da bom 
hipotezo preverila še z intervali zaupanja, ki jih pri analizi drugega vprašanja nisem upoštevala. 

Na podlagi izračunanih intervalov zaupanja (Priloga 9), ne morem zavrniti ničelne domneve. Ne 
morem torej sprejeti sklepa, da so najpomembnejši vir informacij o ponudbi kuhinj po meri 
internetne strani ponudnikov. Intervali zaupanja se za pohištvene salone in sejme, kataloge in 
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prospekte, internetne strani ponudnikov ter strokovne članke in posvete prekrivajo, zato ne 
morem z gotovostjo ugotoviti, kateri vir informacij je najpomembnejši. 

 Hipoteza 5 

V tej hipotezi sem proučevala odvisnost med dvema kategoričnima spremenljivkama, in sicer 
med spolom in iskanjem zamisli ter nasvetov o oblikovanju kuhinje v revijah. Glede na to, da v 
vsakdanjem življenju revije prebira več žensk kot moških, sem predvidevala, da je zamisli ter 
nasvete o oblikovanju kuhinje v revijah iskalo več žensk kot moških. To sem predvidevala tudi v 
alternativni domnevi. 

S pomočjo χ2 preizkusa (Priloga10) sem ugotovila, da razlike niso statistično značilne (P = 
0,709), zato ne morem zavrniti ničelne domneve. Ne morem torej trditi, da je več žensk kot 
moških iskalo nasvete ter zamisli o oblikovanju kuhinje v revijah. 

Slika 15: Iskanje zamisli in nasvetov za oblikovanje kuhinje v revijah 
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Vir: Rezultati ankete, 2008. 

 Hipoteza 6 

S to hipotezo sem hotela ugotoviti, katero revijo je pred nakupom kuhinje prelistalo največ 
strank. Predpostavljala sem, da je največ strank prelistalo revijo Delo in dom. Na podlagi Slike 
11, ki se nahaja na strani 35, pa lahko to hipotezo tudi potrdim, saj je revijo Delo in dom 
prelistalo kar 80,3 % anketiranih oseb izmed vseh anketiranih, ki so pred nakupom kuhinje 
prelistali katerokoli revijo. Hipotezo pa lahko potrdim tudi na podlagi izračunanih intervalov 
zaupanja (Priloga 11), torej lahko sprejmem sklep, da je največ strank pred nakupom kuhinje 
prelistalo revijo Delo in dom. 
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 Hipoteza 7 

Namen te hipoteze je bil ugotoviti, kje so stranke izvedele za Kuhinje Erjavec. Na podlagi 
raziskave, ki so jo v podjetju opravili leta 2007, sem predvidevala, da je največ strank izvedelo 
za Kuhinje Erjavec na pohištvenem sejmu. Slika 12 na strani 35 nam to hipotezo potrjuje, saj je 
iz nje jasno razvidno, da je odgovor »na pohištvenem sejmu« dosegel največji odstotni delež, in 
sicer kar 41,1 %. Hipotezo pa lahko potrdim tudi s pomočjo izračunanih intervalov zaupanja 
(Priloga 12), torej lahko sprejmem sklep, da je največ strank izvedelo za Kuhinje Erjavec na 
pohištvenem sejmu. 

 Hipoteza 8 

V tej hipotezi sem preverjala, kje naj bi po mnenju kupcev, podjetje Mizarstvo Erjavec več 
oglaševalo svoje kuhinje (na televiziji ali internetu). Glede na to, da je internet novodobni medij, 
sem predvidevala, da se bodo za ta način oglaševanja v povprečju bolj odločili kupci mlajši od 
50 let, medtem ko bodo kupci starejši od 50 let bolj na strani oglaševanja na televiziji. To 
hipotezo sem preverila s pomočjo χ2 preizkusa, pri čemer sem pred opravljenim preizkusom pet 
starostnih razredov združila v dva, in sicer do 50 let in nad 50 let. 

Rezultati opravljenih dveh χ2 preizkusov, posebej za oglaševanje na televiziji in za oglaševanje 
na internetu (Priloga 13) kažejo, da razlike niso statistično značilne, zato ne morem zavrniti 
ničelne domneve. Ne morem torej trditi, da starejši nad 50 let v povprečju menijo, da bi moralo 
podjetje Mizarstvo Erjavec oglaševati na televiziji, kakor tudi ne, da mlajši od 50 let menijo, da 
bi morali oglaševati na internetu. 

 Hipoteza 9 

V deveti hipotezi sem hotela preveriti, kako starost vpliva na nakup kuhinje po meri. Glede na to, 
da kuhinja izdelana po meri zahteva večje denarne izdatke, sem predvidevala, da se zanjo 
odločajo v večji meri ljudje, ki ne kupujejo svoje prve kuhinje, zato sem v alternativni domnevi 
predpostavila, da so kupci kuhinj po meri v povprečju stari nad 40 let (H9: µ > 40).  

Na podlagi vzorčnih podatkov sem ugotovila, da so razlike statistično značilne pri stopnji 
značilnosti 0,016, zato lahko zavrnem ničelno domnevo in sprejmem alternativno domnevo, ki 
pravi, da se za nakup kuhinje po meri v večji meri odločajo kupci stari nad 40 let (Priloga 14). 

 Hipoteza 10 

V zadnji hipotezi sem na osnovi dohodka ugotavljala, kdo se odloča za nakup kuhinje po meri. 
Glede na to, da gre za izdelek po meri, ki poleg tega spada še v višji kakovostni razred, sem 
predvidevala, da se za kuhinje po meri v večji meri odločajo tisti, katerih mesečni neto dohodek 
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na družinskega člana je višji od 1.000 €. Hipotezo sem preverila s pomočjo preizkusa o deležu 
enot. V alternativni domnevi sem predpostavila, da je tistih, katerih neto mesečni dohodek na 
družinskega člana je višji od 1.000 €, več kot 50 % (H10: ∏ > 0,50). 

S pomočjo z-preizkusa (z = 1,725) sem ugotovila, da so na podlagi vzorčnih podatkov razlike 
statistično značilne in tako lahko zavrnem ničelno domnevo (Priloga 15). Dobljeni rezultati torej 
kažejo, da lahko pri 0,05 stopnji značilnosti sklepam, da je neto mesečni dohodek kupcev kuhinj 
po meri višji od 1.000 € na družinskega člana. 

4.7 OMEJITVE RAZISKAVE 

Poleg predstavljenih ugotovitev raziskave je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da so pri raziskavi 
obstajale določene omejitve. Glavni omejitvi raziskave sta izbira in velikost vzorca, saj sem v 
vzorec izbrala le kupce zadnjih 18-ih mesecev. Glede na to, da je šlo za spletno anketo in sem 
povezavo do ankete poslala po elektronski pošti, so bili iz vzorca izvzeti tudi tisti kupci, ki med 
osebnimi podatki niso imeli navedenega elektronskega naslova. Zaradi tega obstaja možnost, da 
bi bili rezultati raziskave drugačni, če bi v njej sodelovali tudi tisti, ki niso odgovorili na anketni 
vprašalnik, saj se morda razlikujejo od tistih, ki so. To pa so omejitve, zaradi katerih rezultatov 
raziskave ne moremo posplošiti na vse kupce podjetja Mizarstvo Erjavec. Glede na to, da je bila 
anketa opravljena brez prisotnosti anketarja, je bila prisotna tudi napaka zaradi neodziva. Na 
rezultate raziskave pa bi lahko vplivalo tudi podajanje netočnih odgovorov s strani anketirancev, 
saj so lahko nekatera vprašanje preobčutljiva (npr. vprašanje o dohodku). 

