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1 UVOD 
 
Rastoča internacionalizacija in globalizacija poslovanja sta večino podjetij prisilili v 
razmislek, kaj je tisto, kar prispeva k njihovim konkurenčnim prednostim. Hamel in Prahalad 
(1996) pravita, da so podjetja, ki uspejo v mednarodnem poslovanju, tista, ki so zaznala 
spremembe v mednarodnem poslovanju in bila zmožna razviti strategije, ki omogočajo 
pravilno odzivanje na spremembe (Rundh, 2007, str. 181). Število malih podjetij, ki delujejo 
na mednarodnih trgih, se povečuje, in stimulativno proces internacionalizacije raste. V 
zadnjem desetletju so bila mala in srednje velika podjetja objekt povečanih interesov. Politiki, 
vladna telesa in akademiki so ponovno ocenili pomembnost skupine teh podjetij in jih tudi 
razglasili kot pomemben vir bogastva in zaposlenosti. Po drugi strani pa zaradi izboljšanih 
komunikacijskih sistemom in z deregulacijo carinski ovir, »svet postaja manjši« (Nummela, 
Loane, Bell, 2006, str. 562).  
 
Slovenija je majhna država s komaj kakšnim naravnim virom. Je pa visoko industrializirana in 
izvozno orientirana. V preteklosti je bila izvozno stičišče nekdanje Jugoslavije in Zahoda. 
Prav njena lokacijo med Vzhodno in Zahodno Evropo je naredila državo pomembno za 
prehodni transport in turizem (Saner, Yie, 1996, str. 54). Zahodne države in tamkajšna 
podjetja pa Slovenijo še vedno vidijo kot priložnost za pot naprej, proti državam nekdanje 
Jugoslavije, ki veljajo za velik poslovni potencial.    
 
Uspeh novega izdelka sta funkcija izdelka in inovativnosti porabnika. Četudi inovacijo 
individualni porabniki sprejmejo in se razprši po celotnem trgu, je vse odvisno od 
kompleksnih interakcij številnih dejavnikov, tako na makro kot na individualni ravni. V 
mednarodnem konktekstu postane tako zapleten management še večji izziv, ko se 
raziskovalec sreča z neznanimi razmerami na trgu. Tako je veljavnost rezultatov na visoki 
ravni tveganja (Vallaster, Hasenöhrl, 2006, str. 67). Inovativnost porabnika je definirana kot 
»preddispozicija kupovanja novega in drugačnega proizvoda in znamke namesto ostajanja pri 
prejšnih odločitvah ter načinih kupovanja«.  
 
Vse pomembnejši dejavnik postaja država izvora izdelka. Na podlagi mnenj in objav je izvor 
blaga do neke mere že prvina trženjskega spleta. Celo država lahko posredno ali neposredno 
postane blagovna znamka izbranega izdelka ali storitve, ne glede na to, ali ta dejansko prihaja 
iz določene države ali ne (Dujič, 2004. str. 7). Diplomsko delo namreč obravnava novejši 
izdelek italijanskega podjetja na slovenskem trgu. S tem delom sem z analizo možnosti 
trženja želela dokazati, da ima omenjeni izdelek potencial. Poleg potenciala, pa sem se v 
svojem delu dotaknila celotnega postopka vstopa podjetja na naš trg in podjetju na koncu 
pripravila niz priporočil.  
 
V diplomskem delu želim ugotoviti, kakšen vstop na naš trg je najprimernejši. Italijanskemu 
podjetju je naš trg še precej nepoznan, zato sem z analizo poslovnega okolja želela Slovenijo 
približati Italiji. Dotaknila sem se tudi potenciala izdelka in prilagoditve prvin trženjskega 
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spleta podjetju oz. panogi. Glavni namen mojega dela predstavlja trženjska raziskava, ki kot 
glavno hipotezo obravnava potencial izdelka italijanskega podjetja. Italija je naša mejna 
soseda, ki velja za mojstrico v oblikovanju in veliko izvoznico pohištva. Veliko se ga izvozi 
tudi na naš trg. Mnogi arhitekti ocenjujejo, da je italijansko pohištvo najbolj estetsko. Če se 
spomnimo rimskih časov, seveda vemo, da je lepota našim sosedom že v krvi. Švedsko 
pohištvo pa je ocenjeno za najkakovostnejše. Podjetje Ikea prednjači med ponudniki v Evropi. 
Na našem tržišču pa je trenutno največ uvoženega italijanskega pohištva. Eden izmed 
razlogov za to naj bi bil v tem, da so cene, ki jih plačujejo uvozniki, kot pojasnjujejo v 
prodajnih salonih, pri izdelovalcih dokaj nizke, tako da si lahko preprodajalci vzamejo kar 
visoko maržo.  
 

1. 1  Opredelitev problema, namena in cilja diplomskega dela 
 
V današnjem izjemno konkurenčnem okolju so torej novi izdelki, nove storitve in poslovne 
ideje generatorji rasti, postavlja pa se nam vprašanje, kakšna je pot od ideje do tržnega 
uspeha. Imeti samo dobro idejo oziroma samo dober izdelek, več ne zadostuje. Prav tako ne 
zadostuje prodajati samo na domačem trgu, zato se predvsem velika podjetja odločajo za 
prodajo svojih izdelkov na tujih trgih. Pri tem si izbirajo različne vstopne strategije in različne 
potencialne trge. Na katere trge vstopiti pa je odvisno od treh dejavnikov: tržne privlačnosti, 
konkurenčnih prednosti in tveganja na posameznih trgih. Ko podjetje na podlagi teh kriterijev 
izbere potencialne države, mora še oceniti, ali sploh katera med njimi izpolnjuje potrebni 
pogoj: ali bo podjetje  na tem trgu doseglo želeno stopnjo donosnosti. Lahko se namreč 
izkaže, da nobena izmed izbranih držav ne upravičuje stroškov, povezanih z vstopom. Zato je 
treba za vsako državo oceniti verjetno stopnjo donosnosti naložb od vlaganj (Kotler, 1996, str. 
414). 
 
Podjetje, ki je resno glede konkuriranja na hitro spreminjajočem se trgu s hitro spreminjajočo 
se tehnologijo, mora biti inovativno. Če ni tvega, da ga bodo konkurenti prevzeli. Včasih 
podjetje podcenuje konkurenčne izzive, s katerimi se spoprijema. Tveganje, da se to zgodi je 
veliko, ko se konkurenti na potencialne izzive odzivajo bolj ali manj enako. Veliko podjetij 
zato uporabi tržne inovacije, da doseže nove, odlične rezultate (Johne Axel, 1999, str. 6). 
Smernice v pohištveni panogi nakazujejo predvsem velik poudarek na udobju in pohištvu, 
namenjenemu vsem priložnostim. Praktičnost je eno izmed pomembnejših meril v sodobnem 
oblikovanju pohištvenih elementov. Na razstavnih prostorih se izmenjujeta v svetu trenutno  
aktualna sloga: modernizem in tradicionalnost. Modernizem, ki predstavlja čiste linije in je 
zapoved 21. stoletja, minimalizma in okusa sodobne umetnosti s poudarkom na tehnologiji, 
na drugi strani pa je bogati tradicionalni stil, z vso paleto barv in dekorja. Sodobni prostori so 
namenjeni predvsem sprostitvi, zato je pomembno, da so po teh merilih tudi opremljeni. V 
domačem okolju se izmenjujeta oaza miru in praktičnega bivanja. To pa lahko dosežemo le z 
izmenjavo tradicionalnih in modernih linij, kar je svojevrsten eklekticizem v pohištvu in 
izbranem dekorju (Zotlar, 2004). 
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Namen diplomskega dela je s pridobljenim znanjem iz domače in tuje literature ter interneta, 
torej s sekundarnimi ter primarnimi podatki, pridobljenimi z empirično raziskavo, izdelati 
učinkovito trženjsko raziskavo izdelka QBOX in podati izhodišča za trženjsko strategijo, ki 
bodo podjetju, Facility Italia, s. r. l.1, (v nadaljevanju Facility Italia), naročniku raziskave, 
omogočila uspešno uvedbo tega izdelka na slovenski trg.  
 
Cilj diplomskega dela je ugotoviti zanimanje potencialnih uporabnikov za izdelek QBOX in s 
primarnimi podatki čim bolj realno odgovoriti na vprašanja, ki se porajajo podjetju Facility 
Italia. Glavno vprašanje je, ali obstaja zanimanje za izdelek QBOX, in posledično ali se 
podjetju z izdelkom splača vstopiti na slovenski trg. Poleg tega vprašanja sem z raziskavo 
želela izvedeti mnenje o samem izdelku oziroma o njegovih lastnostih, ki se dotikajo 
trženjskega spleta. 
 

1.2  Struktura diplomskega dela 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz sedmih vsebinskih sklopov. V prvem poglavju, ki ga 
predstavlja uvod, opredeljujem problem, namen in cilj diplomskega dela ter opisujem 
strukturo diplomskega dela. V drugem, bolj teoretičnem poglavju opisujem vstop podjetja na 
slovenski trg, kjer opredeljujem internacionalizacijo podjetja in motive, preučujem okolje, v 
katerem se giblje podjetje Facility Italia, potencial izdelka ter prilagoditev trženjskega spleta 
okolju oziroma panogi. V tretjem sklopu predstavljam podjetje Volpato industrie, S. p. A.2, 
ter njegovo hčerinsko podjetje Facility Italia, S. r. l., ki trži najnovejši izdelek QBOX. Ta 
spada pod blagovno znamko Cose utili in casa. V četrtem poglavju pišem o trženjski raziskavi 
o zanimanju potencialnih kupcev za izdelek QBOX, kjer opredeljujem cilje raziskave, 
navajam čas in kraj izvedbe raziskave, predstavljam začetne hipoteze ter podrobneje opisujem 
načrt raziskave. Peto poglavje pa obravnava rezultate raziskave, rezultate po vprašanjih oz. 
lastnostih anketirancev (univariatna analiza), rezultate bivariatne analize med spoloma in 
rezultate po postavljenih hipotezah. V šestem poglavju opisujem ugotovitve za podjetje, ki 
sem jih dobila predvsem s primarno raziskavo, torej ugotovitve, ki jih predstavljam naročniku 
raziskave Facility Italia. Zadnji del diplomskega dela pa predstavlja sklep. 
 
 
2 VSTOP PODJETJA NA SLOVENSKI TRG 

2.1  Internacionalizacija podjetja 
 
Internacionalizacija je sinonim za geografsko širitev dejavnosti čez mejo države (Gjellerup, 
2000). Internacionalizacija se pojavi, ko podjetje razširi svoje R & R, proizvodnjo, prodajo in 
druge poslovne dejavnosti na mednarodni trg. V večini malih in srednje velikih podjetjih se 

                                                 
1 S. r. l. – Societa a responsabilita limitata. Prevedeno pomeni družba z omejeno odgovornostjo. 
2 S. p. A. – Societa per Azioni. Prevedeno pomeni delniška družba.  
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pojavi relativno nepretrgano, ko podjetje različne faze internacionalizacije zavzema istočasno, 
na različnih tujih projektih raztezanja, v postopnih korakih, skozi obdobja. Kakorkoli že, za 
srednja in mala podjetja je internacionalizacija večkrat diskreten proces. Z vidika vsakega 
managementa velja za tvegan, različen in individualen proces (Hollensen, 2003, str. 30). 
Internacionalizacija je bila uporabljena za opis zunanjih premikov v posameznem podjetju ali 
za večje skupinske mednarodne operacije (Fillis, 2001, str. 773). Welch in Luostarinen (1998) 
sta internacionalizacijo interpretirala kot proces povečanja vključevanja v mednarodne 
operacije, medtem ko je Steinmamm (1980) opazil, da trenutni okvirji opisujejo proces kot 
seganje navzgor do vodilne strategije internacionalizacije. V ožjem smislu pa je 
internacionalizacija pogosto opredeljena kot delovanje oziroma rast podjetja na tujih trgih  z 
neposrednimi naložbami v tujini, ki so običajno najprej usmerjene v ustanovitev prodajnih 
podružnic, z naraščanjem obsega prodaje na določenem trgu pa se pojavljajo tudi v 
proizvodnih podružnicah. Internacionalizacija naj bi se po tej opredelitvi začela šele z 
neposrednimi naložbami v tujini (Trtnik, 1999, str. 7). 
 

2.1.1  Motivi za internacionalizacijo 
 
Osnovni razlog za izvoz je v večini podjetij denar oziroma dobiček, ampak v večini poslovnih 
dejavnosti samo en dejavnik redko odloča o dani akciji. Po navadi je zmes dejavnikov plod 
prvih korakov v tej smeri v posameznem podjetju (Hollensen, 2003, str. 31). Prvi, najočitnejši 
dejavnik internacionalizacije je isti za vsako poslovno odločitev, to je odločnost in obveza za 
uspeh. Management si mora želeti internacionalizacije in narediti resno, odločno obvezo za 
identificiranje potenciala ter pripraviti vse potrebno za uspeh. Na kratko, tega si mora želeti. 
Ta obveza mora biti več kot gola izjava medijem ali zboru delničarjev (Czinkota, Ronkainen, 
Ortiz-Buonafina, 2004, str. 3, 4). 
  
Kateri so torej glavni motivi za internacionalizacijo? Po Hollensenu se le ti razlikujejo glede 
na proaktivnost in reaktivnost motivov. Proaktivni motivi predstavljajo spodbudo za poskus 
spremembe strategije, ki temelji na interesih podjetja in v izkoriščanju edinstvenih 
tehnoloških znanj ali tržnih možnosti. Reaktivni motivi pa kažejo, da se podjetje odziva na 
grožnje na domačem ali tujih trgih in se jim pasivno prilagaja s spreminjanjem svojih 
dejavnosti skozi čas.  
 
Vsemu temu dodajamo, da mora imeti podjetje poleg želje po uspehu tudi zmožnosti, 
potrebne  sposobnosti in podporo. Na začetku poti teh sredstev večkrat ni na voljo, a morajo 
biti podjetju dosegljiva v določeni obliki (Czinkota, Ronkainen, Ortiz-Buonafina, 2004, str. 
4). 
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2.1.2  Modeli internacionalizacije 

2.1.2.1 Uppsalski model internacionalizacije  
 
V tem modelu velja internacionalizacija za proces pridobivanja znanja z izkušnjami. Podjetja 
pridobijo izkušnje na enem trgu in jih nato uporabijo pri vstopu na naslednji trg. Običajno 
najprej vstopijo na geografsko in kulturno bližnje in bolj poznane trge, nato pa tudi na bolj 
oddaljene trge. Podjetje doseže največje prednosti, kadar se tuji trgi od domačega razlikujejo, 
med seboj pa so si podobni, saj podjetje z začetno raziskavo trga in pridobivanjem izkušenj 
prihrani obseg oziroma prihrani zaradi skupnega učenja in uporabe na vseh naslednjih trgih 
(Trtnik, 1999, str. 10, 11). Uppsalski model predlaga, da podjetje postopno postaja vedno bolj 
mednarodno skozi več serij evolucijskih faz (Hutchinson, Quinn, Alexander, 2006, str. 30). 
Podjetja najprej merijo na države, ki so jim fizično blizu, in jim nato zaradi izkušenj in 
gotovosti izročajo vedno več virov.  
  

2.1.2.2 Teorija izvedenih stroškov 
 
Teorija izvedenih stroškov se začenja s predvidevanjem, da so trgi konkurenčni, ker je na njih 
veliko dobaviteljev (agentov/distributerjev). V teh razmerah so majhne količine nadzora 
zaželene, ker grožnje o zamenjavi zmanjšajo prilagodljivost (oportunizem) in dobavitelje 
prisilijo, da na trgu nastopajo učinkoviteje (Whitelock, 2002, str. 343). Ta teorija temelji na 
predpostavki, da je podjetje na domačem trgu razvilo določene prednosti. Predvsem gre za 
notranje razvita neopredmetena sredstva, ki dajejo podjetju nadrejeno znanje o proizvodnji, 
izdelku, trženju in managementu. Z vidika internacionalizacije se podjetja z vodoravnim ali 
navpičnim združevanjem širijo zunaj domačega trga. Čim manj se tuji trgi razlikujejo od 
domačega, tem manjši bodo stroški internacionalizacije (Česen, 1995, str. 3).  
 

2.1.2.3 Mrežni model internacionalizacije  
 
Mrežni pristop je model, ki se osredotoča na razmerja med podjetji. Podjetja so povezana s 
proizvodnjo, distribucijo ter uporabo izdelkov in storitev v določeni industriji. Tak sistem 
povezav se imenuje mreža. Po tem modelu torej internacionalizacija pomeni vzpostavitev in 
razvoj povezav s partnerji v tujih mrežah. Obstajajo trije načini širjenja podjetja po mrežnem 
pristopu (Česen, 1995, str. 5). Prvi je z mednarodnim širjenjem (international extention) in 
pomeni nove povezave v lokalnih mrežah drugih držav, drugi je s prodorom (penetration) in 
pomeni razvoj in pogljabljanje povezav v tujih mrežah, v katerih podjetje že sodeluje. Zadnji 
način pa je z mednarodnim združevanjem (international integration), ki povečuje usklajenosti 
med različnimi tujimi mrežami. Mreža ni le nekaj med seboj povezanih podjetij, ampak 
pomeni prepletenost odnosov med podjetji. Ta opozarja na subtilnost mrež in hkrati pomeni, 
da je preplet več kot le vsota posameznih odnosov (Anderson, Hakansson, 1994, str. 4).  
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2.1.3  Oblike internacionalizacije  

2.1.3.1 Posredni izvoz 
 
Posredni izvoz je najmanj tvegana oblika vstopa na tuje trge. Ločimo aktivni in pasivni 
posredni izvoz. V obeh primerih podjetju omogoča majhen nadzor nad marketinškimi 
dejavnostmi. Podjetje proizvaja na domačem trgu in nato prek prodajne mreže prodaja na 
tujih trgih. Prednost posrednega izvoza je predvsem v tem, da ne zahteva večjih naložb v 
tujini, zaradi česar je tveganje manjše (Hollensen, 2001, str. 246). Za posredni izvoz je 
značilno, da proizvajalec ni v neposrednem stiku s končnim uporabnikom izdelkov ali 
storitev, zato slabše pozna njegove želje in zahteve (Hrastelj, 1990, str. 60). 
 

2.1.3.2 Neposredni izvoz 
 
Predstavlja neposredni stik proizvajalca/ponudnika izdelka ali storitve s prvim posrednikom, 
pa tudi s končnim odjemalcem ali uporabnikom na ciljnem trgu. Podjetje, ki prevzema vlogo 
posredovanja na ciljnem trgu, je običajno vključeno v pripravo dokumentacije, fizično 
distribucijo in cenovno politiko, izdelek/storitev pa prodaja zastopnikom in distributerjem na 
ciljnem trgu (Makovec Brenčič et al., 2006, str. 56). Ko so izvozni potenciali domačega trga 
dovolj razviti, gre razmišljati o prehodu na višjo stopnjo neposrednega izvoza, kjer podjetje 
organizira lastne prodajne centre v tujini (Kotler, 1996, str. 416). 
 

2.1.3.2  Kooperativni izvoz 
 
Mala in srednja podjetja se združujejo iz različnih motivov. Eden izmed najpomembnejših 
motivov pa so boljše možnosti trženja dopolnjujočih se proizvodnih programov. Širši 
proizvodni koncept je za kupca privlačnejši. Sodelovanje med proizvajalci je lahko tesno ali 
šibko. Pri šibkem sodelovanju posamezna podjetja v skupini prodajajo svoje izdelke prek 
istega agenta. Pri tesnem sodelovanju pa velikokrat nastane novo izvozno združenje. Z njim 
nadomestijo več prodajalcev in dosežejo stabilnejše cene in manjše prodajne stroške. Taka 
združenja se po navadi ne obdržijo dolgo, predvsem zaradi nasprotujočih si pogledov podjetij 
na njihovo delo (Bradley, 1991, str. 337).  
 

2.1.3.4 Posredni načini vstopa na tuje trge 
 
Posredni načini vstopa vključujejo množico razvrstitev, kot so licensiranje, franšizing, 
menedžerske pogodbe,  skupna vlaganja itd. Najpogostejše posredne oblike izvoza so 
(Makovec Brenčič, et al., 2006, str. 56, 57):  
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• oprtni izvoz (angl. piggyback operations): je izvozna oblika, pri kateri uveljavljeni 
mednarodni proizvajalec (nosilec) pomaga drugemu proizvajalcu (jezdecu), ki želi 
izvažati na trg, na katerem ima nosilec ugled, pozna trg in tržne razmere ter mu tako z 
minimalnimi stroški olajša vstop na trg (Doole, Lowe, 2001, str. 252); 

• komisionar (angl. commision agent): nakupni/prodajni; sklepa posle v svojem imenu, a na 
tuj račun; 

• posli a conto meta: vmesna oblika med posli na svoj račun in komisionarskimi posli; 
posle posredujeta dva komisionarja, nakupni za uvoznika in prodajni za izvoznika;  

• izvozni trgovec/izvozni posrednik (angl. export merchant/export buying agent): kupuje in 
prodaja blago v svojem imenu in na svoj račun;   

• izvozne trgovske družbe: običajno tradicionalne trgovske družbe s tradicijo trgovanja na 
posameznih področjih (blagovnih) in območjih (geografskih); 

• izvozna združenja in konzorciji: običajno specializirana združenja iz posameznih 
dejavnosti, ki lahko specializirano posredujejo na izbranem področju delovanja.  

 

2.1.3.5 Nove oblike internacionalizacije  
 
Obstajajo številni razlogi, zakaj je dobro preučiti ta fenomen. Prvič, videti je, da lahko vse več 
podjetij klasificiramo kot t. i. born globals. Lindmark je že leta 1994 poročal o tem, da 
približno 50 % visokotehnoloških podjetij v skandinavskih deželah začenja izvažati že v prvih 
dveh letih svojega uveljavljanja. Drugič, številni avtorji so imeli težave pri razlagi tega 
fenomena v okviru teorij tradicionalne internacionalizacije. Težave sta končala Madsen in 
Servais (1997) z razlago, da podjetij born globals ni mogoče popolnoma razumeti z uporabo 
tradicionalne teorije. Tretjič, novoustanovljena podjetja so pomembna zaradi razmnoževanja 
inovacij in razvijanja konkurenčne ekonomije. Kadar se obnašanje malih inovativnih podjetij 
spremeni, je razvijanje znanja zelo pomembno. Ne nazadnje tudi zato, ker obstaja dokaz, da 
imajo nekatera visokokonkurenčna mala podjetja potencial za izjemno hitro rast. Četrtič, 
managerji teh podjetij se spopadajo z izjemnimi izzivi, ki se dotikajo vseh problemov 
srečevanj z novoustanovljenimi podjetji in s problemi, ki nastanejo, ko podjetje začne izvažati 
(Moen Qystein, 2002, str. 157). 
 

2.2  Preučitev okolja, v katerem se podjetje giblje 
 
V splošnem delimo poslovno okolje podjetja na zunanje in notranje okolje. Zunanje okolje 
predstavljajo spremenljivke zunaj podjetja, na katere podjetje kratkoročno nima večjega 
vpliva, notranje okolje pa predstavljajo spremenljivke znotraj podjetja. Zunanje okolje delimo 
na širše zunanje okolje in okolje delovanja podjetja (Jaklič, 2002, str. 1). 
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2.2.1 Širše okolje podjetja in PEST analiza  
 
Širše zunanje okolje vključuje bolj splošne ekonomske, politično-pravne, tehnološke, 
kulturne in naravne dejavnike, ki na podjetje vplivajo posredno in običajno bolj dolgoročno. 
V ekonomskem okolju obravnavamo elemente, kot so bruto domači proizvod (BDP), cene, 
prihranki, dolgovi, dosegljivost posojil itd. (Jaklič, 2002, str. 1, 2) Vse naštete dejavnike pa 
obravnava PEST analiza, ki je prikazana v Tabeli 4 v Prilogi 7.  
 

2.2.1.1  Demografsko-fizično okolje 
 
Pod to točko se bom dotaknila predvsem demografskega okolja. Tu se tržniki sprašujejo o 
velikosti števila svetovnega prebivalstva, geografski distribuciji in gostoti prebivalstva, o 
smernicah gibanja, starosti, številu rojstev in smrti, o rasni, etični in verski strukturi 
prebivalstva itd. (Kotler, 1991, str. 135) 
 
Tabela 1: Mednarodna primerjava nekaterih demografskih dejavnikov  

Prebivalstvo (v mio) 2 58,8 
Mestno prebivalstvo  67, 1 % (1994) 51 % (1996) 
Razmerje med spoloma (ženske 
na 100 moških) 

 
87 

 
106 

Rodnost 1,26 1,2 
Prevozne razdalje (v km) 464,7 5.649,4 

Vir: Slovenija v številkah, 2006; Statistična primerjava Slovenije z Italijo po podatkih ZN, 
2007; Cestnina, 2007. 
 

2.2.1.2 Politično okolje podjetja 
 
Mednarodno tržno politično okolje je kompleksno zaradi sodelovanja domače, tuje in 
mednarodne politike. Podjetje, ki vlaga v tujo državo, mora biti občutljivo za politične zadeve 
te države. Podjetje bi moralo pripraviti nadzorni sistem, ki dovoljuje sistematično ocenjevanje 
političnih tveganj, na primer razlastitve, nacionalnosti ter prepovedi izvažanja in uvažanja. S 
spretnim prilagajanjem in nadzorom se politično tveganje zmanjša ali nevtralizira (Hollensen, 
2004, str. 189).  
 
Slovenski politični sistem je parlamentarna demokracija. Državna oblast se v Sloveniji deli na 
zakonodajno (parlament), izvršilno (vlada) in sodno. Odločanje je razdeljeno med neposredno 
izvoljenega predsednika republike ter predsednika vlade in parlament, ki je zakonodajno telo. 
Parlament je sestavljen iz državnega zbora in državnega sveta (Maver, 2006, str. 13).  
 
Italija je parlamentarna republika, poznana tudi po nestabilnih in kratkotrajnih vladah. Zaradi 
vpletenosti visokih politikov v korupcijo in goljufijo je v začetku devetdesetih let večina 
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tradicionalnih strank skoraj propadla, kar je na površje naplavilo medijskega mogotca 
Berlusconija. Leta 2006 je na volitvah zmagal Romano Prodi, ki je oblikoval levosredinsko 
koalicijo (Unione). Predsednik države je Giorgio Napolitano, ki je bil maja 2005 izvoljen za 
mandat sedmih let. Naslednje parlamentarne volitve bodo aprila leta 2011 (Izvozno okno, 
2007). 
 

2.2.1.3 Ekonomsko okolje podjetja 
 
Ekonomsko okolje je glavna determinanta tržnega potenciala in priložnosti. Pomembne 
variacije na nacionalnem trgu izvirajo iz ekonomskih razlik. Značilnosti prebivalstva 
predstavljajo seveda glavno dimenzijo. Prihodek in bogastvo prebivalcev sta zelo pomembna 
kazalnika, saj določata kupno moč ljudi. Države in trgi so lahko v različnih fazah 
ekonomskega razvoja, vsaka faza pa ima svoje značilnosti (Hollensen, 2004, str. 189). 
Mednarodno primerjavo ekonomskih dejavnikov vsebuje Priloga 2. 
 
Glavne gospodarske panoge Italije so turizem, modna, strojna, kemična in živilska industrija 
ter industrija motornih vozil. Italija je sedma gospodarsko najmočnejša država na svetu in je 
članica skupine industrijskih držav G83. Severne dežele so po dohodku na prebivalca med 
najbogatejšimi v Evropi (Evropske države, 2007).  
 
V letu 2005 so bila v Sloveniji gospodarska gibanja ugodna. Gospodarska rast je bila po prvih 
statističnih ocenah 3,9-odstotna, povprečna inflacija se je znižala na 2,5 %, rast zaposlenosti 
se je nekoliko okrepila in je bila 0,7-odstotna, realna rast plač pa je bila 2,2-odstotna in je v 
dogovorjenih okvirjih zaostajala za rastjo produktivnosti (Pomladansko poročilo 2006, str. 9).  
 

 2.2.1.4  Sociokulturno okolje  
 
Kulturo kot koncept je zelo težko definirati. Vsak avtor, ki je kdaj pisal o kulturi, jo je 
drugače definiral. Mogoče najbolj znana definicija v šolah managementa je Hofstedova 
(1980): »Kultura je kolektivno programiranje mišljenja, ki loči ene člane skupine od druge…" 
Kultura po takem pojmovanju vključuje sisteme vrednot; vrednote so med zgrajenimi ovirami 
v kulturi (Hollensen, 2004, str. 193). 
 
Kazalnik stopnje izobrazbe mladine (izračuna se kot odstotek prebivalcev, starih od 20 do 24 
let, ki so končali vsaj srednješolsko izobraževanje) je bil v Sloveniji v letu 2003 veliko višji 
kot v EU-15. Za Slovenijo je znašal 90,7, za EU-15 pa 74,0. Prav takšna razlika v stopnji 
izobrazbe mladine se pokaže pri primerjavi Italije in Slovenije. Po podatkih Eurostata je bila v 

                                                 
3 G8 – skupina osmih je mednarodni forum vlad Kanade, Francije, Nemčije, Italije, Japonske, Rusije, Velike 
Britanije in ZDA. Skupaj te države predstavljajo 65 % svetovne ekonomije in večino svetovne vojaške moči (G8 
Gleneagles, 2005).  
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letu 2006 stopnja izobrazbe mladine v Italiji nižja za kar 13,9 % (Eurostat, 2006). Znanje tujih 
jezikov je v Italiji slabo, in po podatkih Eurostata naj bi bili Slovenci še slabši, saj v Italiji 
ljudje povprečno znajo 0,1 % tujega jezika več kot v Sloveniji (Izvozno okno; Eurostat, 
2006).   
 
Pri sociokulturnem okolju sem med državama primerjala nekatere dejavnike življenjskega 
standarda ter izdatke porabe na gospodinjstvo. Primerjave vsebuje Priloga 3.  
 

2.2.1.5  Tehnološko okolje 
 
Poslovni svet je tisti del, prek katerega nove oblike znanosti in tehnologije prihajajo v družbo. 
Na prehodu v 21. stoletje sta poslovni svet in družba pred izzivom razvoja in absorbiranja 
tehnologij kot še nikoli doslej. Razvoj nosi s seboj vse več negotovosti, zato je tudi družbena 
odgovornost nosilcev tehnološkega razvoja vse večja (Jaklič, 2002, str. 113). Problem 
slovenske znanosti in tehnologije je v relativno nizki učinkovitosti in uporabnosti. Slovenski 
raziskovalni inštituti se ukvarjajo predvsem s temeljnim raziskovanjem in manj z uporabnim 
raziskovanjem, kar velja tudi za največji inštitut Jožef Stefan4 (Jaklič, 1999, str. 124). 
 
Odstotek izdatkov BDP za R & R je po ocenah Eurostata v letu 2004 v Italiji znašal 1,1 %, v 
Sloveniji pa 1,45 %. Delež vladnih izdatkov za R & R je leto pozneje pri nas presegel 4,8 %, 
v Italiji pa 3,3 %. Delež zaposlenih v visoki in srednji visoki tehnologiji je lani v Italiji znašal 
30,14 %, v Sloveniji pa 26,25 %. Število visokotehnoloških patentov na milijon prebivalcev 
je bilo v letu 2003 v Sloveniji (4,3) skoraj polovico manjše kot v Italiji (8,4) (Eurostat). 
Odstotek gospodinjstev z internetnim priključkom je v Sloveniji precej višji in je lani znašal 
54 %, v Italiji pa 40 %. Zato je v Italiji nižja tudi raven posameznikovega računalniškega 
znanja. Ta je v letu 2006 v Sloveniji za kar 11 % višja od ravni računalniškega znanja v Italiji.  
 

2.2.2 Ožje okolje podjetja 
 
Okolje delovanja podjetja vključuje dejavnike, ki na delovanje podjetja vplivajo bolj 
neposredno in praviloma bolj kratkoročno. Ti dejavniki oziroma elementi okolja delovanja so 
panožno okolje (konkurenti, kupci, dobavitelji, substituti, sodelovalna podjetja), institucije kot 
vzorci obnašanja (na primer institucionaliziranost dela na črno v določenem gospodarstvu, 
narava odnosov med podjetji, stopnja zaupanja), državna politika (makroekonomska, 
mikroekonomska) in interesne skupine, ki niso zajete v drugih elementih (na primer 
posojilodajalci, interesna združenja itd.) (Jaklič, 2002, str. 2). 
 

                                                 
4 Inštitut Jožef Stefan je javni raziskovalni zavod, katerega direktor je prof. dr. Jadran Lenarčič. Inšitut zaposluje 
725 raziskovalcev in intelektualcev, njihove glavne dejavnosti pa so svetovanje, raziskovanje in prenos 
tehnologije. Inšitut sodeluje tudi pri raziskavah v okviru EU (SICRIS).  
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Ocenjevanje privlačnosti panoge po Porterju 
 
Porterjev model konkurenčnosti panoge je analitični model koncepta konkurenčnih silnic, v 
katerih podjetje deluje. Cilj analize konkurenčnosti panoge je podjetje v panogi uvrstiti tja, 
kjer se lahko konkurenčnim silnicam bodisi prilagodi bodisi neposredno vpliva na premik 
njihovega ravnotežja in varuje pred njihovim učinkovanjem, ali pa predvidi dejavnike, ki 
silnice usmerjajo, jih obrne v svojo korist in s tem izboljša svoj položaj (Debeljak, Prašnikar, 
1998, str. 332). Po Porterju privlačnost panoge določa pet skupnih določljivk (Pučko, 1999, 
str. 127): 
 
(a) Nevarnost vstopa novih konkurentov na trg 
Tako potencialni kot trenutni konkurenti vplivajo na povprečno industrijsko dobičkonosnost. 
Glavni koncept pri analizi nevarnosti vstopa novih konkurentov so vstopne ovire 
(Kavagiannopoulos, Gergopoulos, Nikopoulos, 2005, str. 69). Za vstop v panogo so potrebna 
velika finančna sredstva za nakup zemljišč in izgradnjo objektov, torej proizvodne hale in 
skladišča. Pri podjetju Facility Italia govorimo o zgodovini oblikovanja plastike, za katerim 
stoji podjetje Volpato Industrie. Znanje in izkušnje podjetja so neprecenljive, in zato 
neprimerljive. Nevarnost vstopa novih konkurentov obstaja, a je majhna.  
 
(b) Pogajalska moč kupcev 
Pogajalska moč kupcev je eden od horizontalnih dejavnikov, ki vplivajo na prisvojitev 
vrednosti, ustvarjene v industriji. Glavni kazalnik pogajalske moči kupcev sta njihova velikost 
in velikost kupcev (Kavagiannopoulos, Gergopoulos, Nikopoulos, 2005, str. 69). Pogajalska 
moč kupcev je zelo nizka, saj gre pri izdelku QBOX za nov izdelek na trgu. Prav tako je slaba 
tudi informiranost kupcev, saj se izdelek na slovenskem trgu še ne prodaja, kar pomeni, da se 
porabniki ne zavedajo njegovega obstoja.  
 