SKLEP 

V današnjem sodobnem svetu morajo podjetja, če želijo uspeti, poleg objektivnih in 
funkcionalnih prednosti izdelka oz. storitve ponuditi tudi ustrezno trženjsko komuniciranje, ki 
izdelek oz. storitev diferencira od konkurence. To je dejstvo, ki se ga morajo držati podjetja ne 
glede na velikost, če želijo ohranjati svoj konkurenčni položaj na trgu.  

V diplomskem delu sem najprej pregledala literaturo, ki se nanaša na majhna podjetja in 
trženjsko komuniciranje, nato pa sem v raziskovalnem delu postavila deset hipotez, ki sem jih 
preverila s pomočjo statistične analize. V nadaljevanju predstavljam povzetek glavnih ugotovitev 
raziskave, na podlagi katerih lahko svetujem podjetju Mizarstvo Erjavec. 

Ena izmed glavnih ugotovitev je ta, da so za stranke podjetja internetne strani ponudnikov eden 
izmed pomembnejših virov iskanja informacij o ponudbi kuhinj. Zaposlenim v podjetju 
priporočam, da naj se posvečajo svojim spletnim stranem, vlagajo v njihov razvoj ter naj 
razširijo svoje spletno oglaševanje (pasice, povezave z drugih spletnih strani …), saj je internet 
medij, ki postaja iz dneva v dan pomembnejši. Dandanes internet uporablja že več kot 980.000 
Slovencev, število uporabnikov pa še narašča. Internet je dobra poslovna priložnost, saj polovica 
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kupcev pred nakupom preveri ponudbo na internetu (Sam svoj mojster, 2008). Poleg interneta, 
pa je za podjetje Mizarstvo Erjavec smiselno tudi oglaševanje v revijah, in sicer najbolj 
priporočam oglaševanje v reviji Delo in dom, saj je to revijo pred nakupom kuhinje prelistalo 
največ strank podjetja. S pomočjo hipoteze 5 pa sem ugotovila, da so tako ženske kot tudi moški 
iskali nasvete za oblikovanje kuhinje v revijah. Vsekakor pa so za podjetje pomembni tudi 
katalogi in prospekti, ki so pri pomembnosti virov iskanja informacij dosegli najvišjo povprečno 
oceno. 

Pomembna ugotovitev raziskave je tudi ta, da je največ strank izvedelo za podjetje Mizarstvo 
Erjavec na pohištvenem sejmu. Podjetje se redno predstavlja na Ljubljanskem pohištvenem 
sejmu in tako naj bo tudi v prihodnje, saj si na njem najbolj poveča svojo prepoznavnost. 
Pomembna pa so tudi priporočila, ki jih stranke pridobijo od prijateljev in znancev, vendar pa 
podjetje nanje ne more neposredno vplivati. Vpliva lahko le tako, da za svoje stranke lepo skrbi 
in poskrbi tudi za poprodajne storitve, saj so zadovoljne stranke vir bogastva ter dobra in poceni 
reklama za podjetje.  

Pogosto pojavljanje podjetja v medijih ni pomembno za kupce izdelkov višjega cenovnega 
razreda, zato priporočam podjetju, da se osredotoči na kvaliteto oglasov in ne na kvantiteto, kar 
pomeni, da naj ne zapravlja denarja za majhne, slabo vidne oglase oz. za oglase v revijah in 
časopisih, ki jih kupci kuhinj po meri ne prebirajo. Večji učinek bodo imeli oglasi, ki se bodo 
pojavili v za to skupino aktualnih revijah, pa čeprav ne bodo pogosti. 

S pomočjo hipotez sem ugotovila še, da se za kuhinje po meri v povprečju odločajo ljudje, ki so 
starejši od 40 let in imajo neto mesečni dohodek na družinskega člana v povprečju višji od 1.000 
€. Oglaševanje pa naj bo za vse starostne skupine enako, saj sem ugotovila, da ne obstajajo 
razlike glede ustreznosti medijev med mlajšimi in starejšimi od 50 let. 

Menim, da sem z raziskavo pridobila koristne informacije, ki bodo podjetju v pomoč pri 
načrtovanju prihodnjih trženjsko komunikacijskih aktivnosti. Potrebno pa se je zavedati, da so 
bile pri pisanju diplomskega dela prisotne določene omejitve, ki jih je potrebno upoštevati pri 
presojanju veljavnosti in zanesljivosti rezultatov. 
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PRILOGE 

PRILOGA 1 : Družbeni razredi 

Tabela 1: Značilnosti glavnih družbenih razredov v ZDA 

Višji zgornji (manj kot 
10 %) 

Družbena elita, ki se preživlja s podedovanim premoženjem. Pripadniki te 
skupine pogosto darujejo velike vsote denarja v dobrodelne namene, 
organizirajo plese za mlada dekleta, ki vstopajo v družbo, so lastniki več 
stanovanj in svoje otroke pošiljajo v najboljše šole. So trg za nakit, starine, 
nepremičnine in počitnice. Pogosto kupujejo in se oblačijo kanservativno. 
Čeprav gre za majhno skupino, ima vlogo referenčne skupine, saj njene 
porabniške odločitve pogosto posnemajo nižji družbeni razredi. 

Nižji zgornji razred 
(okrog 2 %) 

Osebe ponavadi izvirajoče iz srednjega razreda, ki so svoje bogastvo zgradile na 
svojih izjemnih sposobnostih v poslu ali poklicu. Ponavadi so to zelo družabni 
in družbeno dejavni ljudje, ki sebi in svojim otrokom pogosto kupujejo t.i. 
statusne simbole. Ta skupina vključuje tudi novopečene bogataše, ki s svojo 
vpadljivo porabo skušajo narediti vtis na nižje sloje. 

Višji srednji (12 %) 

Ti posamezniki ne izhajajo iz bogatih družin in niso pretirano premožni ter 
večina pozornosti posvečajo svoji karieri. To so strokovnjaki, neodvisni 
podjetniki in managerji, ki verjamejo v izobraževanje in želijo, da njihovi otroci 
dobijo ustrezna strokovna in vodstvena znanja. Člani tega razreda so zelo 
družbeno zavedni in družinsko usmerjeni. So privlačen trg za nepremičnine, 
oblačila, pohištvo in gospodinjske aparate. 

Srednji (32 %) 

Ljudje s povprečnimi dohodki, ki živijo v boljšem delu mesta. Pogosto kupujejo 
splošno priljubljene izdelke, da bi ostali v stiku s trendi. Četrtina jih ima 
uvožene avtomobile, večina se zanima za modo. Srednji razred verjame v 
smiselnost porabe denarja za posebna doživetja za njihove otroke in usmerjanje 
k višji in visoki izobrazbi. 