(c) Pogajalska moč dobaviteljev 
Pogajalska moč dobaviteljev je velika. Podjetje Facility Italia za svoj izdelek dobavitelja še 
išče, kar pomeni, da imajo vsi enake možnosti. Med dobavitelji pa bo zmagal tisti, ki bo 
italijanskemu podjetju priskrbel najboljše razmere. Posamezni dobavitelji si bodo poskušali 
pridobiti prednost pred svojimi konkurenti tako, da izdelek hitro in pravočasno dostavijo 
svojim kupcem.  
 
(d) Nevarnost pojava substitutov 
Substitut ali nadomestek lahko razložimo kot nekaj, kar zadovoljuje enake potrebe kot 
izdelek, ki ga proizvaja ali ponuja panoga. Nevarnost pojava substituta v panogi je majhna. 
Substituti se sicer pojavljajo v proizvodnem izboru drugih podjetij, kjer lahko QBOX 
zamenjamo za predalnik, omaro s predali itd. Nevarnost pojava novega izdelka z enakimi 
lastnostmi je majhna. Substitutov v panogi ni, saj gre za popolnoma nov izdelek.  
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(e) Stopnja rivalstva v panogi 
Dejavniki določanja stopnje konkurence v panogi so:  število in enakovrednost konkurentov, 
diverzifikacija konkurentov in stopnja diferenciacije izdelkov, stopnja rasti in strateški pomen 
panoge, struktura stroškov in način povečevanja zmogljivosti ter kompleksnost informacij 
(Filipič, 2004, str. 4). Konkurence v panogi ni. Konkurenčni so zgolj izdelki, ki so QBOXU 
podobni. Facility Italia je torej edino podjetje, ki se bori za tržni delež na slovenskem trgu. 
Stopnja rivalstva v panogi je nizka.  
 
Glede na rezultate lahko trdimo, da je panoga podjetja Facilty Italia zelo privlačna. To lahko 
pripišemo predvsem dejstvu, da je izdelek QBOX popolnoma nov na trgu in porabnikom še 
nepoznan. Prikaz ocenjevanja panoge po posameznih dejavnikih vsebuje Priloga 7.  
 

2.3 Potencial izdelka 
 
Pri tem koraku analize gre za identificiranje edinstvene diferencialne prednosti izdelka 
podjetja glede njegovih možnosti na tujem trgu. To storimo z analizo prednosti in slabosti 
izdelka podjetja v primerjavi s konkurenčnim izdelkom, ki je na voljo trenutnim in 
potencialnim porabnikom. Tu bi si morali še pred poslovno izvršitvijo zastaviti številna 
različna vprašanja o potencialu izdelka na tujem trgu. Za ta ključni korak za uspeh podjetje 
temeljito analizira tuji trg, navadno pa začenja z vidika prednosti svojega izdelka na domačem 
trgu. V tej analizi se je treba osredotočiti samo na to, kaj izdelek naredi in katere potrebe 
zadovoljuje na tujem trgu v primerjavi z domačim trgom (Darling, Seristö, 2004, str. 33). 
Izdelek podjetja je lahko široko sprejet na domačem trgu, kar pa še ne zagotavlja uspeha tudi 
na tujem trgu. Mogoče na novem trgu ne bo opazne potrebe po tem izdelku, ali pa bo na tem 
trgu potreba po modifikaciji izdelka, ki bi se je podjetje lahko lotilo.    
 

2.3.1 Dejavniki potenciala izdelka 
 
Potrebe in želje porabnikov 
Pri Facility Italia so se specializirali za praktične izdelke, o čemer priča tudi njihova blagovna 
znamka Cose utili in casa. Posebnosti njihovih izdelkov izhajajo iz reševanja vsakdanjih 
problemov v gospodinjstvu. Njihov prvi inovativni izdelek noe je plod reševanja problema s 
kapljanjem pri obešanju perila. QBOX pa izhaja iz ponavljajočih se problemov s 
pomanjkanjem prostora in vsemi stvarmi, ki se naberejo v domačih prostorih. V prihodnosti 
želi podjetje seveda povečati svojo ponudbo, a ostati pri izdelkih, namenjenih reševanju težav 
v gospodinjstvu in na delu (Podatki podjetja Facility Italia, 2007). 
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Lokalna proizvodnja, uvoz, poraba 
Proizvodnja, distribucija in logistika potekajo na sedežu podjetja Volpato Industrie, s. p. a., v 
Trevisu. QBOXE pakirajo v večje škatle po deset skupaj, kar zelo poenostavi logistiko in 
distribucijo. Več o pakiranju in transportu je prikazano v Prilogi 9.  
 
Ključne posebnosti povpraševanja v dejavnosti 
Ključno vlogo pri opremljanju doma igrajo dejavniki, kot so finančna sredstva, čas za 
izbiranje in montažo opreme, vizija postavitve elementov, izbiranje ponudnika notranje 
opreme itd. Poznavalci pohištvene industrije in prodajalci pohištva v Sloveniji opažajo, da so 
cene notranje opreme na našem trgu dokaj zmerne v primerjavi s tujimi trgi; ponudbe pa je 
kot še nikoli – zato vsaj pri izbiri ne bi smeli imeti večjih težav. Slovenski izdelovalci 
pohištva morda ne dosegajo vedno estetike ali vrhunske kakovosti, ki zaznamuje italijanski 
trg, vendar pa ga strokovnjaki cenijo kot višji srednji razred, ki se lahko po kakovosti primerja 
z zahodnoevropskimi izdelovalci. In prav tako je s povpraševanjem. Slovenci ljubijo lepo, in 
to se tudi prodaja (Zotlar, 2003). Veliko je mladih družin, ki jim nakup stanovanja pomeni 
velik korak. Predvsem pa opažamo, da so kupci zelo pozorni, kadar gre za nakup opreme, 
kajti ta pika na i pomeni zelo veliko za prijetno bivanje in domačnost v novem domu. Zato se 
nekateri odločijo, da bodo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za popolno opremo doma 
raje najprej kupili osnovne elemente, ki jih potrebujejo za takojšnjo vselitev, in nato postopno 
dokupovali še dodatne elemente. 
 
Made in Italy – odnos do izdelkov tujega porekla 
Podoba države izvora (COI – Country-of-origin image) vpliva na porabnikovo splošno 
zaznavanje kakovosti izdelka, izdelanega v določeni državi, in lastnosti ljudi iz tiste države. 
Raziskovalci dokazujejo, da podoba države izvora vpliva na ocenjevanje izdelka na splošno, 
na specifične kategorije izdelka in znamke. Na primer, večina ljudi se različno odzove na 
avtomobile, proizvedene v Nemčiji ali Rusiji, na moško obleko, oblikovano v Italiji ali 
Španiji, itd. Če so stereotipi na trgu o določeni državi negativni, lahko to ovira vstop podjetja 
iz določene države na ta trg (Knight, Calantone, 2000, str. 127). Poznamo več pojavnih oblik 
izvora blaga. Izvor blaga porabnik lahko zazna kot (Dujič, Vida, Poturović, 2007): 

 državo izvora blagovne znamke – country of brand; 
 državo oblikovanja – country of design; 
 državo sestavitve izdelka – country-of-assembly; 
 državo izvora oblike oz. razvoja izdelka – country of product design; 
 državo izvora sestavnih delov in surovin – country of manufactured parts. 

 
Konkurenčne ponudbe 
Izdelek QBOX je nov na trgu in še ni poznan. Velja tudi za inovativni izdelek, in po dobri 
raziskavi italijanskega in pozneje tudi slovenskega trga lahko trdimo, da na trgu trenutno ne 
obstaja nobena druga različica izdelka. Obstaja pa veliko podobnih izdelkov oziroma 
izdelkov, ki so QBOXU podobni v določenih lastnostih, na primer predalnik, ki nudi možnost 
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shranjevanja določenih stvari ali enostavna mobilnost itd. V Prilogi 4 sem priložila seznam in 
opis podobnih izdelkov, ki jih je trenutno mogoče dobiti na slovenskem trgu.  
 
Posredniki 
Posredniki na Slovenskem so trgovski velecentri, ki prodajajo pohištvene dodatke. 
Najprimernejši posredniki so Merkur, Mercator, Rutar itd. Ti so tudi ciljni oz. želeni 
posredniki podjetja FacilityItalia, predvsem Merkur in Mercator. Več o posrednikih je v 
Prilogi 9. 
 
Pogoji za lokalno proizvodnjo 
Podjetje Facility Italia prepušča celotno proizvodnjo svojih izdelkov Volpatu, podjetju s 33-
letno tradicijo oblikovanja plastike, ki je od začetka do konca izdelalo QBOX. Proizvodnja 
tega izdelka zahteva zelo profesionalne stroje, ki jih je težko nadomestiti. Kapitalski vložek v 
take stroje je ogromen, in zato bi bili stroški menjave preveliki za še nerazvito in 
neuveljavljeno podjetje (Podatki podjetja Facility Italia, 2007).  
 

2.3.2 Merjenje in napovedovanje povpraševanja  
 
Napovedovanje vsebuje ocenjevanje nekaterih dogo dkov ali razmer v prihodnosti, ki so zunaj 
organizacijskega nadzora, in zagotavljanje osnove za načrtovanje managementa. Organizacije 
napovedujejo zato, da lahko načrtujejo in oblikujejo prihodnost. Napovedovanje je odločilni 
vložek v načrtovanje v skoraj vseh podjetjih. V raziskavi, v kateri je sodelovalo 175 podjetij, 
se je izkazalo, da 92 % podjetij svoj uspeh pripisuje prav uspešnemu napovedovanju. 
Napovedovanje je glavna sestavina poslovnega odločanja.  
 
V trženju je napovedovanje dvakratno pomembno. Ne samo, da ima glavno vlogo pri 
marketingu, ampak igra trženjsko razvito napovedovanje ključno vlogo pri načrtovanju 
prihodnosti proizvodnje, financ in vseh drugih dejavnosti v podjetju (C. Smith III et al., 1996, 
str. 35). Napovedovanje povpraševanja pomeni sposobnost predvideti, kakšno bo porabnikovo 
povpraševanje v danih razmerah. Na večini trgov je povpraševanje po izdelkih podjetja zelo 
spremenljivo, zato postajata dobro ocenjevanje in napovedovanje prihodnjega povpraševanja 
bistvena dejavnika za uspešno poslovanje. Napoved prodaje podjetja pomeni napovedati 
količino izdelkov ali storitev, za katero podjetje dejansko pričakuje, da jo bo prodalo v 
določenem obdobju pri določeni ravni svojih trženjskih dejavnosti (Košorok, 2004, str. 15).  
 
Na katere trge naj merimo? Tržniki govorijo o potencialnih, razpoložljivih, odsluženih in že 
prebitih trgih. Preden se lotimo razlage teh pojmov, je treba definirati (po Kotlerju), kaj trg 
sploh je: »Trg je niz dejanskih in potencialnih kupcev določenega proizvoda.« Velikost trga 
razkrije število kupcev, ki »lahko« obstajajo za določeno tržno ponudbo. Imajo tri skupne 
značilnosti: interese, prihodek in dostop. Če to apliciramo na primer QBOX, je zadeva videti 
takole. Najprej moramo oceniti število porabnikov, ki imajo potencialni interes imeti (v lasti) 
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naš izdelek. Za oceno zberemo določeno število ljudi in jim postavimo vprašanje: Vas naš 
izdelek zanima? Če eden od desetih izbranih odgovori pritrdilno, pomeni, da na celotnem 
potencialnem trgu obstaja 10 % potencialnih kupcev. Potencialni trg je niz porabnikov, ki 
izpovejo zadovoljivo raven interesa na določenem trgu ponudbe (Kotler, 1999, str. 242).       
Podjetja uporabljajo različne metode napovedovanja, od ugotavljanja namer kupcev, 
povzemanja mnenj zaposlenih v prodajni službi, mnenj strokovnjakov in analize časovnih vrst 
do statistične analize povpraševanja. Primernost teh metod se spreminja glede na namen 
napovedovanja, vrsto izdelkov ter razpoložljivost in zanesljivost podatkov (Košorok, 2004, 
str. 15). 
 

2.4 Prilagoditev trženjskega spleta okolju oziroma panogi 

2.4.1 Shematični okvir izvozno tržne strategije in nastop podjetja na trgu 
 
Na splošno je eden izmed ključnih dejavnikov, ki vplivajo na izvozno tržno izvršitev, izvozno 
tržna strategija. Ključno vprašanje strategije je, ali naj izdelek/storitev standardiziramo ali 
prilagodimo. Drugi dejavniki, ki vplivajo na izvozno tržni nastop, vključujejo obliko družbe, 
značilnosti izdelka in značilnosti tržnega izvoza. Shematični okvir izvozne strategije 
trženjskega spleta in nastopa, ki je prikazan na Sliki 1 v Prilogi 6, dokazuje, da je strategija 
trženjskega spleta izvoznega podjetja določena z obema dejavnikoma okolja, kar pomeni tako 
z notranjimi dejavniki kot z  zunanjimi dejavniki v okolju.  
 
Nastop izvoznega podjetja je torej določen s privzetimi strategijami trženjskega spleta, 
značilnostmi družbe in okolja. Podobno kot pri Cavusgilu in Zouju (1994) predlagani koncept 
predpostavlja povezavo med podjetjem, značilnostmi okolja in nastopom v strategiji 
trženjskega spleta izvoza tako, da osvetljuje glavno vlogo, ki jo igra strategija trženjskega 
spleta. S Slike 1 v Prilogi 6 je razvidno, da značilnosti podjetja vključujejo edinstvenost 
izdelka, mednarodne izkušnje podjetja, podporo, ki mu jo nudijo distributerji, in vdanost 
sredstvom podjetja. Glavne značilnosti izvoznega okolja vključujejo konkurenčno 
intenzivnost, legalno politično okolje izvoznega trga, dosegljivost kanala in kupčevo 
izpostavljenost izdelku/storitvi. Poleg tega strategija trženjskega spleta vključuje tudi 
odločitev o standardiziranosti oziroma prilagoditvi trženjskega spleta samega. Pomembno je 
omeniti, da je ključni element v vsakem izvozu manager oziroma tisti, ki sprejema končne 
odločitve, četudi je bila glavna skrb v tržnem managementu razvoj trženjskega spleta in v 
managementu oziroma v političnem okolju z visokimi ravnmi združene s korporacijsko misijo 
konkurenčne prednosti in imenitne strategije (O'Cass, Julian, 2003, str. 366, 367).   
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2.4.2.1 Značilnosti podjetja  
 
Značilnosti izdelka so bile identificirane kot tisti dejavnik, ki pomembno vpliva na tržni 
nastop izvoznega podjetja. Atributi izdelka vplivajo na pozicijsko konkurenčno prednost 
podjetja, in zato vplivajo tudi na tržni nastop. Tiste značilnosti izdelka, ki naj bi vplivale na 
tržni nastop, vključujejo kulturno specifičnost, moč patenta in edinstvenost. Edinstveni 
izdelek preskrbi podjetju prednost, ki ji druga podjetja na konkurenčnem trgu težko kljubujejo 
ali jo prekosijo, kar pripelje do boljšega nastopa kot pri standardiziranem izdelku (O'Cass, 
Julian, 2003, str. 368, 369). Izkušnje govorijo, da so nekatere specifične značilnosti podjetja 
pomemben vir konkurenčne prednosti. Glavni elementi tega tipa so povezani s produkcijsko 
metodo/tehnologijo, kakovostnim nadzornim procesom, osebnimi izkušnjami in treningi, 
ugledom podjetja in operativno učinkovitostjo (Katsikeas, 1999, str. 36). 
 

2.4.2.2 Značilnosti okolja  
 
Poleg značilnosti podjetja so pomembne tudi značilnosti okolja. Tuji trgi predstavljajo tako 
grožnjo kot priložnost za izvozna podjetja. Zato mora podjetje izravnati svojo moč s tržnimi 
priložnostmi, da zanika grožnje trga in si tako zagotovi boljši tržni nastop. Prav zato velja, da 
je izvozno tržni nastop odvisen od značilnosti okolja, kot so intenzivnost konkurence, legalna 
in regulativna politika vlade države gostiteljice, razpoložljivost primerne distribucije in 
komunikacijskih kanalov, kupčevo poznavanje izdelka itd. (O'Cass, Julian, 2003, str. 370). 
 

2.5.2  Trženjski splet 
 
Trženjski splet je kombinacija nadzorovanih taktičnih orodij marketinga, ki jih podjetje spoji, 
da odgovori na potrebe na ciljnem trgu. Trženjski splet je sestavljen iz vsega, kar lahko 
podjetje naredi, da vpliva na povpraševanje po svojem izdelku. Možnosti so zbrane v štiri 
skupine spremenljivk, poznane kot 4P: »price, product, place and promotion« (Kotler, 
Armstrong, 1994, str. 46). Zadnje razlage pa pravijo, da je marketing proces načrtovanja in 
izvrševanja koncepta izdelka ali storitve, postavljanje cen, tržnih poti in tržnega 
komuniciranja idej, izdelkov in storitev za povzročitev menjave in zadovoljnih posameznikov 
ter za namene organizacije (Grönroos, 1994, str. 5). 
 
Izdelek 
Izdelek je vse, kar se lahko ponudi trgu za pozornost, nakup, porabo ali uporabo in lahko 
zadovolji želje ali potrebe; vsebuje fizične predmete, storitve, osebe, prostore, organizacijo in 
ideje (Kotler, Armstrong, 1994, str. 276). Porabniške dobrine pa so tiste, ki jih kupijo končni 
kupci za osebno porabo. Tržniki jih po navadi klasificirajo na podlagi nakupovalnih navad 
porabnikov. Po Kotlerju in Armstrongu bi izdelek QBOX lahko klasificirali kot 
nepovpraševano dobrino. To so tiste porabniške dobrine, za katere porabnik ne ve, da 
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obstajajo, ali pa ve, da obstajajo, ampak se po navadi ne spomni, da bi jih kupil. Novi izdelek, 
kot je QBOX, je nepovpraševan, dokler se porabnik skozi oglaševanje ne zave njegove 
prisotnosti na trgu. Taki izdelki zahtevajo veliko oglaševanja, osebnega prodajanja in drugih 
oblik oglaševanja. Osebna prodaja se je namreč razvila prav zaradi nepovpraševanih dobrin 
(Kotler, Armstrong, 1994, str. 278, 279). 
 