Delavski razred (38 %) 

Fizični delavci s povprečno plačo in tisti z življenjskim slogom delavskega 
razreda ne glede na njihov dohodek, izobrazbo ali zaposlitev. Delavski razred je 
močno odvisen od finančne in čustvene podpore sorodnikov, kar zadeva namige 
za zaposlitvene priložnosti, nasvete in pomoč. Počitnice za ta razred pomenijo 
biti doma, medtem ko iti na dopust pomeni obisk ne več kot dve uri oddaljenega 
jezera ali narodnega parka. Delavski razred ponavadi ohranja tradicionalno 
delitev vlog med spoloma in številne druge stereotipe. 

Višji spodnji (9 %) 
Predstavniki višjega spodnjega sloja so zaposleni, čeprav njihov življenjski 
standard komajda presega prag revščine. Opravljajo slabo plačana, 
nekvalificirana dela. Ta razred ima pogosto velik »primanjkljaj« v izobrazbi. 

Nižji spodnji (7 %) 
Člani tega razreda ponavadi prejemajo socialno podporo, živijo v očitni revščini 
in so najpogosteje brezposelni. Nekateri ne želijo najti stalne zaposlitve, večina 
je odvisna od državne pomoči in pomoči humanitarnih organizacij. 

Vir: P. Kotler, Management trženja, 2004, str. 186. 
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PRILOGA 2: Stopnje v življenjskem ciklu družine 
Tabela 2: Stopnje v življenjskem ciklu družine 

Samski Mladi, neporočeni, ne živijo doma. Malo finančnih bremen. Mnenjski voditelji za 
modo. Telesno aktivni. Kupujejo: osnovno opremo za dom, pohištvo, avtomobile, 
pripomočke za »dvorjenje«, počitnice. 

Mladoporočenci Mladi, brez otrok. Najvišja raven nakupov in največji povprečni obseg nakupov 
trajnih dobrin: avtomobili, aparati, pohištvo, počitnice. 

Polno gnezdo I Najmlajši otrok je mlajši od šest let. Največja poraba izdelkov za dom. Malo 
razpoložljivih sredstev. Zanimajo jih novi, oglaševani izdelki. Kupujejo: pralne 
stroje, sušilnike, TV, hrano za dojenčke in sirupe proti kašlju, vitamine, lutke, 
vozičke, sanke, drsalke. 

Polno gnezdo II Najmlajši otrok je star šest let ali več. Boljše finančne razmere. Manj pod vplivom 
oglaševanja. Kupujejo izdelke v veliki družinski embalaži in izdelke v paketu. 
Kupujejo: veliko različne hrane, čistila, kolesa, ure, učenja glasbe, klavirje. 

Polno gnezdo 
III 

Starejši poročeni pari z vzdrževanimi otroki. Finančne razmere še boljše. Nekateri 
otroci se že zaposlijo. Težko jih prepričamo z oglaševanjem. Visoki povprečni 
nakupi trajnih dobrin: novo, bolj elegantno pohištvo, avtomobili, nepotrebni 
gospodinjski aparati, čolni, zobozdravstvene storitve, revije. 

Prazno gnezdo I Starejši poročeni pari, brez doma živečih otrok. Poglavar družine še dela. Na prvem 
mestu je lastna hiša. Večina je zadovoljna s finančnimi razmerami in prihranki. 
Zanimajo jih potovanje, rekreacija in samoizobraževanje. Pogosto dajejo denarne 
prispevke in darujejo stvari. Ne zanimajo jih novi izdelki. Kupujejo: počitnice, 
luksuzne izdelke, izboljšave v hiši. 

Prazno gnezdo 
II 

Starejši poročeni. Otroci ne živijo doma, poglavar družine je upokojen. Močno 
zmanjšanje dohodkov. Zadržujejo se doma. Kupujejo: zdravila in zdravstvene 
pripomočke. 

Sam, 
vdovec/vdova 

Še vedno dela. Dohodek je še dober, a je kljub temu mogoče da proda svojo hišo ali 
stanovanje. 

Sam, 
vdovec/vdova 

Upokojeni. Podobne zdravstvene težave in potrebe kot pri drugih upokojencih. 
Močno zmanjšanje dohodkov. Še posebej potrebujejo pozornost, naklonjenost 
bližnjih in varnost. 

Vir: P. Kotler, Management trženja, 2004, str. 191. 
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PRILOGA 3: Orodja oglaševanja 
Tabela 3: Orodja oglaševanja in njihove prednosti ter slabosti 

Medij Prednosti Slabosti 
 

Televizija 
• Kreativnost in vliv 
• Pokritje in stroškovna učinkovitost 
• Pozornost gledalcev 
• Selektivnost in fleksibilnost 
• Podoba in prestiž 

• Stroški izdelave in predvajanja 
• Pomanjkljiva selektivnost 
• Minljivo sporočilo 
• Zasičenost s sporočili 
• Omejena pozornost gledalcev 
• Nezaupanje in negativno 

ovrednotenje 

 

Radio 

 

 

• Stroški in učinkovitost 
• Selektivnost 
• Fleksibilnost 
• Miselne podobe 
• Integrirane trženjske priložnosti 

• Omejitve v kreativnosti 
• Razdrobljenost 
• Kaotični postopki zaupanja 
• Omejeni podatki o poslušanosti 
• Omejena pozornost poslušalstva 
• Zasičenost 
• Nižji status in prestiž 

 

Revije 
• Selektivnost 
• Kakovost tiska 
• Kreativna fleksibilnost 
• Trajnost 
• Prestižnost 
• Sprejemljivost pri porabnikih in 

vpletenost 

• Stroški 
• Omejen doseg in pogostost 
• Čas potreben za objavo oglasa 
• Zasičenost in konkurenca 

 
Časopisi • Pokritost 

• Fleksibilnost 
• Geografska selektivnost 
• Vpletenost bralca in sprejemanje 

• Slabša kakovost tiska 
• Kratkotrajnost 
• Pomanjkanje selektivnosti 
• Zasičenost in konkurenca 

 
Zunanje 
oglaševanje 

• Pogostost 
• Široka pokritost lokalnega trga 
• Fleksibilnost 
• Kreativnost 
• Učinkovitost in uspešnost 

• Razsipna pokritost 
• Omejenost sporočila 
• Izrabljenost 
• Stroški 
• Problemi merjenja 
• Problemi podobe 

 
Internet • Nizki stroški 

• Multimedijske zmožnosti 
• Časovna in prostorska neomejenost 
• Mednarodnost 
• Hitrost 
• Kreativnost 

• Problemi meritev 
• Prenasičenost z oglasi 
• Premajhne nadzor nad podatki 
• Potrebno nadgrajevati  

Vir: Zapiski predavanj, 2006. 
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PRILOGA 4: Anketni vprašalnik 
VPRAŠALNIK 

1) Naslednji sklop trditev se nanaša na nakup izdelkov višjega cenovnega razreda. Prosim 
Vas, da poveste v kolikšni meri se s trditvijo strinjate (označite s križcem v spodnji 
tabeli). 

 Sploh se 
ne 

strinjam 
 

(1) 

Ne 
strinjam 

se 
 

(2) 

Niti se 
strinjam 
niti se ne 
strinjam 

(3) 

Strinjam 
se 
 
 

(4) 

Popolnoma 
 se 

strinjam 
 

(5) 
Pri odločitvi za nakup izdelkov višjega 
cenovnega razreda je zelo pomembno, da se 
ime podjetja in njegovi oglasi pogosto 
pojavljajo v medijih. 

     

Dobra priporočila prijateljev,  znancev oz. 
strokovnjakov  so mi pri odločitvi za nakup 
izdelkov višjega cenovnega razreda najbolj 
pomembna. 