Cena 
Oblikovanje cen kot ena od spremenljivk trženja potrjuje posebno pozornost, ki ji jo 
namenjajo trženjski teoretiki; mnenja pa se razlikujejo glede tega, kako naj bi manager 
uresničeval politiko oblikovanja cen. Kakorkoli že, v literaturi je razširjen konsenz, ki pravi, 
da je lahko uspešno oblikovanja cen doseženo samo z upoštevanjem in uravnavanjem 
številnih dejavnikov (Carson et al., 1998, str. 74). Zelo pomembna spremenljivka, ki ima 
neposreden vpliv na postavljanje cenovnih strategij, je povpraševanje. Cena dodeljuje 
razpoložljive dobrine znotraj ekonomije z določanjem, kdo jih dobi, cena pa tudi določa 
kvantiteto izdelkov, ki bodo izdelani in trženi. Zato je pomembno, da podjetje Facility Italia 
obdrži svojo konkurenčno prednost na vseh svojih trgih; tudi zaradi nevarnosti vstopa novih 
izdelkov, substitutov, na te trge (Vignali, 2001, str. 120). 
 
Slovenija se je z vstopom v EU (1. maj 2004) zavezala za uvedbo enotne evropske valute – 
evra. Čeprav je ta obveznost del naše pristopne pogodbe, smo morali najprej izpolniti 
konvergenčna merila. K tem ciljem sta bili (in še vedno sta) usmerjeni tudi naša gospodarska 
in denarna politika (Evro – za vse nas, 2007). 
 
Podjetje je ceno oblikovalo z metodo oblikovanja cen na podlagi lastnih stroškov s pribitkom. 
To metodo podjetja uporabljajo zelo pogosto, saj lahko z njo enostavno izračunajo ceno 
izdelka ob majhnem številu podatkov. Obstaja več različic metode, najpogosteje pa se 
uporablja naslednjo enačbo5: P = (AVC + FC %) * (1 + MK %) 
 
Za poenostavitev nekateri trgovci na drobno namenoma prezrejo stalne stroške, in kot del 
enačbe uporabijo zgolj ceno, ki so jo izplačali svojim dobaviteljem. Tako »vstavijo« stalno 
ceno v odstotek bruto dobička. Da bi še bolj poenostavili računanje, včasih odstotka bruto 
dobička sploh ne uporabimo. Namesto tega postavi stalno vsoto glavna pisarna, da bi 
trgovcem na drobno ter upravnikom trgovin olajšala postavljanje cene izdelka. Ta način 
uporablja tudi Facility Italia, ki je ceno za en izdelek QBOX postavila na 9,90 evra. Po 
raziskavi italijanskega trga se porabnikom cena ne zdi previsoka, zato je ne bodo spreminjali 
(Facility Italia, 2007). 
 
Tržne poti 
»Tržna pot je skupek neodvisnih organizacij, vključenih v proces, ki naredi izdelek ali storitev 
primerno za uporabo ali porabo.« (Coughlan, 1996, str. 2) Proizvodnja izdelkov, ki si jih 
                                                 
5 V enačbi je P = cena, AVC = povprečni spremenljivi stroški, FC % = odstotek fiksnih stroškov, MK % = odstotek bruto 
dobička (NPD – NET). 
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porabniki želijo, določanje primerne cene in učinkovita tržna komunikacija so nujno potrebni 
elementi za doseganje porabnikovega zadovoljstva. Vendar pa niso dovolj. Izdelki morajo biti 
na voljo v zadostnih količinah in na prikladnih mestih, in to takrat, ko si jih porabnik želi 
kupiti. To pa omogočimo z oblikovanjem primernih tržnih poti, ki predstavljajo četrti element 
tržnega spleta (Vraničar, 2002, str. 4). 
 
Distribucijski kanal transportira dobrine od izdelovalca do porabnika. Preide glavne časovne, 
prostorske in lastniške razpoke, ki ločijo izdelke in storitve od tistih, ki jih bodo uporabljali. 
Člani trženjskega kanala nastopajo v več vlogah: zbirajo informacije, komunicirajo s trgom, 
iščejo stike, usklajujejo potrebe porabnikov s ponudbo, se pogajajo, skrbijo za fizično 
distribucijo in financiranje ter prevzemajo vse tveganje (Kotler, 1994, str. 396). 
Najpomembnejši član trženjskega kanala je podjetje samo. FacilityItalia s svojo trženjsko 
ekipo poskrbi za vse zgoraj naštete vloge, ki so pomembne za uspešno tržno pot od 
izdelovalca do končnega kupca izdelka QBOX (Facility Italia, 2007). 
 
Tržno komuniciranje 
Tržno komuniciranje uporabljajo organizacije s spoštovanjem do svoje ponudbe izdelkov, da 
komunicirajo s svojimi strankami. Tako je tržno komuniciranje enosmeren komunikacijski 
proces s strankami. Trženjska raziskava, v kateri dobavitelji iščejo informacije o potrebah 
porabnikov, ki jim jih zaupajo ti sami, je komplementarna komponenta komunikacijskega 
procesa (Rowley, 1998, str. 383, 384). Orodja tržnega komuniciranja vključujejo: 
oglaševanje, neposredno trženje, pospeševanje prodaje, odnose z javnostmi in publiciteto, 
osebno prodajo, sponzorstvo itd. Podjetje Facility Italia je na začetku uporabljalo predvsem 
osebno prodajo, ki je potem prerasla v oglaševanje v različnih časopisih in revijah 
velecentrov, ki so po promocijski ceni ponujali izdelek QBOX. Osebna prodaja in oglaševanje 
tako nista bili edini orodji tržnega komuniciranja s potencialnimi porabniki. Uporabljeno je 
bilo tudi pospeševanje prodaje, ki je vključevalo izdelek po nižji ceni. S porabniki na 
slovenskem trgu si podjetje želi komunicirati z osebno prodajo. Za vstop izdelka v trgovske 
centre po Sloveniji pa je podjetje pripravljeno na ponovno pospeševanje prodaje z nižjo ceno 
(Facility Italia, 2007). 
 
 
3 PREDSTAVITEV PODJETJA IN IZDELKA 

3.1  Zgodovinski razvoj podjetja Volpato Industrie, s. p. a. 
 
Volpato Industrie, s. p. a., (v nadaljevanju Volpato) je družinsko podjetje, ki je začelo 
ustvarjati v garaži družinske hiše. Od leta 1974 se je do danes kar najbolj razvilo, in postalo 
mednarodno podjetje. Vse pa se je začelo z majhnim strojem za oblikovanje plastike na 28 m² 
v hiši družine Volpato v središču Spresiana. Leta 1974 so odprli podjetje Favaro Letizia 
(zadnje je ime gospodarjeve žene), ki je imelo namen izdelovati različne manjše sestavine iz 
plastike za industrijo. Leta 1978 se je podjetje preselilo v večje skladišče na 500 m². 
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Naslednja selitev v večje prostore je sledila leta 1985, ko se je podjetje preselilo v halo s 1500 
m² in se preimenovalo v še danes veljavno ime Volpato Industrie. Vsekakor pa je podjetje 
ostajalo družinsko, v lasti so ga imeli Volpato ter njegovi otroci Marija Teresa, Clavdio, 
Ernesto in Klara.   
 
Konec 80. je podjetje začelo svoje izdelke izvažati, najprej v Evropo, pozneje tudi v države 
tretjega sveta. Tretja in zadnja selitev podjetja se je začela leta 1995. Na 8000 m² podjetje 
deluje še danes. Leta 1997 je podjetje dobilo nagrado “EUROPE’S 500” in tako pristalo v 
družbi 500 najbolj priznanih in najbolje delujočih podjetij v Evropi. To jim je prinesla 
neverjetna 145-odstotna rast podjetja, ki je temeljila na inovativnosti in kakovosti njihovih 
izdelkov. Z leti je podjetje pridobivalo nove stroje in zaposlovalo vedno več ljudi. 
Proizvodnja se je s kupovanjem novih in vedno večjih hal razširila na skupno 28.000 m², od 
katerih jih je 13.000 m² pokritih. Podjetje je bilo do leta 2000 v lasti družine Volpato. Leta 
2004 je podjetje zamenjalo vrsto družbe in z d. o. o. prešlo na d. d. Predsednik uprave je 
postal Billotto Antonio, podpredsednik pa Volpato Claudio (Volpato Industrie, 2007). 
 

3.2  Dejavnost podjetja Volpato, s. p. a. 
 
Podjetje izdeluje dodatke za modularne kuhinje, in je danes poznano in priznano tako na 
italijanskem kot na mednarodnih trgih. Prednost tega podjetja je predvsem v čvrsti in 
fleksibilni notranji strukturi in opremljenosti z moderno opremo, ki lahko zadovoljuje potrebe 
in zahteve njihovih strank, ki jim podjetje Volpato priskrbi najboljšo pomoč – in kar je 
najpomembnejše, podjetje nudi izdelke visokega standarda, ki zadovoljijo še tako zahtevnega 
kupca. Podjetje se torej ukvarja z oblikovanjem plastike in na leto izdela več kot 40.000 
različnih kosov. V enem dnevu iz tovarne odpotuje več kot 160.000 nožic za kuhinje (Volpato 
Industrie, 2007). 
 

3.3 Poslanstvo 
 
Poslanstvo podjetja oz. njegova filozofija temelji na treh osnovnih točkah: kakovosti izdelka, 
točnosti dobave in prijaznosti do strank. Te tri osnovne točke so podjetje Volpato Industrie 
pripeljale do mednarodnih trgov, na katerih je podjetje dobro poznano in zastopano.  
 

3.4 Vizija 
 
Vizija podjetja Volpato izhaja iz njegovih 33-letnih izkušenj v oblikovanju in izdelovanju 
plastike, s katerimi želijo izdelovati inovativne izdelke, ki bodo kupcem s svojo praktičnostjo 
olajšali vsakodnevne težave. Njihovi izdelki tako pridejo prav v vsakem domu. S svojo 
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specializacijo želijo izdelovati inovativne izdelke, raziskati trge, vstopati na nove, in 
predvsem izkoristiti 33-letno tradicijo v izdelovanju plastike.  
 

3.5 Cilji 
 
Podjetje je mednarodno priznano in na številnih tujih trgih deluje že vrsto let. Cilji podjetja so 
usmerjeni proti novim tujim trgom, tudi v dežele tretjega sveta. Njegova prioriteta je 
razvijajoči se Vzhod, na katerem želijo postaviti trdne temelje sodelovanja s tamkajšnjimi 
podjetji. Prav tako si podjetje želi dobro raziskati neznane trge, tako trženjsko kot poslovno, 
in s postopnimi koraki na omenjenih trgih postati vodilni uvoznik plastičnih kuhinjskih 
dodatkov in inovativnih izdelkov hčerinskega podjetja Facility Italia (Volpato Industrie, 
2007). 
 

3.6 Hčerinsko podjetje FacilityItalia, s. r. l.  
 
Podpredsednik delniške družbe Volpato Claudio Volpato je v podjetju že od samega začetka. 
Je edini iz družine Volpato, ki je dejansko še navzoč v družbi. V proizvodnji oblikovanja 
plastike pa je tako rekoč doma. Je eden izmed tistih ljudi, ki imajo oblikovanje v krvi, in je 
eden izmed najbolj zaslužnih za uspeh podjetja Volpato. Svoje nadarjenosti pa ni hotel omejiti 
samo na kuhinjske dodatke, temveč je želel iz svoje strasti narediti nekaj bolj konkretnega. 
Tako so nastali podjetje Faclity Italia in dva inovativna izdelka, ki že pridno polnita police 
italijanskih trgovskih centrov. Izdelka izdelujejo v podjetju Volpato, tržijo pa ju na sedežu 
podjetja Facility Italia. Za trženje so zadolženi Paolo Salvadori in njegovi pomočniki. Tako 
Facility Italia za zdaj zaposluje štiri ljudi (Ricerca del mercato Italiano, 2007). 
 

3.7 Blagovna znamka Cose utili in casa 
 
Hčerinsko podjetje FacilityItalia ima za zdaj pod svojim okriljem samo eno blagovno 
znamko. To je Cose utili in casa, pod katero spadata dva inovativna izdelka podjetja. Prvi 
izdelek, ki ni bil tako opazen in zanimiv za potencialne kupce, je bila neprepustna preproga 
noe, prav tako predstavljena na spletni strani podjetja, skupaj z izdelkom QBOX.  Prevod 
blagovne znamke pomeni Koristne stvari za dom, in je ime za izdelke, ki so koristni, praktični 
in vedno uporabni. Pod to blagovno znamko bo podjetje tržilo tudi svoje nove izdelke, ki so 
šele načrtovani (Facility Italia, 2007). 
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3.8 Izdelek QBOX 
 
QBOX je inovativni izdelek blagovne znamke Facility Italia in uresničitev ideje, ki 
preoblikuje tradicionalni koncept škatlice oziroma predalčka. Podroben opis in oris izdelka 
vsebuje Priloga 1.  
 

3.9 Motivi podjetja na poti na slovenski trg 
 
Z vstopom Slovenije v EU je marsikatero podjetje zagledalo priložnost tudi na našem trgu. 
Slovenija je pretežno tranzitna država in branik jugovzhodne evropske meje, ki daje možnost 
širitve podjetij proti vzhodnim državam. Podjetje Facility Italia želi svoj izdelek tržiti naprej 
prav proti omenjenim državam, in Slovenija jim poleg novega trga daje tudi to možnost. 
Motivi so torej proaktivni, saj podjetje vidi naš trg kot novo priložnost za dobiček in 
izpolnitev svojih ciljev, ki ga jih bo doseglo s svojim unikatnim izdelkom in pravilnimi 
informacijami o trgu (QBOX, 2007).  
  
 
4 TRŽENJSKA RAZISKAVA O ZANIMANJU POTENCIALNIH KUPCEV ZA     

IZDELEK QBOX 
 
Kotler in Armstrong trženjsko raziskovanje definirata kot funkcijo, ki porabnika, kupca in 
javnost poveže s tržnikom prek informacij – informacij, ki se uporabijo za identificiranje in 
definiranje trženjske strategije in problemov, oblikovanje, rafiniranje in ocenjevanje 
trženjskih akcij, nadzorovanje trženjskega nastopa in izboljšanje razumevanja procesa trženja. 
Ker managerji po navadi nimajo spretnosti ali časa, da bi informacije pridobili sami, 
potrebujejo formalno trženjsko raziskovanje (Kotler, Armstrong, 1994, str. 109). 
 

4.1 Cilji raziskave 
 
Naročnik raziskave, podjetje Facility Italia, želi s svojim novim izdelkom QBOX vstopiti na 
slovenski trg. S to raziskavo naj bi potrdili potencial za omenjeni izdelek na našem trgu. 
Poleg potenciala, ki podjetje najbolj zanima, se sprašujejo tudi, kaj si potencialni uporabniki 
mislijo o izdelku. Sprašujejo se predvsem, ali se izdelek QBOX potencialnim slovenskim 
kupcem zdi uporaben, večnamenski, lep, zanimiv, inovativen itd., zato sem nekaj vprašanj v 
svojem vprašalniku oblikovala prav v tej smeri. Poleg videza in funkcionalnosti jih tudi 
zanima, kaj si ljudje mislijo o menjavi vzorca prek spletne strani in ceni. Pri tej jih zanima 
predvsem, kakšno ceno, v razponu od šest do dvanajst evrov, bi posamezniki prisodili izdelku 
QBOX. Ne nazadnje pa jih zanimata tudi starost potencialnih kupcev in kje bi ti izdelek 
najraje kupovali. Podjetje torej želi izvedeti tudi, kje je po mnenju potencialnih kupcev 
najbolj smiselno izdelek ponuditi na prodaj. To je bistveno predvsem ob odločitvi podjetja za 
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vstop na nov trg, kar je tudi razlog, da vsi ti cilji veljajo za spoznavne. Pri njih oblikujemo 
nova spoznanja in znanja o samem trgu (Facility Italia, 2007).      
 

4.2  Čas in kraj izvedbe raziskave  
  
Raziskava je potekala od začetka maja do konca julija. Prvi del raziskave je bil maja na 
sedežu podjetja Facility Italia v Italiji. Ker smo iskali posrednika na slovenskem trgu, sem o 
izdelku in prodaji veliko vedela že pred začetkom raziskave. Ker gre vsekakor za izdelek, ki 
ga trg še ne pozna, je bila najpomembnejša raziskava o potencialu izdelka na italijanskem 
trgu, ki me je tudi najbolj zanimala. Rezultati raziskave na italijanskem trgu so bili dobro 
izhodišče za raziskavo na slovenskem trgu. Ker pa govorimo o drugi kulturi, novem trgu in 
drugačni kupni moči potencialnih porabnikov, je bil vsekakor potreben nov načrt raziskave, ki 
bi z rezultati pokazal dejansko zanimanje za izdelek na našem trgu. QBOX sem prvič dobila 
na začetku junija, takrat sem tudi opravila globinski intervju. Nekaj dni pozneje sem sestavila 
vprašalnik, s katerim sem osebno anketiranje opravljala v Cityparku v Ljubljani. Zaradi slabe 
stopnje odzivnosti (69 %) sem anketiranje na istem mestu ponovila naslednji dan.  
 