     

Odločitev o nakupu izdelka, ki spada v višji 
kakovostni razred, sprejmem skupaj z 
ženo/možem oz. drugimi člani 
gospodinjstva. 

     

Za nakup izdelka, ki spada v višji cenovni 
razred se odločim zaradi tega, ker sem 
prepričan/a, da je višja cena kazalec višje 
kakovosti. 

     

Razna znižanja me ne prepričajo v nakup. 

2) Prosim navedite, kako so za Vas pomembni naslednji viri informacij o ponudbi, ko se 
odločate za nakup kuhinje po meri. Ocena 1 pomeni »sploh ni pomembno«, ocena 5 pa 
»zelo pomembno«. 

a)  Oglasi na televiziji. 1 2 3 4 5 
b)  Oglasi na radiu. 1 2 3 4 5 
c)  Oglasi v časopisih in revijah. 1 2 3 4 5 
d)  Internetne strani ponudnikov. 1 2 3 4 5 
e)  Reklamni letaki. 1 2 3 4 5 
f)  Pohištveni saloni in sejmi. 1 2 3 4 5 
g)  Katalogi in prospekti. 1 2 3 4 5 
h)  Strokovni članki in posveti. 1 2 3 4 5 
i)  Drugo:__________________________. 1 2 3 4 5 
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3) Prosim, navedite, kako pomembni so Vam pri nakupu kuhinje naslednji dejavniki. 
Ocena 1 pomeni »sploh ni pomemben«, ocena 5 pa »zelo pomemben«.  

a) Zelo dobra izdelava. 1 2 3 4 5 
b) Celostna storitev (načrtovanje, svetovanje, 

izdelava, montaža). 
1 2 3 4 5 

c) Funkcionalnost. 1 2 3 4 5 
d) Pestra izbira materialov. 1 2 3 4 5 
e) Kakovost materialov. 1 2 3 4 5 
f) Ugled podjetja. 1 2 3 4 5 
g) Celovita prostorska rešitev: kuhinja + 

jedilnica + dnevna soba. 
1 2 3 4 5 

h) Dobro razmerje med ceno in kakovostjo. 1 2 3 4 5 
i) Strokoven in prijazen odnos do strank. 1 2 3 4 5 

 

4) Ali ste pred nakupom kuhinje prelistali kakšno pohištveno revijo, da bi pridobili 
zamisli in informacije? 

a) Da. 
b) Ne. ( Če je Vaš odgovor ne, preidite na 6. Vprašanje). 

5) Katero? (Možnih več odgovorov.) 

a) Delo in dom (priloga časopisa Delo). 
b) Moj dom (priloga časopisa Dnevnik). 
c) Pri nas doma. 
d) Ambient. 
e) Gradim. 
f) Brava Casa. 
g) Moje stanovanje. 
h) Drugo:______________________. 

6) Kje ste izvedeli za Mizarstvo Erjavec? (Možen samo 1 odgovor.) 

a) Na pohištvenem sejmu. 
b) Na internetu. 
c) V reviji oz. časopisu. 
d) Pri prijateljih. 
e) Pri sorodnikih. 
f) Drugje:__________________________________. 
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7) Naslednji sklop trditev se nanaša na podjetje Mizarstvo Erjavec. Prosim Vas, da 
poveste, v kolikšni meri se s trditvijo strinjate (označite s križcem v spodnji tabeli). 

 Sploh se 
ne 

strinjam 
 

(1) 

Ne 
strinjam 

se 
 

(2) 

Niti se 
strinjam 
niti se ne 
strinjam 

(3) 

Strinjam 
se 
 
 

(4) 

Popolnoma 
se strinjam 

 
 

(5) 
Za nakup kuhinje v podjetju Mizarstvo 
Erjavec sem se odločil/a zaradi njihove 
kakovosti.  

     

Odločitev o nakupu kuhinje v podjetju 
Mizarstvo Erjavec je bila lažja zaradi 
njihovega prepoznavnega imena. 

     

Oglasi o kuhinjah, ki jih izdelujejo v podjetju 
Mizarstvo Erjavec, so me prepričali v nakup.      

Za nakup kuhinje v podjetju Mizarstvo 
Erjavec sem se odloči/a, ker sem o njih 
slišal/a dobre govorice. 

     

Podjetje Mizarstvo Erjavec bi se moralo 
pogosteje pojavljati v medijih.      
Na internetni strani podjetja Mizarstvo 
Erjavec je zelo dobro predstavljena njihova 
ponudba. 

     

Menim, da bi moralo imeti podjetje Mizarstvo 
Erjavec razstavni salon še kje drugje v 
Sloveniji in ne samo v Ljubljani. 

     

8) Kje bi po vašem mnenju  moralo podjetje Mizarstvo Erjavec več oglaševati svoje 
kuhinje? (Možnih več odgovorov.) 

a) V reviji. Kateri?___________________________ 
b) Na radiu. 
c) Na televiziji. 
d) Na internetu. 
e) Lastne oglaševalske brošure oz. letaki. 
f) Drugje:_________________________. 

9) Spol: 

a) moški. 
b) ženski. 

10) Letnica vašega rojstva je: ___________ 
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11) Število članov v Vašem gospodinjstvu je: _______ 

12) V kateri razred bi uvrstili SKUPNI neto mesečni dohodek Vašega gospodinjstva? 

a) Manj kot 1.500 €. 
b) Od 1.500 € do 3.999 €. 
c) Od 4.000 € do 6.000 €. 
d) Nad 6.000 €. 

PRILOGA 5: Tabele in frekvence odgovorov pri posameznem vprašanju v anketi 

Tabela 4: Pri odločitvi za nakup izdelkov višjega cenovnega razreda je zelo pomembno, da se ime podjetja in 
njegovi oglasi pogosto pojavljajo v medijih 

Stopnja strinjanja Frekvenca Odstotni delež 
Sploh se ne strinjam 8 11,0 
Ne strinjam se 19 26,0 
Niti se strinjam niti se ne strinjam 30 41,1 
Strinjam se 13 17,8 
Popolnoma se strinjam 3 4,1 
Skupaj 73 100,0 

Vir: Rezultati ankete, vprašanje št .1, 2008. 

Tabela 5: Dobra priporočila prijateljev, znancev oz. strokovnjakov so mi pri odločitvi za nakup izdelkov višjega 
cenovnega razreda najbolj pomembna 

Stopnja strinjanja Frekvenca Odstotni delež 
Sploh se ne strinjam 0 0 
Ne strinjam se 3 4,1 
Niti se strinjam niti se ne strinjam 11 15,1 
Strinjam se 17 23,3 
Popolnoma se strinjam 42 57,5 
Skupaj 73 100,0 

Vir: Rezultati ankete,vprašanje št. 1, 2008. 

Tabela 6: Odločitev o nakupu izdelka, ki spada v višji kakovostni razred, sprejmem skupaj z ženo/možem oz. drugimi 
člani gospodinjstva 

Stopnja strinjanja Frekvenca Odstotni delež 
Sploh se ne strinjam 3 4,1 
Ne strinjam se 1 1,4 
Niti se strinjam niti se ne strinjam 6 8,2 
Strinjam se 14 19,2 
Popolnoma se strinjam 49 67,1 
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Skupaj 73 100,0 
Vir: Rezultati ankete, vprašanje št. 1,  2008. 

Tabela 7: Za nakup izdelka, ki spada v višji cenovni razred se odločim zaradi tega, ker sem prepričan/a, da je višja 
cena kazalec višje kakovosti 

Stopnja strinjanja Frekvenca Odstotni delež 
Sploh se ne strinjam 0 0 
Ne strinjam se 4 5,5 
Niti se strinjam niti se ne strinjam 17 23,3 
Strinjam se 29 39,7 
Popolnoma se strinjam 23 31,5 
Skupaj 73 100,0 

Vir: Rezultati ankete, vprašanje št. 1, 2008. 

Tabela 8: Razna znižanja me ne prepričajo v nakup 

Stopnja strinjanja Frekvenca Odstotni delež 
Sploh se ne strinjam 2 2,7 
Ne strinjam se 14 19,2 
Niti se strinjam niti se ne strinjam 25 34,3 
Strinjam se 15 20,5 
Popolnoma se strinjam 17 23,3 
Skupaj 73 100,0 

Vir: Rezultati ankete, vprašanje št. 1, 2008. 

Tabela 9:Pomembnost različnih virov informacij in njihova povprečna ocena  

Stopnja pomembnosti   
Vir 
informacij Zelo 

pomemben 
Pomemben Niti pome. 

niti nepom. 
Nepome- 

mben 
Sploh ni 

pomemben 
Skupaj Aritmetična 

sredina 
Oglasi na 
televiziji 

1 
1,4 % 

9 
12,3 % 

21 
28,8 % 

18 
24,7 % 

24 
32,9 % 

73 
100,0 % 

2,25 

Oglasi na 
radiu 

0 
0 % 

4 
5,5 % 

16 
21,9 % 

27 
37,0 % 

26 
35,6 % 

73 
100,0 % 

1,97 

Oglasi v 
časopisih in 
revijah 

8 
11,0 % 

19 
26,0 % 

23 
31,5 % 

12 
16,4 % 

11 
15,1 % 

73 
100,0 % 

3,01 

Internetne 
strani 
ponudnikov 

26 
35,6 % 

19 
26,0 % 

18 
24,7 % 

4 
5,5 % 

8 
11,0 % 

73 
100,0 % 

3,75 

Reklamni 
letaki 

0 
0 % 

8 
11,0 % 

20 
27,4 % 

17 
23,3 % 

28 
38,4 % 

73 
100,0 % 

2,11 

Pohištveni 
saloni in 
sejmi 

32 
43,8 % 

26 
35,6 % 

9 
12,3 % 

3 
4,1 % 

3 
4,1 % 

73 
100,0 % 

4,11 
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»se nadaljuje« 

 

»nadaljevanje« 

Stopnja pomembnosti   
Vir 
informacij Zelo 

pomemben 
Pomemben Niti pome. 

niti nepom. 
Nepome- 

mben 
Sploh ni 

pomemben 
Skupaj Aritmetična 

sredina 
Katalogi in 
prospekti 

27 
37,0 % 

25 
34,2 % 

16 
21,9 % 

4 
5,5 % 

1 
1,4 % 

73 
100,0 % 

4,00 

Strokovni 
članki in 
posveti 

24 
32,9 % 

20 
27,4 % 

17 
23,3 % 

4 
5,5 % 

8 
11,0 % 

73 
100,0 % 

3,66 

Vir: Rezultati ankete, vprašanje št. 2, 2008. 

Tabela 10: Pomembnost različnih dejavnikov, ki vplivajo na nakup kuhinje in njihova povprečna ocena 

Stopnja pomembnosti  

Dejavniki Zelo 
pomembe

Pomemben Niti pome. 
niti nepom. 

Nepome- 
mben 

Sploh ni 
pomemben 

Skupaj 
Aritmetičn
a sredina 

Zelo dobra 
izdelava 

68 
93,2 % 

5 
6,8 % 

0 
0 % 

0 
0 % 

0 
0 % 

73 
100,0 % 

4,93 

Celostna storitev 66 
90,4 % 

17 
9,6 % 

0 
0 % 

0 
0 % 

0 
0 % 

73 
100,0 % 

4,90 

Funkcionalnost 60 
82,2 % 

12 
16,4 % 

0 
0 % 

1 
1,4 % 

0 
0 % 

73 
100,0 % 

4,79 

Pestra izbira 
materialov 

38 
52,1 % 

26 
35,6 % 

9 
12,3 % 

0 
0 % 

0 
0 % 

73 
100,0 % 

4,40 

Kakovost 
materialov 

63 
86,3 % 

10 
13,7 % 

0 
0 % 

0 
0 % 

0 
0 % 

73 
100,0 % 

4,86 

Ugled podjetja 28 
38,4 % 

26 
35,6 % 

16 
21,9 % 

1 
1,4 % 

2 
2,7 % 

73 
100,0 % 

4,05 

Celovita 
prostorska 
rešitev 

43 
58,9 % 

10 
13,7 % 

12 
16,4 % 

7 
9,6 % 

1 
1,4 % 

73 
100,0 % 

4,19 

Dobro razmerje 
med ceno in 
kakovostjo 

50 
68,5 % 

18 
24,7 % 

5 
6,8 % 

0 
0 % 

0 
0 % 

73 
100,0 % 

4,62 

Strokoven in 
prijazen odnos 
do strank 

59 
80,8 % 

13 
17,8 % 

1 
1,4 % 

0 
0 % 

0 
0 % 

73 
100,0 % 

4,79 

Vir: Rezultati ankete, vprašanje št. 3, 2008. 

Tabela 11: Ali ste pred nakupom kuhinje prelistali kakšno pohištveno revijo, da bi pridobili zamisli in informacije 

Odgovor Frekvenca Odstotni delež 
Da 61 83,6 
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Ne 12 16,4 
Skupaj 73 100,0 

Vir: Rezultati ankete,vprašanje št. 4, 2008.
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Tabela 12: Katero revijo ste prelistali 

Revija Frekvenca Odstotni delež 
Delo in dom   
Je izbral/a 49 80,3 
Ni izbral/a 12 19,7 
Skupaj 61 100,0 
Moj dom   
Je izbral/a 33 54,1 
Ni izbral/a 28 45,9 
Skupaj 61 100,0 
Pri nas doma   
Je izbral/a 12 19,7 
Ni izbral/a 49 80,3 
Skupaj 61 100,0 
Ambient   
Je izbral/a 29 47,5 
Ni izbral/a 32 52,5 
Skupaj 61 100,0 
Gradim   
Je izbral/a 5 8,2 
Ni izbral/a 56 91,8 
Skupaj 61 100,0 
Brava Casa   
Je izbral/a 12 19,7 
Ni izbral/a 49 80,3 
Skupaj 61 100,0 
Moje stanovanje   
Je izbral/a 15 24,6 
Ni izbral/a 46 75,4 
Skupaj 61 100,0 
Drugo   
Je izbral/a 7 11,5 
Ni izbral/a 54 88,5 
Skupaj 61 100,0 

Vir: Rezultati ankete, vprašanje št. 5, 2008.