4.3  Predstavitev začetnih hipotez 
 
Spodaj navedene hipoteze oziroma domneve sem postavila na podlagi prebrane literature, 
člankov, raziskave naročnika na italijanskem trgu in predvsem na podlagi globinskega 
intervjuja. Namen je bil predstaviti čim bolj realno stanje o zanimanju potencialnih kupcev za 
nakup izdelka QBOX. Seveda pa sem hkrati tudi želela dobiti odgovore na vprašanja, 
navedena v ciljih raziskave. Raziskave italijanskega trga so bile dobra podlaga za moje 
domneve.  
 
Osnovna hipoteza:  
 
Zanimanje za izdelek QBOX na slovenskem trgu obstaja.  
Osnovna hipoteza izraža najpomembnejše vprašanje podjetja Facility Italia, ki želi vstopiti na 
slovenski trg. Negova želja po vstopu na naš trg je posledica uspešnega poslovanja in 
prodajanja izdelkov QBOX na precej večjem domačem trgu (Facility Italia, 2007). 
 
Preostale hipoteze (Ricerca del mercato italiano, 2007): 
 
H1: Všečnost izdelka je pri ženskah višja kot pri moških.  
Prva hipoteza predstavlja uvod v bivariatno statistiko in predpostavlja, da je izdelek QBOX 
nežnejšemu spolu bolj všeč. Podlago za to hipotezo predstavljajo rezutati raziskave 
italijanskega trga ter globinski intervju, kjer so ženske pokazale večjo navdušenost za izdelek.   
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H2: Všečnost izdelka QBOX pri potencialnih uporabnikih je visoka.  
Pri oblikovanju novega izdelka se je podjetje popolnoma postavilo v kožo končnih 
porabnikov in QBOX oblikovalo po njihovih potrebah in željah. Njihova prva ciljna skupina 
so bili italijanski porabniki, katerih okusi, želje in potrebe se navadno razlikujejo od želj in 
potreb porabnikov drugih kultur. Italijanski trg je drugačen od našega, zato si je podjetje silno 
želelo izvedeti, kakšen je izdelek v očeh slovenskega porabnika.     
 
H3: Potencialni uporabniki vidijo v izdelku visoko uporabno vrednost.  
Druga hipoteza se precej nanaša na prvo. Všečnost naj bi pomenila določeno uporabnost 
izdelka, saj izdelek QBOX ni samo okrasni izdelek, ampak predvsem uporabni. Vsekakor 
velja, da naj bi bil kupcem najprej všeč, ker je uporaben, in takoj zatem zato, ker je lep in 
prostoru doda človekov osebni dotik.  
 
H4: Potencialnim uporabnikom se izdelek zdi večnamenski.  
Ta hipoteza izraža lastnosti izdelka QBOX, saj lahko zelo prilagodljiv predalnik uporabiš v 
skoraj vsakem prostoru. Glavno vprašanje se dotika večnamenskosti oziroma večuporabnosti 
izdelka QBOX, in to ne samo njegovega glavnega namena, ki ga ima predalnik, ampak tudi 
vzorcev, ki se jih lahko prilagaja prostoru, namenu in okusu posameznika. Navsezadnje je 
zadnja omenjena lastnost tista, ki izdelek naredi svojevrsten, vprašanje pa je, kaj si o tem 
mislijo naši potencialni uporabniki.  
 
H5: Najbolj ustrezna tržna pot za prodajo izdelka QBOX je hipermarket.   
Izdelek velja za dodatek domu, zato bi ga lahko prodajali v več vrstah prodajaln. 
Hipermarketi ponujajo vse na enem mestu, kar pomeni, da se ob večjih nakupih poleg živil 
kupuje tudi druge stvari. Prav zato smo prepričani, da je to najprimernejše mesto za 
multifunkcionalni predalnik QBOX. Enako meni tudi naročnik raziskave. 
 
Podjetje je izdelek sprva prodajalo v specializiranih prodajalnah, teh pa je pri nas zelo malo, 
zato meni, da bi se izdelek najbolje prodajal prav v hipermarketu. V Sloveniji bodo torej 
izdelek začeli ponujati v hipermarketih, ki se je pozneje tudi na italijanskem trgu izkazal za 
najboljši prostor za uspešno prodajo. Supermarket je velika, nizkostroškovna, 
nizkomarginalna in obsežna samopostrežna trgovina, ki ponuja široko paleto hrane, perila in 
izdelkov za dom. Hipermarketi pa so še večji od kombiniranih trgovin, mogoče celo tako 
veliki kot igrišče ameriškega nogometa. Združujejo supermarkete, diskonte in skladišča. 
Tipični hiperkmarket ima več kot 50 prodajnih blagajn. Poleg rutinski nakupov živil ponuja 
tudi pohištvo, obleke in številne druge stvari (Kotler, Armstrong, 1994, str. 432). 
 
H6: Menjavanje vzorcev preko spletne strani je za potencialne uporabnike privlačna 
opcija. 
Tudi peta hipoteza se navezuje na eno od glavnih lastnosti izdelka oziroma na eno od 
posebnosti, tj. menjavanje vzorcev. Ker gre vsekakor za tehnično stvar (vzorec se menja prek 
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spletne strani podjetja in natisne s tiskalnikom), ki ji moramo posvetiti nekaj časa, se podjetje 
sprašuje, ali bi kupci izdelka QBOX tudi menjavali vzorce, torej obiskovali spletno stran in 
prilagajali vzorce svojim potrebam oziroma potrebam prostora, kjer bi stali predalniki. 
Zanima pa jih tudi, ali je ljudem ideja všeč ali ne.  
 
H7: Večina potencialnih kupcev je za izdelek QBOX pripravljena plačati več kot šest 
evrov in manj kot deset.  
Največji problem je podjetju predstavljala cena. Naročnika je konkretno zanimalo, kakšno 
ceno bi izdelku pripisali potencialni kupci. Izkušnje pri prodajanju v Italiji so podjetju 
nakazale, da je zelo malo tistih, ki bi bili pripravljeni odšteti več kot deset evrov. Raziskava je 
namreč pokazala, da se je s primernostjo postavljene cene strinjalo veliko porabnikov. 
Zanimalo jih je torej, kaj si o tem mislijo potencialni slovenski porabniki, saj gre na našem 
trgu za popolnoma drugačne razmere, tako med porabniki kot med dejavniki poslovnega 
okolja (Facility Italia, 2007).  
 
H8: Starost na nakup izdelka nima vpliva. 
QBOX je inovativen, moderen in predvsem praktičen izdelek, zato se podjetje sprašuje, ali 
obstaja razlika v letih uporabnikov oziroma ali ima starost na nakup kakšen vpliv. S to osmo, 
zadnjo hipotezo želimo dokazati, da starost na nakup ne vpliva. 
 

4.4  Načrt raziskave 
 
Pogoj za uspešno izvedeno trženjsko raziskavo je predvsem dobra zasnova oziroma dober 
načrt raziskave. Pred začetkom raziskovanja moramo določiti probleme raziskave, nato 
določimo vire podatkov in raziskovalno metodo, s katero bomo pridobili primarne podatke. 
Sledijo izbira raziskovalnega instrumenta, načrt vzorčenja in določitev oblike komuniciranja z 
vprašanimi. Na koncu trženjske raziskave pridobljene podatke še analiziramo in jih 
predstavimo (Churchill, 1991, str. 70–75). 
 

4.4.1 Viri podatkov 
 
Vsaka raziskava se začne z zbiranjem sekundarnih podatkov. Sama sem te podatke dobila 
delno od naročnika, druge pa sem poiskala na internetu. Glavni vir podatkov za mojo 
raziskavo pa so primarni podatki, katerih osrednji vir je anketiranje. Osebno anketiranje ima 
med vsemi metodami anketiranja največji odstotek odgovarjanja anketirancev (GfK). 
Omogoča daljše in kompleksnejše anketiranje in uporabo pripomočkov (prospektov, slik, 
vzorcev ipd.), ki sem jih uporabljala tudi sama. Anketirala sem 100 oseb.  
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4.4.2 Raziskovalna metoda 
 
Pred anketiranjem sem s petimi osebami opravila globinski intervju, ki je bil moja glavna 
kvalitativna raziskovalna metoda. The Advertising Research Foundation definira kvalitativno 
raziskovanje na naslednji način: »Namen kvalitativnih raziskav je dobiti vpogled v 
porabnikova stališča, prepričanja, motivacije in vedenja. Kvalitativni pristop nudi 'občutenje' 
porabnika. Poročanje o kvalitativni raziskavi se pogosto naslanja na besede udeležencev. 
Število sodelujočih je manjše, raziskava pa se izvaja z nedirektivnimi ali polstrukturiranimi 
tipi vprašanj.« (Guidelines for Marketing Research, 2003)  
 
Globinski intervju 
Raziskave novega izdelka pogosto poudarjajo pomembnost fokusnih skupin oz. globinskih 
intervjujev in/ali testiranje izdelka. Seveda obstaja veliko drugih metod pri raziskavi novega 
izdelka, ampak ti dve metodi se štejeta za najbolj upoštevani (Kahle, Hall, Kasinski, 1997, str. 
235). Pred anketiranjem sem zato opravila globinski intervju. Več o njem je v Prilogi 8.  
 

4.4.3 Raziskovalni instrument 
 
Za raziskovalni instrument sem uporabila anketo oziroma vprašalnik, ki je najpogostejši 
raziskovalni instrument. Splošno rečeno, je vprašalnik niz vprašanj, ki so predstavljena 
anketirancu z namenom, da na njih odgovori. Vprašalnik je zelo fleksibilen, ker obstaja veliko 
načinov zastavitve vprašanj. Vprašalnik pa mora biti narejen previdno in testiran pred 
dejansko uporabo (Kotler, Armstrong, 1994, str. 119). Oblika vprašanja pa lahko vpliva na 
odgovor. Tržniki ločijo med zaprtimi in odprtimi vprašanji. V svojem vprašalniku sem 
uporabila samo zaprta vprašanja, prav zaradi njihove narave, torej vključevanja vseh možnih 
odgovorov. 
 

4.4.3.1 Vsebina vprašalnika 
 
Anketa vsebuje 16 enostavnih, odprtih  in lahko razumljivih vprašanj z logičnimi in enostavno 
razumljivimi odgovori, ki anketirancu ne vzamejo veliko časa. Anketni vprašalnik je v Prilogi  
3.  
 

4.4.3.2 Anketiranje 
 
Osebno anketiranje sem opravljala v Cityparku. Posamezne mimoidoče sem prosila za 
izpolnitev ankete. Tistim, ki so bili pripravljeni sodelovati, sem najprej nazorno predstavila 
izdelek QBOX in jih nato prosila za izpolnitev vprašalnika. Z osebnim anketiranjem sem 
dobila vseh 100 vzorčnih enot, ob neresnosti pa določeno anketo tudi sproti izključila in jo 
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nadomestila z novo. Takih primerov je bilo šest. Tako sem na koncu anketiranja dobila 100 
popolno izpolnjenih anket, ki sem jih lahko vključila v svojo raziskavo oziroma jih imela za 
rezultat osebnega anketiranja. 
 

4.4.4 Načrt vzorčenja 
 
Vzorčni okvir je zajemal moške in ženske, starejše od 18 let, starostne omejitve navzgor pa ni 
bilo. Metoda vzorčenja je bila verjetnostna, kar pomeni, da sem anketirala slučajne 
mimoidoče, ki so spadali v vzorčni okvir (kar pomeni, da je imela vsaka enota populacije 
enako verjetnost, da bo izbrana v vzorec). Velikost vzorca je bil 100 enot (n = 100). Majhne 
vzorce običajno uporabljamo v raziskovalnem delu pri preizkušanju domnev, kot to velja v 
našem primeru. 
   

4.4.5  Možne napake pri raziskovanju 
 
Med raziskavo sem sproti poskušala zmanjšati mogoče napake. Preden sem začela dejansko 
anketiranje, sem anketo preverila pri štirih ljudeh in se tako izognila nerazumljivim in 
dvoumnim vprašanjem, ki bi zmedle anketirance, in postavila jasna in enostavna vprašanja ter 
možne odgovore. Nemogoče pa se je bilo seveda izogniti napaki neodziva; stopnja odziva je 
bila namreč kar slaba, in sicer borih 69 %. To se je zgodilo predvsem zato, ker mimoidoči 
anketiranci niso imela dovolj časa, da bi jim najprej podrobno predstavila izdelek in jih nato 
še prosila za izpolnitev ankete. Prav tako se tudi nisem mogla izogniti napakam, ki so 
posledica merjenja pojava, saj lahko le predvidevam, da so anketiranci odgovarjali pošteno.  
 
 
5 REZULTATI RAZISKAVE  
 
V tem delu svoje naloge kot tržna raziskovalka povzemam celotni načrt in nato pripravljam 
predloge za podjetje. Pisni predlog je še posebno pomemben, ko gre za večjo raziskavo in ko 
dobljene rezultate posredujemo zunanjemu podjetju (Kotler, Armstrong, 1994, str. 120, 122). 
V naslednjih točkah torej intrepretiram rezultate in sklepe ter predstavljam končno sliko 
naročniku raziskave.  
 
Rezultate sem predstavila v treh sklopih. Prvi sklop vsebuje rezultate uvodnih vprašanj in 
rezultate vprašanj predvsem o anketirancih. To so torej vprašanja, ki opisujejo značilnosti 
anketirancev, ki so odgovarjali na moj vprašalnik. Drugi sklop vsebuje rezultate analize 
primerjave med spoloma. Tretji sklop pa opisuje rezultate po postavljenih hipotezah. Podatke 
za te rezultate sem obdelala s programom SPSS. Rezultati so prikazani s tabelami.  
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5.1 REZULTATI UNIVARIATNE STATISTIKE PO DOLOČENIH VPRAŠANJIH 
 
Prvi korak k statistični ali grafični analizi podatkov, ki bo dala predvsem zanesljive rezultate, 
je pregled deskriptivnih (opisnih) statistik – t. i. univariatna analiza podatkov (GfK Gral Iteo). 
Lastnosti anketirancev v grafih vsebuje Priloga 8, rezultate po vprašanjih v tabelah pa Priloga 
12.  
• Največ anketirancev živi v svojem stanovanju (49 %), nekaj odstotkov manj jih živi pri 

svojih starših (42 %), samo eden od anketirancev pa še živi v študentskem domu.  
• 54 % anketirancev kupuje pohištvo samih, preostalih 46 % pa ne.  
• Urejenost prostora večini veliko pomeni, saj je 96 % anketirancev na tretje vprašanje 

odgovorilo pritrdilno. 
• Kar 71 % anketirancev se ubada s pomanjkanjem prostora. 
• Večini je izdelek všeč (73 %), 8 % anketirancem ni všeč, 19 % pa jih ni prepričanih o 

tem, ali jim je izdelek všeč ali ne. 
• Po mnenju anketirancev so najprimernejši mediji za oglaševanje časopisi in revije. Kar 51 

% anketiranih jih meni tako. Drugo mesto si delijo internet ter panoji in plakatne površine 
(20 %). Samo 7 % anketiranih pa meni, da sta najprimernejša medija TV in radio. 

• 63 % anketiranih bi kupilo izdelek QBOX, 13 % ga ne bi kupilo, preostalih 24 % pa ni 
prepričanih o nakupu in izdelku. 

• 65 % anketirancev je bilo ženskega spola, preostalih 35 % pa moškega. 
• Največ anketirancev je bilo starih od 21 do 25 let, najmanj pa do 20 let ter več kot 50 let. 
• Po strukturi izobrazbe je bilo 39 % takih, ki imajo dokončano višjo, visoko ali 

univerzitetno izobrazbo, 33 % anketirancev ima dokončano gimnazijo, 25 % poklicno 
šolo, 3 % pa imajo magisterij ali doktorat. 

 

5.2 REZULTATI BIVARIATNE STATISTIKE PRIMERJAVE MED SPOLOMA 
 
Šele po univariatni analizi lahko začnemo kompleksnejšo multivariatno analizo, za kar 
potrebujemo predvsem kakovostne podatke. Pri svoji analizi sem želela izvedeti za razlike pri 
sprejemanju izdelka med spoloma. Preostale izkaze obdelave podatkov s programom SPSS 
vsebuje Priloga 13.  
 

• H1: Všečnost izdelka je pri ženskah višja kot pri moških. 
 

Pri tej hipotezi sem analizirala odgovore na anketni vprašanji: Vam je všeč izdelek QBOX? in 
Spol. Želela sem preveriti, ali je izdelek QBOX bolj všeč predstavnicam ženskega spola ali 
predstavnikom moškega spola. Pri analizi všečnosti izdelka (nominalna merska lestvica) 
glede na spol (nominalna merska lestvica) sem uporabila kontingenco oz. preizkus hi-kvadrat. 
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Tabela 2: Prikaz dejanskih frekvenc všečnosti izdelka v povezavi s spolom (n=100) 
                                                 Spol 
 
Vam je všeč izdelek QBOX? Moški Ženski Skupaj 
Da 20 53 73
Ne 5 3 8
Nisem prepričan 10 9 19
Skupaj 35 65 100

Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007. 
 
Tabela 3: Prikaz teoretičnih frekvenc všečnosti izdelka v povezavi s spolom (n=100) 
                                                 Spol 
 
Vam je všeč izdelek QBOX? Moški Ženski Skupaj 
Da 25,6 47,5 73
Ne 2,8 5,2 8
Nisem prepričan 6,7 12,4 19
Skupaj 35 65 100

Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007. 
 
V ničelni domnevi predpostavljam, da so dejanske frekvence enake teoretičnim frekvencam, 
ki prikazujejo stanje neodvisnosti med opazovanima spremenljivkama. 

 
 
 
 
 

Rezultat  izračuna preizkusa hi-kvadrat o neodvisnosti spremenljivk: 
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Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo ničelno domnevo pri točni stopnji značilnosti P = 
0,029 (2,9 %) in sprejmemo sklep, da spol potencialnih kupcev vpliva na všečnost izdelka 
QBOX. Da bi lahko sklepala o večji všečnosti izdelka potencialnih kupcev ženskega spola, 
sem analizirala strukturne deleže odgovorov glede na spol anketirancev.  
 