12 

 

Tabela 13: Kje ste izvedeli za Mizarstvo Erjavec 

Kje ste izvedeli Frekvenca Odstotni delež 
Na pohištvenem sejmu 30 41,1 
Na internetu 12 16,5 
V reviji oz. časopisu 2 2,7 
Pri prijateljih 18 24,7 
Pri sorodnikih 9 12,3 
Drugje 2 2,7 
Skupaj 73 100,0 

Vir: Rezultati ankete,  vprašanje št. 6, 2008. 

Tabela 14: Za nakup kuhinje v Mizarstvu Erjavec sem se odločil/a zaradi njihove kakovosti 

Stopnja strinjanja Frekvenca Odstotni delež 
Sploh se ne strinjam 0 0 
Ne strinjam se 1 1,4 
Niti se strinjam niti se ne strinjam 2 2,7 
Strinjam se 25 34,2 
Popolnoma se strinjam 44 60,3 
Ni odgovoril/a 1 1,4 
Skupaj 73 100,0 

Vir: Rezultati ankete, vprašanje št 7.,  2008. 

Tabela 15: Odločitev o nakupu kuhinje v podjetju Mizarstvo Erjavec je bila lažja zaradi njihovega prepoznavnega 
imena 

Stopnja strinjanja Frekvenca Odstotni delež 
Sploh se ne strinjam 6 8,2 
Ne strinjam se 6 8,2 
Niti se strinjam niti se ne strinjam 28 38,4 
Strinjam se 22 30,1 
Popolnoma se strinjam 10 13,7 
Ni odgovoril/a 1 1,4 
Skupaj 73 100,0 

Vir: Rezultati ankete, vprašanje št. 7, 2008.
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Tabela 16: Oglasi o kuhinjah, ki jih izdelujejo v podjetju Mizarstvo Erjavec, so me prepričali v nakup 

Stopnja strinjanja Frekvenca Odstotni delež 
Sploh se ne strinjam 20 27,4 
Ne strinjam se 18 24,6 
Niti se strinjam niti se ne strinjam 22 30,1 
Strinjam se 8 11,0 
Popolnoma se strinjam 4 5,5 
Ni odgovoril/a 1 1,4 
Skupaj 73 100,0 

Vir: Rezultati ankete,vprašanje št. 7,  2008. 

Tabela 17: Za nakup kuhinje v podjetju Mizarstvo Erjavec sem se odločil/a, ker sem o njih slišal/a dobre govorice 

Stopnja strinjanja Frekvenca Odstotni delež 
Sploh se ne strinjam 7 9,6 
Ne strinjam se 4 5,5 
Niti se strinjam niti se ne strinjam 9 12,3 
Strinjam se 23 31,5 
Popolnoma se strinjam 29 39,7 
Ni odgovoril/a 1 1,4 
Skupaj 73 100,0 

Vir: Rezultati ankete, vprašanje št. 7, 2008. 

Tabela 18: Podjetje Mizarstvo Erjavec bi se moralo pogosteje pojavljati v medijih 

Stopnja strinjanja Frekvenca Odstotni delež 
Sploh se ne strinjam 5 6,8 
Ne strinjam se 10 13,7 
Niti se strinjam niti se ne strinjam 31 42,5 
Strinjam se 15 20,5 
Popolnoma se strinjam 11 15,1 
Ni odgovoril/a 1 1,4 
Skupaj 73 100,0 

Vir: Rezultati ankete, vprašanje št. 7, 2008.
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Tabela 19: Na internetni strani podjetja Mizarstvo Erjavec je zelo dobro predstavljena njihova ponudba 

Stopnja strinjanja Frekvenca Odstotni delež 
Sploh se ne strinjam 2 2,7 
Ne strinjam se 3 4,1 
Niti se strinjam niti se ne strinjam 23 31,5 
Strinjam se 21 28,8 
Popolnoma se strinjam 23 31,5 
Ni odgovoril/a 1 1,4 
Skupaj 73 100,0 

Vir: Rezultati ankete, vprašanje št. 7, 2008. 

Tabela 20: Menim, da bi moralo imeti podjetje Mizarstvo Erjavec razstavni salon še kje drugje v Sloveniji in ne 
samo v Ljubljani 

Stopnja strinjanja Frekvenca Odstotni delež 
Sploh se ne strinjam 6 8,2 
Ne strinjam se 11 15,1 
Niti se strinjam niti se ne strinjam 30 41,1 
Strinjam se 6 8,2 
Popolnoma se strinjam 19 26,0 
Ni odgovoril/a 1 1,4 
Skupaj 73 100,0 

Vir: Rezultati ankete,vprašanje št. 7,  2008. 

Tabela 21: Kje bi po vašem mnenju moralo podjetje Mizarstvo Erjavec več oglaševati svoje kuhinje 

Oglaševalski medij Frekvenca Odstotni delež 
V reviji   
Je izbral/a 43 58,9 
Ni izbral/a 30 41,1 
Skupaj 73 100,0 
Na radiu   
Je izbral/a 2 2,7 
Ni izbral/a 71 97,3 
Skupaj 73 100,0 
Na televiziji   
Je izbral/a 19 26,0 
Ni izbral/a 54 74,0 
Skupaj 73 100 

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

Oglaševalski medij Frekvenca Odstotni delež 
Na internetu   
Je izbral/a 34 46,6 
Ni izbral/a 39 53,4 
Skupaj 73 100,0 
Lastne oglaševalske brošure   
Je izbral/a 20 27,4 
Ni izbral/a 53 72,6 
Skupaj 73 100,0 
Drugje   
Je izbral/a 3 4,1 
Ni izbral/a 70 95,9 
Skupaj 73 100,0 

Vir: Rezultati ankete, vprašanje št. 8, 2008. 

Tabela 22: Struktura anketirancev glede na spol 

Spol Frekvenca Odstotni delež 

Moški 34 46,6 

Ženski 39 53,4 

Skupaj 73 100,0 

Vir: Rezultati ankete, vprašanje št. 9, 2008. 

Tabela 23: Struktura anketirancev glede na starost2 

Starost Frekvenca Odstotni delež 
Do 30 let 13 17,8 
Nad 30 do 40 let 19 26,0 
Nad 40 do 50 let 19 26,0 
Nad 50 do 60 let 18 24,7 
Nad 60 let 4 5,5 
Skupaj 73 100,0 

Vir: Rezultati ankete, vprašanje št. 10, 2008. 

                                                            
2 V anketnem vprašalniku sem anketirance spraševala po letnici njihovega rojstva, nato pa sem izračunala starost, ki 
naj bi jo dosegli v letu 2008 in oblikovala pet starostnih razredov. 
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Tabela 24: Število članov gospodinjstva 

Število članov v gospodinjstvu Frekvenca Odstotni delež 
1 6 8,2 
2 24 32,9 
3 15 20,6 
4 22 30,1 
5 5 6,8 
6 1 1,4 
Skupaj 73 100,0 

Vir: Rezultati ankete, vprašanje št. 11, 2008. 

Tabela 25: Skupni neto mesečni dohodek gospodinjstva 

Dohodek Frekvenca Odstotni delež 
Manj kot 1.500 € 2 2,7 
Od 1.500 € do 3.999 € 45 61,6 
Od 4.000 € do 6.000 € 11 15,1 
Nad 6.000 € 8 11,0 
Ni odgovoril/a 7 9,6 
Skupaj 73 100,0 

Vir: Rezultati ankete, vprašanje št. 12, 2008. 

Tabela 26: Povprečna ocena strinjanja in intervali zaupanja 

Intervali zaupanja Trditev Aritmetična 
sredina Sp. meja Zg. meja 

Pri odločitvi za nakup izdelkov višjega cenovnega razreda je zelo 
pomembno, da se ime podjetja in njegovi oglasi pogosto 
pojavljajo v medijih. 

2,78 2,55 3,01 

Dobra priporočila prijateljev, znancev oz. strokovnjakov so mi 
pri odločitvi za nakup izdelkov višjega cenovnega razreda 
najbolj pomembna. 

4,34 4,14 4,55 

Odločitev o nakupu izdelka, ki spada v višji kakovostni razred, 
sprejmem skupaj z ženo/možem oz. drugimi družinskimi člani. 

4,44 4,21 4,67 

Za nakup izdelka, ki spada v višji cenovni razred se odločim 
zaradi tega, ker sem prepričan/a, da je višja cena kazalec višje 

3,97 3,77 4,18 

Razna znižanja me ne prepričajo v nakup. 3,42 3,16 3,69 

Vir: Rezultati ankete, vprašanje št. 1, 2008. 
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Tabela 27: Povprečna ocena strinjanja in intervali zaupanja 

Intervali zaupanja Trditev Aritmetična 
sredina Sp. meja Zg. meja 

Za nakup kuhinje v podjetju Mizarstvo Erjavec sem se odločil/a 
zaradi njihove kakovosti. 

4,56 4,41 4,70 

Odločitev o nakupu kuhinje v podjetju Mizarstvo Erjavec je bila 
lažja zaradi njihovega prepoznavnega imena. 

3,33 3,08 3,59 

Oglasi o kuhinjah, ki jih izdelujejo v podjetju Mizarstvo Erjavec, so 
me prepričali v nakup. 

2,42 2,14 2,69 

Za nakup kuhinje v podjetju Mizarstvo Erjavec sem se odločil/a, ker 
sem o njih slišal/a dobre govorice. 

3,88 3,57 4,18 

Podjetje Mizarstvo Erjavec bi se moralo pogosteje pojavljati v 
medijih. 

3,24 2,98 3,49 

Na internetni strani podjetja Mizarstvo Erjavec je zelo dobro 
predstavljena njihova ponudba. 

3,83 3,59 4,07 

Menim, da bi moralo imeti podjetje Mizarstvo Erjavec razstavni 
salon še kje drugje v Sloveniji in ne samo v Ljubljani. 

3,29 3,00 3,59 

Vir: Rezultati ankete, vprašanje št. 7, 2008. 

Tabela 28: Opisne statistike za revije 

 Delo in 
dom 

Moj 
dom 

Pri nas 
doma 

Ambient Gradim Brava 
Casa 

Moje 
stanovanje 

Drugo 

N 61 61 61 61 61 61 61 61 

Modus 1 1 0 0 0 0 0 0 

Standardni odklon 0,401 0,502 0,401 0,504 0,277 0,401 0,434 0,321 

Varianca 0,161 0,252 0,161 0,254 0,077 0,161 0,189 0,103 

Skupaj 49 33 12 29 5 12 15 7 

Vir: Rezultati ankete, vprašanje št. 5, 2008. 

Tabela 29: Opisne statistike za oglaševanje 

 V reviji Na radiu Na televiziji Na 
internetu 

Lastne ogl. brošure 
oz. letaki 

Drugje 

N 73 73 73 73 73 73 

Modus 1 0 0 0 0 0 

Standardni odklon 0,495 0,164 0,442 0,502 0,449 0,200 

Varianca 0,245 0,027 0,195 0,252 0,202 0,040 

Skupaj 43 2 19 34 20 3 

Vir: Rezultati ankete, vprašanje št. 8, 2008. 
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PRILOGA 6: Preverjanje H1 

Tabela 30: Preverjanje hipoteze 1: Pogosto pojavljanje podjetja v medijih nima večjega vpliva na nakup izdelkov 
višjega cenovnega razreda 

T-Test 

Statistični podatki 
 N Aritmetična sredina Standardni odklon Standardna napaka 

Pri odločitvi za nakup izdelkov 
višjega cenovnega razreda je 
zelo pomembno, da se ime 
podjetja in njegovi oglasi 
pogosto pojavljajo v medijih. 

73 2,78 1,003 0,117 

 

Preverjanje domneve o aritmetični sredini 
 Testna vrednost = 3 

95 % interval zaupanja  t Prostostne 
stopnje 

Stopnja značilnosti 
(2-stranska) 

Razlika 
povprečij Sp. meja Zg. meja 

Pri odločitvi za nakup 
izdelkov višjega 
cenovnega razreda je 
zelo pomembno, da se 
ime podjetja in njegovi 
oglasi pogosto 
pojavljajo v medijih. 

-1,866 72 0,066 -0,219 -0,45 -0,01 

Vir: Rezultati ankete, 2008. 

H0: µ ≥ 3 
H1: µ < 3 
P = 0,066 (dvostranski preizkus) 
P = 0,066/2 = 0,033 (enostranski preizkus) 
(P = 0,033) < (α = 0,05) → razlika je značilna
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PRILOGA 7: Preverjanje H2 

Tabela 31:Preverjanje hipoteze 2: Anketiranci se v povprečju strinjajo, da so pri odločitvi za nakupu izdelkov 
višjega cenovnega razreda najbolj pomembna priporočila prijateljev, znancev oz. strokovnjakov 

T-Test 

Statistični podatki 
 N Aritmetična sredina Standardni odklon Standardna napaka 

Dobra priporočila prijateljev, 
znancev oz. strokovnjakov so mi 
pri odločitvi za nakup izdelkov 
višjega cenovnega razreda 
najbolj pomembna. 

73 4,34 0,885 0,104 

Preverjanje domneve o aritmetični sredini 
 Testna vrednost = 3 

95 % interval zaupanja  t Prostostne 
stopnje 

Stopnja značilnosti 
(2-stranska) 

Razlika 
povprečij Sp. meja Zg. meja 

Dobra priporočila 
prijateljev, znancev oz. 
strokovnjakov so mi 
pri odločitvi zanakup 
izdelkov višjega 
cenovnega razreda 
najbolj pomembna. 

12,955 72 0,000 1,342 1,14 1,55 

 Vir: Rezultati ankete, 2008. 

H0: µ ≤ 3 
H1: µ > 3 
(P = 0,000) < (α = 0,05) → razlika je značilna 

PRILOGA 8: Preverjanje H3 

Tabela 32:Preverjanje hipoteze 3: Kupci se v večji meri strinjajo, da višja cena pomeni tudi večjo kakovost izdelka 

T-Test 

Statistični podatki 
 N Aritmetična sredina Standardni odklon Standardna napaka 

Za nakup izdelka, ki spada v 
višji cenovni razred se odločim 
zaradi tega, ker sem prepričan/a, 
da je višja cena kazalec višje 
kakovosti. 

73 3,97 0,881 0,103 
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Preverjanje domneve o aritmetični sredini 
 Testna vrednost = 3 

95 % interval zaupanja  t Prostostn
e stopnje 

Stopnja značilnosti 
(2-stranska) 

Razlika 
povprečij Sp. meja Zg. meja 

Za nakup izdelka, ki 
spada v višji cenovni 
razred se odločim zaradi 
tega, ker sem 
prepričan/a, da je višja 
cena kazalec višje 
kakovosti. 