Tabela 4: Stolpična pogojna struktura odgovorov glede na spol (n=100) 
                                                 Spol 
 
Vam je všeč izdelek QBOX? Moški Ženski Skupaj 
Da 57,1 % 81,5 % 73 %
Ne 14,3 % 4,6 % 8 %
Nisem prepričan 28,6 % 13,8 % 19 %

Skupaj 100 % 100 % 100 %
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007. 
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Izdelek QBOX je všeč 57,1 % predstavnikom moškega in kar 81,5 % ženskega spola. Izdelek  
ni bil všeč 14,3 % predstavnikom moškega spola in samo 4,6 % predstavnic ženskega spola. 
28,6 % predstavnikov moškega in 13,8 % predstavnic ženskega spola še ni prepričanih o 
všečnosti izdelka QBOX. Na podlagi strukturnih odstotkov lahko sklepam, da je všečnost 
izdelka višja pri ženskah kakor pri moških.  
 

5.3  REZULTATI PO HIPOTEZAH 
 
Glavni del moje raziskave predstavljajo spodaj postavljene hipoteze. Izkaz obdelave hipotez s 
programom SPSS vsebuje Priloga 14.  
 

• H2: Všečnost izdelka QBOX pri potencialnih uporabnikih je visoka. 
 
Da bi preverila drugo hipotezo, sem preizkusila domnevo o deležu enot (z-test). Hipotezo 
bom sprejela, če bom lahko na podlagi vzorčnih podatkov z dovolj nizko stopnjo značilnosti 
sklepala, da več kot 50 % potencialnih uporabnikov meni, da jim je izdelek QBOX všeč. 
 
 Tabela 5: Prikaz frekvenc in deležev odgovorov glede všečnosti izdelka QBOX (n = 100) 

 Frekvenca Delež 

Da 73 0,73
Ne 8 0,08
Nisem prepričan 19 0,19
Skupaj 100 1

Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007. 
 
Izračunani odstotek anketirancev, ki menijo, da jim je izdelek QBOX všeč, znaša 73 %. 
Izdelek ni všeč 8 %  anketirancev, 19 % anketirancev pa še ni prepričanih glede všečnosti 
izdelka. Predvidevam, da bom zaradi visokega vzorčnega deleža pozitivnih odgovorov 
sprejela postavljeno hipotezo.  
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Na podlagi vzorčnih podatkov lahko z zanemarljivo stopnjo značilnosti (0,00001 < 0,05) 
zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo alternativno. Lahko torej trdim, da bo 
potencialnim uporabnikom izdelek QBOX všeč.  
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• H3: Potencialni uporabniki vidijo v izdelku visoko uporabno vrednost.  

 
Za preverjanje mnenja o uporabnosti izdelka QBOX sem preizkušala domnevo o vrednosti 
aritmetične sredine (One-sample T-Test). Pri tretji hipotezi domnevam, da se izdelek 
potencialnim uporabnikom zdi uporaben, zato je vsebinsko bolj smiselno uporabiti 
enostranski t-preizkus.  
 
Kot mejno in preizkusno vrednost med uporabnim in neuporabnim sem določila vrednost 0 na 
petstopenjski merski lestvici od –2 do 2. Za potrditev uporabnosti izdelka QBOX mora biti 
povprečna ocenjena vrednost statistično značilno večja od 0. 
 
Tabela 6: Prikaz aritmetične sredine in standardnega odklona ocene uporabnosti izdelka 

QBOX s strani anketirancev (n = 100) 

  
Aritmetična 

sredina 
Standardni odklon 

                                 Uporaben  
(–2 = povsem se ne strinjam, 2 = povsem se strinjam) 

1,2800 0,8298

Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007. 
 
Tabela 7: Prikaz rezultatov t-preizkusa o vrednosti aritmetične sredine glede uporabnosti 

izdelka QBOX s strani anketirancev (n = 100) 
Uporaben 
  

t-preizkus 
Stopnja značilnosti 

(enostranska) 
Razlika aritmetičnih 

sredin 
(–2 = povsem se ne strinjam, 2 = 
povsem se strinjam) 

15,426 0,000 1,2800

Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007. 
 
Preverjanje domneve o vrednosti aritmetične sredine ocene uporabnosti izdelka QBOX: 
 

0:0: 1 >= μμ HH o  

( ) 426,15
0830,0

02800,1
se

=
−

=
−

=
y

y
t yμ

 
 
Točna stopnja značilnosti je zanemarljivo majhna in znaša P = 0,000 < 0,05. Na podlagi 
vzorčnih podatkov lahko zavrnem ničelno domnevo in sprejmem alternativno domnevo, ki 
trdi, da je aritmetična sredina ocene uporabnosti izdelka QBOX večja od 0. Trdim torej 
lahko, da se potencialnim uporabnikom zdi izdelek QBOX uporaben.  
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• H4: Potencialnim uporabnikom se izdelek zdi večnamenski. 
 
Za preverjanje četrte domneve bom analizirala odgovore na dve vprašanji (7. in 8.).   
 

1 Namen uporabe izdelka 
 

Pri 7. vprašanju sem spraševala o načinu oz. namenu uporabe izdelka QBOX. Vprašanje je 
sestavljeno iz sedmih trditev, ki so jih anketiranci označili z ocenami od –2 do 2 glede na to, v 
kolikšni meri se strinjajo s posamezno trditvijo. Če je povprečna ocena posamezne trditve 
statistično značilno višja od vrednosti 0, lahko trdim, da se anketiranci strinjajo s posameznim 
namenom uporabe izdelka. Preverila bom, pri koliko od sedmih navedenih trditev lahko 
trdim, da je povprečna ocena statistično značilno višja od 0. Na podlagi rezultatov sem potem 
sklepala, ali se izdelek uporabnikom zdi večnamenski ali ne.  
 
Za preverjanje mnenja o večnamembnosti izdelka QBOX sem preizkušala domnevo o 
vrednosti aritmetične sredine (One-sample T-Test).  
 
Tabela 8: Prikaz aritmetične sredine in standardnega odklona ocene načina uporabe izdelka 

QBOX s strani anketirancev (n = 100) 

 
Aritmetična 
sredina Standardni odklon 

Za shranjevanje dokumentov in drugih pomembnih listin v 
pisarni. 0,9200 1,0795
Za igrače v otroški sobi. 1,2400 0,9962
Za modne dodatke, čevlje, nogavice, pasove itd. v 
omari oz. poleg nje. 1,1000 0,9045
Za orodje in druge podobne stvari v delavnici ali 
garaži. 0,5300 1,1760
Kot dodatek k pohištvu v dnevni sobi ali spalnici. 0,1300 1,0978
Za brisače, mila in podobne stvari v kopalnici. 0,2700 1,0996
Za zvezke in knjige v sobi učenca. 1,2900 0,8563

Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007. 
 
Najvišje ocenjena možnost uporabe izdelka je: Za zvezke in knjige v sobi učenca, in znaša 
1,29 na lestvici od –2 do 2. Daleč najnižje ocenjena možnost uporabe izdelka je: Kot dodatek 
k pohištvu v dnevni sobi ali spalnici, in znaša 0,13, kar je sicer pozitivna vrednost, treba pa je 
upoštevati še relativno visok standardni odklon, ki lahko vpliva na rezultate t-preizkusa.  
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Tabela 9: Prikaz rezultatov t-preizkusa o vrednosti aritmetične sredine glede namena uporabe 
izdelka QBOX s strani anketirancev (n = 100) 

  T-preizkus
Stopnja značilnosti 
(enostranska) 

Razlika med aritmetično  
sredino in vrednostjo 0 

Za shranjevanje dokumentov in 
drugih pomembnih listin v 
pisarni. 8,5227 0,000 0,9200
Za igrače v otroški sobi. 12,4479 0,000 1,2400
Za modne dodatke, čevlje, 
nogavice, pasove itd. v omari oz. 
poleg nje. 12,1610 0,000 1,1000
Za orodje in druge podobne 
stvari v delavnici ali garaži. 4,5069 0,000 0,5300
Kot dodatek k pohištvu v dnevni 
sobi ali spalnici. 1,1842 0,120 0,1300
Za brisače, mila in podobne stvari 
v kopalnici 2,4554 0,008 0,2700
Za zvezke in knjige v sobi učenca 15,0650 0,000 1,2900

Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007. 
 
Pri vseh sedmih domnevah veljata naslednji domnevi: 

0:0: 1 >= μμ HH o  
Na podlagi vzorčnih podatkov lahko zavrnem ničelno domnevo pri vseh trditvah, razen pri 
možnosti izdelka QBOX: Kot dodatek, k pohištvu v dnevni sobi ali spalnici. 
Alternativno domnevo lahko sprejmem pri naslednjih namenih uporabe: 
 
Za shranjevanje dokumentov in drugih pomembnih listin v pisarni. 
Za igrače v otroški sobi. 
Za modne dodatke, čevlje, nogavice, pasove itd. v omari oz. poleg nje. 
Za orodje in druge podobne stvari v delavnici ali garaži. 
Za brisače, mila in podobne stvari v kopalnici. 
Za zvezke in knjige v sobi učenca. 
 
Pri trditvah, pri katerih sem sprejela alternativno domnevo, lahko torej sklepam, da je 
ocenjena vrednost aritmetične sredine statistično značilno višja od vrednosti 0. Trdim torej 
lahko, da bodo potencialni anketiranci uporabljali izdelek QBOX v šestih od sedmih 
navedenih možnostih uporabe izdelka. Tako visoko število kaže na raznolikost uporabe in na 
to, da potencialni uporabniki menijo, da je izdelek QBOX večnamenski. 
 

2 Lastnosti izdelka, ki vplivajo na nakup 
 

Pri osmem vprašanju pa sem preverila, katera izmed navedenih lastnosti izdelka bi najbolj 
spodbudila potencialne porabnike k nakupu. Med lastnostmi je tudi večnamenskost izdelka, 
pri kateri pričakujem najvišjo vzorčno aritmetično sredino ocene lastnosti izdelka.  
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Tabela 10: Prikaz aritmetične sredine in standardnega odklona ocene lastnosti izdelka 
QBOX, ki bi spodbudile potencialne uporabnike k nakupu izdelka (n = 100) 

 
Aritmetična 
sredina Standardni odklon 

Večnamenska uporabnost izdelka 3,9400 1,4058
Oblika in videz izdelka. 2,7300 1,2297
Enostavna možnost menjave videza predalnika prek 
spletne strani. 2,2900 1,3050
Nizka cena. 2,7900 1,2657
Enostavna horizontalna ali vertikalna zložljivost 
QBOXOV v omaro. 3,3400 1,2651

Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007.  
 
Najprivlačnejši in najvišje ocenjeni lastnosti izdelka sta po mnenju anketirancev večnamenska 
uporabnost izdelka in enostavna horizontalna ali vertikalna zložljivost QBOXA v omaro. S 
preizkusom ničelne domneve o razliki med dvema aritmetičnima sredinama za odvisna vzorca 
(primerjava parov) bom preverila, ali lahko trdim, da je večnamenska uporaba izdelka višje 
ocenjena kot enostavna horizontalna ali vertikalna zložljivost QBOXA v omaro. Ob potrditvi 
domneve bom lahko trdila, da je med naštetimi lastnostmi izdelka ravno večnamenska 
uporabnost izdelka tista, ki bo potencialne kupce spodbudila k nakupu izdelka.  
 
Tabela 11: Prikaz povprečne ocene in standardnega odklona (n = 100) 

 
Aritmetična 
sredina Standardni odklon 

Večnamenska uporabnost izdelka. 3,9400 1,4058
Enostavna horizontalna ali vertikalna zložljivost QBOXOV v 
omaro. 3,3400 1,2651

Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007. 
 
Iz vzorčne aritmetične sredine se lahko pričakuje potrditev hipoteze, da je večnamenska 
uporaba izdelka najpomembnejša lastnost izdelka za potencialne kupce.  
 

211210 :: μμμμ >= HH  
1μ  - večnamenska uporabnost izdelka 

2μ  - enostavna hor. ali ver. zložljivost QBOXOV v omaro 

=−= 21 iii yyd razlika med ocenama zgornjih dveh značilnosti izdelka pri posameznem 
anketirancu 
 

( ) 840,2
21130,0
60000,0

===
dse

dt
 

 
P (dvostranska) = 0,005  P (enostranska) = 0,0025 < 0,05  
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Na podlagi vzorčnih podatkov lahko z zanemarljivo stopnjo značilnosti (< 0,05) zavrnem 
ničelno domnevo o razliki med aritmetičnima sredinama. Lahko torej trdim, da je bila kot 
večnamenska uporabnosti izdelka bolje ocenjena lastnost kot enostavna horizontalna ali 
vertikalna zložljivost QBOXOV v omaro. S potrditvijo obeh domnev pri 7. in 8. vprašanju 
lahko predpostavljam, da se zdi izdelek potencialnim kupcem večnamenski.  
 

• H5: Najbolj ustrezna tržna pot za prodajo izdelka QBOX je hipermarket. 
 
Da bi preverila peto hipotezo, sem sprva preverila vzorčne ocene aritmetične sredine različnih 
prodajaln. Anketiranci so ocenjevali na lestvici od –2 (povsem se ne strinjam) do 2 (povsem 
se strinjam). 
 
Tabela 12: Prikaz aritmetične sredine in standardnega odklona ocene različnih potencialnih 

prodajaln izdelka QBOX (n = 100) 
 Aritmetična sredina Standardni odklon 
V hipermarketu. 0,8800 1,0663
V prodajalni pohištva. 0,8000 0,8989
Na sejmu. 0,3900 1,1450
V specializirani trgovini z dodatki k pohištvu. 1,1300 1,1429
Prek spletne trgovine. 0,3400 1,1995
Vseeno mi je, kje. 0,2000 1,2227

Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007. 
 
Iz vzorčne aritmetične sredine vidimo, da sta najprivlačnejši mesti prodaje hipermarket in  
specializirana trgovina z dodatki k pohištvu. Ker je variabilnost ocen relativno visoka, ne 
moremo ničesar z gotovostjo sklepati, zato bo potreben preizkus domneve o razliki med 
dvema aritmetičnima sredinama za odvisna vzorca. S tem preizkusom sem testirala domnevo, 
da je kraj prodaje v specializirani trgovini z dodatki k pohištvu bolj priljubljen kot v 
hipermarketu. Če bom ničelno domnevo o enakosti aritmetičnih sredin lahko zavrnila, potem 
ne bom mogla trditi, da bi potencialni uporabniki izdelek najraje kupili v hipermarketu. Če 
domneve ne bom mogla zavrniti, potem lahko trdim, da sta obe testirani mesti prodaje enako 
privlačni.  
 
Tabela 13: Prikaz aritmetične sredine in standardnega odklona ocene primerjanih prodajnih 

mest v hipermarketu in v specializirani trgovini z dodatki k pohištvu (n = 100) 
 Aritmetična sredina Standardni odklon 
V hipermarketu. 0,8800 1,0663
V specializirani trgovini z dodatki k pohištvu. 1,1300 1,1429

Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007. 
 

211210 :: μμμμ >= HH  
1μ  - v specializirani trgovini z dodatki k pohištvu 
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2μ  - v hipermarketu  
=−= 21 iii yyd razlika med ocenama primerjanih prodajnih mest pri posameznem anketirancu 

( ) 558,1
16041,0
25000,0

===
dse

dt
 

 
P (dvostranska) = 0,122  P (enostranska) = 0,061 > 0,05  
Na podlagi vzorčnih podatkov ne morem z dovolj nizko stopnjo značilnosti (< 0,05) zavrniti 
ničelne domneve o enakosti aritmetičnih sredin. Ne morem torej trditi, da je prodajno mesto v 
specializirani trgovini z dodatki k pohištvu privlačnejše od prodajnega mesta v hipermarketu. 
Trdim torej lahko, da se privlačnost proučevanih prodajnih mest statistično značilno ne 
razlikuje. Na podlagi ugotovitev lahko sklepam, da bi potencialni uporabniki najraje kupili 
izdelek tako v hipermarketu kot v specializirani trgovini z dodatki k pohištvu.  
 

• H6: Menjavanje vzorcev prek spletne strani je za potencialne uporabnike 
privlačna opcija. 

 
Da bi preverila veljavnost šeste hipoteze, sem analizirala 10. vprašanje, ki se je nanašalo na 
menjavanje vzorcev prek spletne strani. Za analizo sem prekodirala spremenljivko Nikoli ne 
bi menjal vzorca (od –2 do 2) v novo spremenljivko, tako da sem možne izbire strinjanja s 
trditvijo spremenila na naslednji način  –2 = 2, –1 = 1, 0 = 0  in spremenljivko poimenovala 
Zagotovo bi menjal vzorec (od –2 do 2). Enako sem storila s spremenljivko Ideja se mi zdi 
nesmiselna (od –2 do 2) in novo spremenljivko poimenovala Ideja se mi zdi smiselna (od –2 
do 2). 
 
Da bi ugotovila, ali bi potencialni uporabniki izdelka menjavali vzorce prek spletne strani, 
sem preizkusila domnevo o vrednosti aritmetične sredine. Če je povprečna ocena posamezne 
trditve statistično značilno višja od vrednosti 0, lahko trdim, da se anketiranci strinjajo s 
posamezno trditvijo 10. vprašanja in s tem tudi z menjavo vzorcev izdelka prek spletne strani. 
Preverila sem, pri koliko od petih navedenih trditev lahko trdim, da je povprečna ocena 
statistično značilno višja od 0. Na podlagi rezultatov sem potem sklepala, ali bi potencialni 
uporabniki izdelka menjavali vzorce prek spletne strani.  
 