9,427 72 0,000 0,973 0,77 1,18 

Vir: Rezultati ankete, 2008. 

H0: µ ≤ 3 
H1: µ > 3 
(P = 0,000) < (α = 0,05) → razlika je značilna 

PRILOGA 9: Preverjanje H4 

Slika 1: Preverjanje hipoteze 4: Najpomembnejši vir informacij o ponudbi pohištva po meri so internetne strani 
ponudnikov (povprečne ocene in intervali zaupanja) 

4,11

4,00

3,75

3,66

3,01

2,25

2,11

1,97

Pohištveni saloni in sejmi

Katalogi in prospekti

Internetne strani ponudnikov

Strokovni članki in posveti

Oglasi v časopisih oz. reijah

Oglasi na TV

Reklamni letaki

Oglasi na radiu

 

Vir: Rezultati ankete, 2008. 
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PRILOGA 10: Preverjanje H5 

Tabela 33:Preverjanje hipoteze 5: Nasvete ter zamisli o oblikovanju kuhinje je v revijah iskalo več žensk kot moških 

χ2 preizkus 

 Spol * Ali ste pred nakupom kuhinje prelistali kakšno pohištveno revijo, da bi pridobili zamisli in informacije 
Ali ste pred nakupom kuhinje prelistali kakšno pohištveno revijo, da 

bi pridobili zamisli in informacije? 
 

DA NE 

Skupaj 

ženski 32 7 39 Spol 
moški 29 5 34 

Skupaj 61 12 73 

χ2 preizkus – preverjanje 5. hipoteze 
Vrednost hi-kvadrata 0,139 
Prostostne stopinje 1 
Stopnja značilnosti 0,709 

Vir: Rezultati ankete, 2008. 

H0: spremenljivki nista odvisni 
H1: spremenljivki sta odvisni 
(P = 0,709) > (α = 0,05) → razlika ni značilna 

PRILOGA 11: Preverjanje H6 
Slika 2: Preverjanje hipoteze 6: Pred nakupom kuhinje je največ strank prelistalo revijo Delo in dom (odstotni 

deleži in intervali zaupanja) 

80,3%

54,1%

47,5%

24,6%

19,7%

19,7%

11,5%

8,2%

Delo in dom

Moj dom

Ambient

Moje stanovanje

Pri nas doma

Brava Casa

Drugo

Gradim

 
Vir: Rezultati ankete, 2008. 



22 

 

PRILOGA 12: Preverjanje H7 
Slika 3: Preverjanje hipoteze 7: Največ strank je za  Kuhinje Erjavec izvedelo na pohištvenem sejmu (odstotni deleži 

in intervali zaupanja) 

41,1%

24,7%

16,5%

12,3%

2,7%

2,7%

Na pohištvenem sejmu

Pri prija teljih

Na internetu

Pri sorodnikih

V reviji oz. časopisu

Drugje

 
Vir: Rezultati ankete, 2008. 

PRILOGA 13: Preverjanje H8 

Tabela 34: preverjanje hipoteze 8: Starejši nad 50 let v povprečju menijo, da bi moralo podjetje Mizarstvo Erjavec 
oglaševati na televiziji, medtem ko mlajši od 50 let menijo, da bi morali oglaševati na internetu 

χ2 preizkus 

na televiziji * starost 
Starost  

Do 50 let Nad 50 let 
Skupaj 

Ni izbral št. preštetih 37 17 54 

 % znotraj Na televiziji 68,5 % 31,5 % 100,0 % 

 % znotraj Starost 72,5 % 77,3 % 74,0 % 

 % od vseh 50,7 % 23,3 % 74,0 % 

Je izbral št. preštetih 14 5 19 

 % znotraj Na televiziji 73,7 % 26,3 % 100,0 % 

 % znotraj Starost 27,5 % 22,7 % 26,0 % 

Na televiziji 

 % od vseh 19,2 6,8 % 26,0 % 

 št. preštetih 51 22 73 

 % znotraj Na televiziji 69,9 % 30,1 % 100,0 % 

 % znotraj Starost 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Skupaj 

 % od vseh 69,9 % 30,1 % 100,0 % 
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χ2 preizkus – preverjanje 10. hipoteze 
 Vrednost Št. stopenj prostosti Stopnje značilnosti 

(dvostranski preizkus) 

Pearson Chi-Square 0,178 1 0,673 

Continuity Correction  0,017 1 0,895 

Likelihood Radio 0,181 1 0,670 

N of Valid Cases 73   

(P = 0,673) > (α = 0,05) → razlika ni značilna 

na internetu * starost 
Starost  

Do 50 let Nad 50 let 
Skupaj 

Ni izbral št. preštetih 27 12 39 

 % znotraj Na internetu 69,2 % 30,8 % 100,0 % 

 % znotraj Starost 52,9 % 54,5 % 53,4 % 

 % od vseh 37,0 % 16,4 % 53,4 % 

Je izbral št. preštetih 24 10 34 

 % znotraj Na internetu 70,6 % 29,4 % 100,0 % 

 % znotraj Starost 47,1 % 45,5 % 46,6 % 

Na internetu 

 % od vseh 32,9 % 13,7 % 46,6 % 

 št. preštetih 51 22 73 

 % znotraj Na internetu 69,9 % 30,1 % 100,0 % 

 % znotraj Starost 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Skupaj  

 % od vseh 69,9 % 30,1 % 100,0 % 

χ2 preizkus – preverjanje 10. hipoteze 
 Vrednost Št. stopenj prostosti Stopnje značilnosti 

(dvostranski preizkus) 

Pearson Chi-Square 0,016 1 0,900 

Continuity Correction  0,000 1 1,000 

Likelihood Radio 0,016 1 0,900 

N of Valid Cases 73   

(P = 0,900) > (α = 0,05) → razlika ni značilna 

Vir: Rezultati ankete, 2008. 
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PRILOGA 14: Preverjanje H9 

Tabela 35:Preverjanje hipoteze 9: Za nakup kuhinje po meri se v večji meri odločajo ljudje stari nad 40 let 

T-test 

Statistični podatki 
 N Aritmetična sredina Standardni odklon Standardna napaka 

starost 73 43,01 11,743 1,374 

Preverjanje domneve o aritmetični sredini 
 Testna vrednost = 40 

95 % interval zaupanja  t Prostostne 
stopnje 

Stopnja značilnosti 
(2-stranska) 

Srednja 
razlika Sp. meja Zg. meja 

starost 2,193 72 0,032 3,014 0,27 5,75 

Vir: Rezultati ankete, 2008. 

Ho: µ ≤ 40 
H1: µ > 40 
P = 0,032 (dvostranski preizkus) 
P = 0,032/2 = 0,016 
(P =0,016) < (α = 0,05) → razlika je značilna 

PRILOGA 15: Preverjanje H10 
Preverjanje hipoteze 10: Za nakup kuhinje po meri se pogosteje odločajo tisti, ki imajo mesečni 
neto dohodek na osebo višji od 1.000 €. 

Z-preizkus 

p=
N
Na =

66
40 =0,6061 

SE(p)=
N

)1(* 00 Π−Π
=

66
5,0*5,0 =0,0615  

z =
)(
0

pSE
p Π−

=
0615,0

5,06061,0 −
=1,725  >  z(α=0,05)=1,645 
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