Tabela 14: Prikaz aritmetične sredine in standardnega odklona ocene posameznih trditev 

desetega vprašanja (n = 100) 

 
Aritmetična 
sredina Standardni odklon 

Ideja menjave vzorca mi je všeč. 1,1300 0,7057
Izdelek s tem lažje prilagodimo pohištvu oziroma menjavi 
pohištva. 1,3000 0,7720
Ideja se mi zdi smiselna. 1,1200 0,8794
Menjal bom vzorec. 1,1000 0,8704
QBOX s tem še ne pridobi uporabnosti. 1,0500 0,9031

Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007. 
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Vse vzorčne aritmetične sredine ocen posameznih trditev so znatno višje od vrednosti 0, kar 
nakazuje na verjetno potrditev hipoteze.  
 
Tabela 15: Prikaz rezultatov t-preizkusa o vrednosti aritmetične sredine trditev, ki se 

nanašajo na idejo menjavanja vzorcev izdelka prek spletne strani (n = 100) 

  t-preizkus 

Stopnja 
značilnosti 
(enostranska) 

Razlika med aritmetično 
sredino in vrednostjo 0 

Ideja menjave vzorca mi je všeč. 16,011 0,000 1,1300
Izdelek s tem lažje prilagodimo pohištvu 
oziroma menjavi pohištva. 16,840 0,000 1,3000
Ideja se mi zdi smiselna. 12,736 0,000 1,1200
Menjal bom vzorec. 12,638 0,000 1,1000
QBOX s tem še ne pridobi uporabnosti. 11,626 0,000 1,0500

Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007. 
 
Pri vseh petih domnevah veljata naslednji domnevi: 
 

0:0: 1 >= μμ HH o  
 
Na podlagi vzorčnih podatkov lahko z zanemarljivo stopnjo značilnost zavrnemo ničelno 
domnevo pri vseh petih trditvah in sprejmemo alternativno, ki pravi, da je ocenjena vrednost 
aritmetične sredine statistično značilno višja od vrednosti 0. Predpostavljam torej lahko, da 
bi potencialni uporabniki izdelka menjavali vzorce prek spletne strani. 
 

• H7: Večina potencialnih kupcev je za izdelek QBOX pripravljena plačati več kot 
šest in manj kot deset evrov.  

 
V anketi so anketiranci na vprašanje: Koliko denarja bi bili pripravljeni odšteti za nakup 
enega QBOXA? imeli na voljo pet možnih odgovorov: 
 
- manj kot 6 EUR   
- od 6,1 do 8 EUR   
- od 8,1 do 10 EUR   
- od 10,1 do 12 EUR   
- nad 12 EUR   
 
V sedmi hipotezi predpostavljam, da je večina potencialnih uporabnikov za izdelek QBOX 
pripravljena plačati več kot šest in manj kot deset evrov. Torej predvidevam, da je večina (več 
kot 50 %) anketirancev na zastavljeno vprašanje odgovorila od 6,1 do 8 EUR in  od 8,1 do 10 
EUR. Za analizo sem oblikovala novo spremenljivko z dvema vrednostma, ki prikazujeta 
anketirance, ki bi plačali od 6 do 10 evrov v prvi skupini, ter vse preostale anketirance v drugi 
skupini.  
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Tabela 16: Prikaz frekvenc in deležev odgovorov na vprašanje, koliko bi bili pripravljeni 
odšteti za nakup enega izdelka QBOX (n = 100) 

 Frekvenca Delež 
Od 6,1 do 10 EUR 83 0,83
Manj kot 6,1 ali več kot 10 EUR 17 0,17
Skupaj 100 1

Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007. 
 
Iz vzorčnih podatkov vidimo, da je kar 83 % anketirancev pripravljenih za nakup enega 
izdelka QBOX odšteti od 6,1 do 10 evrov.  
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Na podlagi vzorčnih podatkov lahko z zanemarljivo stopnjo značilnosti (0,00001 < 0,05) 
zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo alternativno. Lahko torej trdim, da je večina 
potencialnih uporabnikov za izdelek QBOX pripravljena plačati od šest do deset evrov. 
 

• H8: Starost na nakup izdelka nima vpliva. 
 
Pri osmi hipotezi sem analizirala odgovore na vprašanji: Bi kupili QBOX? in Starost. Za analizo 
sem združila razrede pri obeh spremenljivkah. Pri starosti sem tako dobila tri razrede namesto 
šestih na naslednji način: 
 
Tabela 17: Prikaz združitve razredov pri spremenljivki starost anketiranca (n = 100) 

do 20 let 
od 21 do 25 let 

Razred 1 

od 26 do 30 let 
od 31 do 40 let 

Razred 2 

od 41 do 50 let 
nad 50 let 

Razred 3 

Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007. 
 
Prav tako sem združila razrede pri vprašanju, ali bi anketiranci kupili QBOX. Kot 
pripravljene za nakup sem upoštevala samo tiste anketirance, ki so na vprašanje odgovorili s 
pritrdilnim odgovorom. Kot nepripravljene za nakup sem upoštevala vse tiste anketirance, ki 
so na vprašanje odgovorili z Ne, prav tako pa sem v isto skupino štela tudi tiste, ki so 
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odgovorili z Ne vem, saj teh kupcev izdelek QBOX ni dovolj prepričal, da bi se z gotovostjo 
opredelili za njegov nakup. Za analizo vpliva nakupa izdelka na starost bom uporabila 
kontingenco oz. preizkus hi-kvadrat.  
 
Tabela 18: Prikaz dejanskih frekvenc namere nakupa izdelka v povezavi s starostjo 
anketirancev (n = 100) 
                Starost 
Nakup izd. do 25 let od 26 do 40 let nad 41 let Skupaj 

Da 29 21 13 63 
Ne 25 11 1 37 
Skupaj 54 32 14 100 

Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007. 
 
Tabela 19: Prikaz teoretičnih frekvenc namere nakupa izdelka v povezavi s starostjo 
anketirancev (n = 100) 
                Starost 
Nakup izd. do 25 let od 26 do 40 let nad 41 let Skupaj 

Da 34,0 20,2 8,8 63 
Ne 20 11,8 5,2 37 
Skupaj 54 32 14 100 

Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007. 
 
V ničelni domnevi predpostavljam, da so dejanske frekvence enake teoretičnim frekvencam, 
ki prikazujejo stanje neodvisnosti med opazovanima spremenljivkama. 
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Prikaz izračuna preizkusa hi-kvadrat  o neodvisnosti spremenljivk: 
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Na podlagi vzorčnih podatkov zavračam ničelno domnevo pri točni stopnji značilnosti P = 
0,024 (2,4 %) in sprejemam sklep, da starost potencialnih kupcev vpliva na nakup izdelka. Za 
ugotovitev smeri povezanosti je treba pogledati odstotne deleže namere nakupa izdelka glede 
na starost potencialnih kupcev.  
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Tabela 20: Prikaz strukturnih odstotkov namere nakupa izdelka glede na starostne razrede 
anketirancev (n = 100) 

                Starost 
Nakup izd. do 25 let od 26 do 40 let nad 41 let Skupaj 

Da 53,7 % 65,6 % 92,9 % 63 % 
Ne 46,3 % 34,4 % 7,1 % 37 % 
Skupaj 54 % 32 % 14 % 100 % 

Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007. 
 
Iz tabele je razvidno, da bi kar 92,9 % anketirancev, starih nad 41 let, kupilo izdelek QBOX, 
samo 7,1 % pa ga ne bi kupilo. Pri srednji starosti anketirancih (od 26 do 40 let) pa je ta 
odstotek nižji, in sicer bi 65,6 % anketirancev kupilo izdelek, 34,4 % pa ga ne bi kupilo. Pri 
najmlajših je odstotek anketirancev, ki bi kupili izdelek QBOX, najnižji, in znaša 53,7 %. Iz 
vsega tega lahko sklepam, da starost vpliva na nakup izdelka, in sicer da so starejši 
potencialni uporabniki bolj dovzetni za nakup izdelka kot mlajši potencialni uporabniki.  
 
 
6 POVZETEK UGOTOVITEV ZA PODJETJE 
 
Trženje je socialni in managerski proces, s katerim individualisti in skupine dobijo, kar 
potrebujejo in kar si želijo, skozi ustvarjanje, ponujanje in izmenjavanje izdelkov, ki imajo 
vrednost, z drugimi (Kotler, 1991, str. 4). Trženjska raziskava pa je nastala z namenom, da 
bolje razumemo trženjski problem. S svojim diplomskim delom sem s trženjsko raziskavo, ki 
sem jo izdelala za podjetje Facility Italia, poskušala odgovoriti na vprašanja, ki so se 
postavljala podjetju pred uvedbo njegovega najnovejšega izdelka na naš trg. QBOX je nov 
izdelek, in zato je imelo podjetje še večje dvome glede uvedbe. Podjetje je torej zanimal ne le 
potencial izdelka, ampak je želelo izvedeti tudi, kaj potencialni slovenski porabniki menijo o 
vseh lastnostih izdelka. Zato je bilo v trženjski raziskavi postavljenih kar osem hipotez, ki so 
izražale vsa vprašanja naročnika raziskave. Raziskava oz. rezultati raziskave so pokazali, da je 
73 % anketirancem izdelek všeč, 63 % pa bi jih izdelek tudi kupilo. Razloge za to pa je treba 
pripisati prav vsem lastnostim izdelka, ki so jih anketiranci zelo lepo sprejeli. Največjo željo 
po nakupu so izkazali starejši anketiranci, kljub našemu domnevanju, da starost ne vpliva na 
nakup. Raziskava je pokazala tudi, da se QBOX večini anketirancev zdi uporaben in 
večnamenski. Rezultati so pokazali še, da bi potencialni uporabniki najraje izdelek kupili v 
hipermarketu, prav tako pa tudi v specializirani trgovini z dodatki k pohištvu. Posebno 
lastnost, ki je bolj inovativna od samega izdelka, menjavanje vzorca prek spletne strani, so 
anketiranci dobro sprejeli. Potencialni porabniki bi torej ob nakupu tudi menjavali vzorce 
prek spletne strani, in tako izdelku povečali funkcionalnost in praktičnost. Ideja podjetja 
Facility Italia je potencialnim slovenskim uporabnikom všeč. Analiza primerjave med 
spoloma pa je pokazala, da je pri ženskah všečnost izdelka višja.  
 
Oblikovanje cene podjetju vedno predstavlja določen problem, saj je cena eden od odločilnih 
dejavnikov pri nakupu, in ji morajo zato posvetiti posebno pozornost. Po raziskavi 
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italijanskega trga se italijanskim porabnikom cena ne zdi previsoka, ravno obratno, cena je po 
njihovem mnenju izdelku primerna. Kaj pa si o ceni mislijo naši porabniki, saj naj bi podjetje 
na slovenskem trgu postavilo enako ceno? Tu se šele začenjamo zavedati razlik med trgoma, 
ki sem jo sama zaznala pri analizi dveh poslovnih okolij. Standard v Italiji je višji, precej višje 
so tudi plače, čeprav so živila in druge nujno potrebne dobrine na enaki cenovni ravni. Z 
upoštevanjem vseh naštetih dejavnikov je podjetje želelo izvedeti, kakšno ceno bi izdelku 
postavil posameznik. Predpostavili smo ceno med šestimi in desetimi evri, ki bi podjetju 
okvirno pomagala pri oblikovanju cene. Predpostavka se je izkazala za pravilno. 
 
Trdim lahko torej, da zanimanje za izdelek na slovenskem trgu obstaja. Priporočila podjetju 
Facility Italia pa so naslednja: 

 Prva naloga podjetja je izbira oblike vstopa na slovenski trg. Sama mu priporočam 
posredni način vstopa, in sicer  prodajnega komisionarja oz. agenta, ki bo sklepal posle v 
svojem imenu. Vsekakor podjetju svetujem osebo, ki slovenski trg dobro pozna in ima z 
njim izkušnje. Ne nazadnje je od prodajnega agenta odvisna tudi izbira posrednika, ki je 
drugi korak podjetja Facility Italia.  

 Najboljša prostora za prodajo QBOX sta hipermarket in specializirana trgovina z dodatki 
k pohištvu. V Sloveniji jih ne primanjkuje. Tu podjetju priporočam manjšo raziskavo 
glede primerne izbire, ker sem sama posrednike zgolj naštela in jih površno opisala.  

 Drugi koraki podjetja se dotikajo trženjskega spleta, ki je pomemben element nakupnega 
odločanja. Najprej naj podjetje poskrbi za primerno tržno komuniciranje, priporočam jim 
intenzivno oglaševanje, ki bo pri potencialnih porabnikih ustvarilo potrebo. Izdelek naj bo 
oglaševan v različnih revijah in časopisih. 

 Kot že omenjeno, so se naše predpostavke glede cene izkazale za pravilne, saj je večina 
potencialnih uporabnikov za izdelek QBOX pripravljenih plačati med šest in deset evrov. 
Kljub dobremu rezultatu podjetju priporočam, da na začetku svojega trženja ceno zniža. 
Ne smemo namreč pozabiti, da gre za nov, še ne poznan izdelek na novem trgu z manjšo 
kupno močjo porabnikov.  

 Podjetje slovenskega trga nikakor ne sme enačiti z italijanskim. Analiza obeh poslovnih 
okolij je pokazala določene neenakosti, ki jih mora pri svojem delovanju na trgu dosledno 
upoštevati. 

 Ideja menjave vzorca prek spletne strani je bila pozitivna sprejeta, zato podjetju 
priporočam, da svojo spletno stran prilagodi novemu trgu in idejo spretno in domiselno 
poudari pri oglaševanju. Prav tako naj podjetje pri oglaševanju in trženju izdelka poudari 
večnamensko uporabnost izdelka. Rezultati raziskave pa so tudi pokazali, da je kot 
možnost uporabe izdelka najbolj priljubljena prav uporaba za zvezke in knjige v sobi 
učenca.  

 Raziskava je pokazala, da so izdelek lepše sprejeli starejši ljudje in predstavnice 
nežnejšega spola. Podjetje naj to upošteva pri vseh prvinah trženjskega spleta.  

 QBOX je oblikovan in izdelan v Italiji. Izvor blaga torej v tem primeru porabnik zazna kot 
državo oblike oz. razvoja izdelka. Made in Italy je v tem primeru pomemben dejavnik 
izdelka. Podjetju priporočam, naj ga izpostavi.  



 41

 
Potencial slovenskega trga je zelo dober. Potencialne slovenske porabnike je izdelek navdušil. 
Vsekakor pa moramo upoštevati, da je naš trg majhen in da vstop nanj pomeni predvsem 
začetek želje po širitvi proti državam nekdanje Jugoslavije. Kulturološko gre za podobne trge, 
podobne nakupne navade, saj smo ne nazadnje še pred nekaj desetletji delili isto glavno 
mesto. S pravilno izbranimi orodji tržno-komunikacijskega spleta lahko podjetje uspešno 
uvede izdelek na trg in pozneje na njem tudi uspešno posluje. Vsa orodja morajo biti med 
seboj usklajena in povezana. Zaradi majhnosti trga, omejenosti sredstev in časa pa naj 
izvedena trženjska raziskava predstavlja zgolj izhodišče za večjo, celovitejšo raziskavo. 
Opravljena raziskava ni nujno najboljši kazalnik potenciala za novi izdelek podjetja Facility 
Italia, je pa vsekakor lep začetek za kaj več. Podjetju vsekakor predlagam uvedbo izdelka na 
trg, saj je navdušil mnoge. To sem opazila že med anketiranjem. S pravilnim pristopom lahko 
izdelek postane prava uspešnica na slovenskem trgu.   
 
 
7 SKLEP 
 
Trg z dodatki k domu predstavlja le majhen del trga pohištva, vendar je zato toliko bolj 
specifičen. Nakup izdelka, ki predstavlja dodatek k pohištvu, je ljudem pomemben.  Prav tako 
je vedno bolj pomemben dejavnik praktičnost izdelka in njegova uporabnost, zato so novi 
izdelki, ki rešujejo vsakodnevne probleme, na trgih zaželeni. Pred uvedbo novega izdelka na 
trg pa je treba trg izbrati. Navadno izbirajo podjetja kulturološko podobne trge. Podobnosti 
med našim in italijanskim trgom ni veliko. Do razlik je obe državi pripeljala različna 
preteklost, ki je postopoma vplivala na kulturo. Od 1. maja 2004 pa imamo skupno točko, EU. 
Vse to pa vpliva tudi na gospodarstvo, trgovino, industrijo, delovno silo itd. 
 
Za uspešen vstop na trg in vzdrževanje želenega mesta na njem mora imeti podjetje določeno 
konkurenčno prednost pred preostalimi. Po Porterju konkurenčna prednost temelji na dveh 
glavnih dejavnikih, in sicer na nizkih stroških in diferenciaciji izdelka. Nizki stroški izhajajo 
iz izrabljanja ekonomije obsega, znanih učinkov ter izvajanja procesa domiselnosti in 
inovativnosti. Prednosti diferenciacije izdelka pa izhajajo iz sposobnosti podjetja, da kupcu 
nudi izdelke, ki so posebni/boljši od konkurenčnih, izdelke, ki omogočajo uveljavitev 
zvestobe znamki in podjetju. Izdelčna inovativnost je tu ključna prednost (Pass, Sturgess, 
Wilson, 1994, str. 51), zato lahko trdimo, da ima podjetje Facility Italia s svojimi 
inovativnimi izdelki veliko prednost pred konkurenčnimi izdelki. Trdimo lahko tudi, da 
izdelek QBOX izpolni pričakovanja kupca, saj s svojimi praktičnimi lastnostmi nadgradi 
uporabnost navadnega predalnika.       
 
Uvedba novega izdelka na trg pa ni vedno enostavna. Treba je posredovati čim več 
informacij, da tako zmanjšamo občutek negotovosti pri porabnikih, in tako pozitivno 
vplivamo na sprejetje izdelka. Pri omenjenih informacijah pa so še posebno pomembni 
podatki o uporabnosti in praktičnosti izdelka. Pomembno je pravilno tržno komunicirati in 
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izdelek primerno predstaviti. Za vse to je še posebno pomembna dobra raziskava izbranega 
trga, torej porabnikov, naših potencialnih kupcev. Pred uvedbo izdelka na trg pa ne smemo 
mimo potenciala izdelka. Dobro izhodišče za podjetje so razmere na domačem trgu, ki pa niso 
nujno dobra podlaga za predvidevanje. Navsezadnje govorimo o novem trgu, novih 
porabnikih, drugi kulturi itd. Treba je upoštevati vse, in se na vstop s tega vidika tudi dobro 
pripraviti.     
 
Trženje je prvina, ki je v vsaki dejavnosti, pri vsakem izdelku, pri vsaki storitvi. Brez trženja 
ni prodaje, in brez prodaje ni dobička. Podjetje mora zato temu delu uvedbe izdelka na trg 
posvetiti posebno pozornost. Še posebno velja to v primeru, ko izdelek tržimo na trgu druge 
države, in se tako srečujemo z drugačnimi razmerami na trgu. Dobro poznavanje trga in 
potreb njegovih porabnikov sta temeljna pogoja za uspešno tržno komuniciranje. Izdelkov 
italijanskega porekla je na našem trgu veliko. Prav tako smo vsak dan priča množičnemu 
reklamiranju njihovih izdelkov. Slovenci imamo radi italijanske izdelke, ker so modni in 
vedno prinašajo določeno kakovost za dobro ceno. Izdelek QBOX, ki je bil ključni element 
mojega diplomskega dela, ni tu nobena izjema. Naš trg je dober potencial, in izdelek bo dobro 
sprejet med porabniki. Podjetju vsekakor priporočam trženje njegovega izdelka na 
slovenskem trgu in ga hkrati opozarjam na vse enakosti in razlike, ki veljajo na obeh trgih. 
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Priloga 1: Opis izdelka QBOX 
 

 QBOX 
 
QBOX je inovativni izdelek podjetja FacilityItalia in uresničitev ideje, ki preoblikuje 
tradicionalni koncept škatlice oziroma predalčka. Je unikaten proizvod, ki je uporaben in se 
lahko prilagaja vsakemu delovnemu in domačemu okolju. QBOX je elegantna in barvita 
svobodno oblikovana škatla, ki je multifunkcionalna, saj vsebuje predalnik, ki je zelo 
prostoren.  
 
QBOX je na voljo v treh različicah. Prvi je osnovni model, drugi je standardni s škotskim 
vzorcem, tretji pa osebni model, ki dovoli posamezniku, da se igra s svojo domišljijo.  
 

 
 
Q BOX je mobilna škatla oziroma predal, ki se zelo preprosto sestavi v omaro. Ponuja 
svobodne načine oblikovanja, stiliziranja ter sestavljanja ter je vse vse kar človek potrebuje v 
svojih prostorih, da so stvari lepo pospravljene in urejene. Ima tudi koleščka, ki se lepo 
pritrdijo na predal. Je polno funkcionalen in na voljo v široki paleti barv, ki predalčke 
naredijo uporabne kot unikaten dodatek k pohištvu. QBOX nudi preprost sistem sestavljanja 
tako horizontalno kot vertikalno, kar pomeni, da se predalčki zelo enostavno prilagajajo 
prostoru in tako popolnoma zapolnijo želeni prostor, naj je ta še tako težaven in neuporaben. 
QBOX torej uporabno napolni težko dostopne prostore, ki tako postanejo funkcionalni in lepi.  
 

 
 

 
 
QBOX lahko uporabljamo za več namenov: kot predalček za igrače in različne druge stvari v 
otroški sobi, kot shranjevalnik dokumentov in drugih papirjev v pisarni, za shranjevanje 
čevljev, srajc, kravat, pasov itd. v omari, za urejen pregled nad orodjem v delavnici, pralnici, 
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likalnici, kot uporabno dopolnilo pod stopnicami, v omarah, praznih sobah, kot nadomestek 
za predale v sobah, garaži itd.  
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Najbolj presenetljiva pri Q boxu pa je ravno možnost stiliziranja videza predalnika kar prek 
spletne strani, kjer si lahko sami izberete model ali ga celo sami oblikujete oziroma narišete. 
Predalnik ima namreč plastični okvir, pod katerim je papirnati vzorec, ki ga lahko kadarkoli 
zamenjate z drugim. To pomeni, da imate veliko možnosti menjavanja vzorca in lahko tako 
prvega, ko se ga naveličate, enostavno zamenjate z novim. Spodaj podajam nekaj primerov iz 
številne ponudbe vzorcev, ki so na voljo na spletni strani podjetja Facility Italia, 
www.facilityitalia.com, ter barve QBOXOV, ki so na voljo.  
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Če torej želite vaše prostore preprosto urediti, ne da bi kupovali težke omare, in poleg tega 
prostoru dodati svoj osebni dotik, ne izpustite priložnosti, ki jo ponuja najnovejši izdelek 
QBOX. 
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Priloga 2: Mednarodna primerjava ekonomskih dejavnikov 
 
 
Tabela 1: Mednarodna primerjava ekonomskih dejavnikov  
Podatki so za leto 2006 SLOVENIJA ITALIJA 
BDP p. c. (v $) 23. 400 30.200
Realna rast BDP (v %) 4 0

St. aktivnosti (v %) 58,7 (1,026 mio) 49,2 (24,63 mio)
St. nezaposlenosti (v %) 9,6 7
St. anketne nezaposlenosti 
(v %) 5,8 7,5
Povprečna letna stopnja 
inflacije (v %) 2,5 2,2
 
 
 
 
 
Industrija 

Metalurgija in proizvodnja 
aluminija, svinca in cinka, 
elektronika, izdelovanje 
kamionov, avtomobilov, 
električne opreme, lesna 
industrija, tekstilna in 
kemična industrija 

Turizem, sestav strojev, 
železo in jeklo, kemikalije, 
proizvodnja hrane, tekstila, 
motornih vozil, obleke, 
obutve in keramike 

 
 
 
Izvozni izdelki 

Izdelki predelovalne 
industrije, stroji in 
transportna oprema, 
kemikalije in hrana 

Tehnični izdelki, tekstil in 
obleke, stroji, motorna 
vozila, transportna oprema, 
kemikalije, hrana, pijača, 
tobak itd. 

 
 
Izvozni partnerji (v %) 

Nemčija 20,1, Italija 13, 
Hrvaška 9,1, Avstrija 8,8, 
Francija 6,5, Rusija 4,4 

Nemčija 13,2, Francija 11,7, 
ZDA 7,6, Španija 7,3, Velika 
Britanija 6,1 

 
 
 
Uvozni izdelki  

Strojna in transportna 
oprema, izdelki predelovalne 
dejavnosti, kemikalije, 
goriva in lubrikanti, hrana 

Tehnični izdelki, kemikalije, 
transportna oprema, 
energijski izdelki, minerali, 
obleka in tekstil, hrana, 
pijača, tobak  

 
 
Uvozni partnerji (v %) 

Nemčija 19,7, Italija 18,1, 
Avstrija 11,9, Francija 6, 
Hrvaška 4,7 

Nemčija 16,7, Francija 9,2, 
Nova Zelandija 5,6, Kitajska 
2, Belgija 4,2, Španija 4,1 

Valuta Od 1. 1. 2007 evro Od 1. 1. 1999 evro
Vir: The World Factbook, 2007; Izvozno okno, 2007. 
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Priloga 3: Primerjava dejavnikov sociokulturnega okolja  
 
 
Tabela 2: Mednarodna primerjava nekaterih dejavnikov življenjskega standarda  
cene so v evrih SLOVENIJA ITALIJA 
Cena bencina 0,971 1,218 
Dodatki k plači 350 (regres) 1440 (božičnica)
Nakup v trgovini (kruh, 
mleko, jajca, kava, solata) 

6,01 6,09

Obisk restavracije (pica, 
kava, pivo) 

6,46 8,40

Plače 940 1800
Vir: Primerjava med Slovenijo, Italijo in Avstrijo, 2007.  
 
 
Tabela 3: Mednarodna primerjava izdatkov porabe na gospodinjstvo  
podatki so v % SLOVENIJA ITALIJA 
Obleke in čevlji 5,5 7,8 
Pohištvo, oprema za 
vzdrževanje doma ter druga 
rutinska vzdrževanja 5,9 7,5
Restavracije in hoteli 6,6 9,9
Izobraževanje 1,2 0,9
Transport 16,2 13,5

Vir: Eurostat, 2006. 
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Priloga 4: Podobni izdelki, ki jih ponuja slovenski trg 
 
Podjetje Munatan, d. o. o., je podjetje, ki se ukvarja s trgovsko dejavnostjo na področju 
opremljanja skladišč, delavnic in pisarn. V svoji ponudbi ima tudi dva predalnika, ki se po 
funkcionalnosti lahko primerjata s QBOXOM (Munatan, 2007). 
Prvi izdelek je eleganten plastični predalnik v sivi barvi. Za večjo preglednost lahko 
posameznik na predale pritrdi oznake. Predalnik obstaja v dveh praktičnih izvedbah. Cena pa 
se giblje od 62, 59 eura dalje.  
 
Slika 1: Plastični predalnik 

 
Vir: Manutan, 2007. 
 
Drugi izdelek je mobilni pisarniški predalnik, ima tri predale, nosilnost predala je 5 kg. 
Izdelek je lahek in trden, narejen pa je iz zelo kakovostne plastike. Poleg predalnika ob 
nakupu dobite tudi etikete. Cena se giblje od 116 evrov dalje.  
 
Slika 2: Mobilni pisarniški predalnik 

 
 
Vir: Manutan, 2007. 
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Priloga 5: Anketni vprašalnik 
 
Pozdravljeni, 
 
sem absolventka Ekonomske fakultete v Ljubljani, Urška Trampuš, in v sklopu diplomske naloge, ki 
jo pišem za italijansko podjetje FacilityItalia, izvajam raziskavo o dejanskem zanimanju potencialnih 
uporabnikov za njihov najnovejši izdelek QBOX. Omenjeni izdelek sem opisala v dodatku ankete za 
katerega vas prosim, da ga pred začetkom reševanja ankete, preberete. Anketa je popolnoma 
anonimna.   
 
Za vaše odgovore sem vam že vnaprej najlepše zahvaljujem!  
 
 
 
1.   Kje živite? 
 
• doma pri starših 
• v svojem stanovanju/hiši 
• v študentskem domu 
• drugo (navedite kje)______________________________________ 
 
2.   Sami kupujete pohištvo za vaš dom? 
 
• da 
• ne 
 
3.   Vam veliko pomeni urejenost prostora v katerem živite?  
 
• da 
• ne 
 
4. Se ubadate s težavo pomanjkanja prostora na vaših policah in v vaših predalih oz. 

omarah? 
 
• da 
• ne 
 
5. Vam je všeč izdelek Q box? 
 
• da  
• ne 
• nisem prepričan 
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6.  Kakšen se vam zdi izdelek? Prosim, da označite polje pred odgovorom, ki najbolj izraža 
vaše mnenje glede lastnosti izdelka Q box.  

 
 -2 (povsem    se 

ne strinjam) 
-1 (ne strinjam 

se) 
0 (ne morem 
se odločiti) 

1 (strinjam se) 2 (povsem se 
strinjam) 

Inovativen      
Moderen      
Zanimiv      
Uporaben      
Lep      
 

 
7.  Kakšen način oz. namen uporabe vam je najbolj všeč? Označite polje pred odgovorom, 

ki najbolje izraža vaše mnenje glede uporabnosti izdelka.   
 

 -2 
(povsem 

se ne 
strinjam) 

-1  
(ne 

strinjam 
se) 

0  
(ne 

morem se 
odločiti) 

1 
(strinjam 

se) 

2 
(povsem 

se 
strinjam) 

Za shranjevanje dokumentov in drugih 
pomembnih listin v pisarni 

     

Za igrače v otroški sobi      
Za modne dodatke, čevlje, nogavice, 
pasove itd. v omari oz. poleg nje 

     

Za orodje in druge podobne stvari v 
delavnici ali garaži 

     

Kot dodatek k pohištvu v dnevni sobi ali 
spalnici 

     

Za brisače, mila in podobne stvari v 
kopalnici 

     

Za zvezke in knjige v sobi učenca      
Drugo (navedite kaj): 
 
 
8.    Kaj bi vas najbolj spodbudilo k nakupu Q boxa? (razvrstite odgovore od 1-najmanj me 

spodbudi do 5-najbolj me spodbudi, pri čemer vsako število od 1 do 5  uporabite samo 
enkrat) 

 
__ večnamenska uporabnost izdelka 
__ oblika in izgled izdelka 
__ enostavna možnost menjave izgleda predalnika preko spletne strani  
__ nizka cena 
__ enostavna horizontalna ali vertikalna zložljivost Q boxov v omaro 
 
 



 10

9.   V kateri zvrsti prodajalne bi najverjetneje kupili Q box? Označite polje pred odgovorom, ki 
najbolje izraža vaše mnenje glede mesta nakupa.  

 
 -2 

(povsem se 
ne strinjam)

-1  
(ne strinjam 

se) 

0  
(ne morem 
se odločiti) 

1 
(strinjam se) 

2  
(povsem se 
strinjam) 

V hipermarketu      
v prodajalni pohištva      
Na sejmu      
v specializirani trgovini z 
dodatki k pohištvu 

     

preko spletne trgovine      
vseeno mi je kje      
 
 
10.      V kolikšni meri se strinjate z spodnjimi izjavami glede menjave vzorca in s tem podobe Q 

boxa preko spletne strani www.facilityitalia.com ?  
 

 -2 
(povsem se 
ne strinjam)

-1  
(ne strinjam 

se) 

0  
(ne morem 
se odločiti) 

1 
(strinjam se) 

2  
(povsem se 
strinjam) 

Ideja menjave vzorca mi je 
všeč 

     

Izdelek s tem lažje prilagodimo 
pohištvu oziroma menjavi 
pohištva 

     

Ideja se mi zdi nesmiselna      
Nikoli ne bi menjal vzorca      
Q box s tem še pridobi na 
uporabnosti  

     

 
11.      Kateri oglaševalski medij bi bil po vašem mnenju najbolj primeren za izdelek Q box? 

Možen je samo en odgovor.  
 
• Časopisi in revije  
• TV in radio 
• Internet  
• Panoji in plakatne površine 
• Drugo (navedite kaj):_________________________________ 
 
12.     Bi kupili Q box?  

• Da 
• Ne 
• Ne vem 
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13.     Koliko denarja bi bili pripravljeni odšteti za nakup enega Q boxa? 
 
• manj kot 6 EUR 
• od 6,1-8 EUR 
• od 8,1-10 EUR 
• od 10,1-12 EUR 
• nad 12 EUR 
 
 
14.     Spol 
• M 
• Ž 
 
 
15.     Starost 
• do 20 let 
• od 21 do 25 
• od 26 do 30 
• od 31 do 40 
• od 41 do 50 
• nad 50 let 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.    Dokončana izobrazba 
• osnovna šola ali manj 
• poklicna šola 
• gimnazija 
• višja, visoka ali univerzitetna 
• magisterij ali doktorat 
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Priloga 6: Hipotetična razmerja 
 
Slika 3: Hipotetična razmerja 

Celoten tržni 
nastop

Strategija standardizacije/ 
prilagoditve izdelka

Specifične značilnosti
podjetja

Značilnosti okolja

Edinstvenosti izdelka

Mednarodne izkušnje

Podpora distributerjev

Vdanost virom

Intenzivnost konkurence

Legalno politično okolje

Dostop do kanala

Izpostavljenost kupcev

 
 
Vir: O'Cass, Julian, 2003, str. 368. 
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Priloga 7: Ocenjevanje privlačnosti panoge po Porterju 
 
 
Tabela 4: Dejavniki PEST-analize 

Dejavniki demografsko-fizičnega okolja Dejavniki političnega okolja 

-    Število prebivalstva in njegova rast 
      -    Urbana in ruralna porazdelitev 
      -    Podnebne in vremenske razmere 
      -    Prevozne razdalje 
      - Za izdelek pomembne demografske  

značilnosti  
       -   Naravni viri ipd. 

     -    Vladni sistem 
     -    Politična stabilnost in kontinuiteta 
     -    Ideološka usmeritev 
     -    Poseganje vlade v poslovanje podjetij  
     -    Poseganje vlade v komunikacije 
     -   Odnos do tujih podjetij in investicij ipd. 

Dejavniki ekonomskega okolja Dejavniki sociokulturnega okolja 
- Splošna stopnja razvoja 
- Stopnja gospodarske rasti; BDP 
- Vloga zunanje trgovine v 

gospodarstvu 
- Valuta, inflacijska stopnja 
- Plačilna bilanca 
- Distribucija in dohodek na 

prebivalca 
- Razpoložljivi dohodek in vzorci 

porabe ipd.  

- Stopnja pismenosti in izobrazbe 
- Obstoj srednjega sloja 
- Podobnosti in razlike s slovenskim 

trgom 
- Vrednote, izobraževanje, religije 
- Navade in življenjski slog ljudi 
- Jezik in druge kulturne prvine  

Vir: Komel, 2005, str. 14.  
 
 
Tabela 5: Ocena privlačnosti panoge po Porterju 
Določljivke Visoka Srednja Nizka 
Nevarnost vstopa novih konkurentov 
na trg 

 
● 

Pogajalska moč kupcev  ● 
Pogajalska moč dobaviteljev ●  
Nevarnost pojava substitutov  ● 
Stopnja rivalstva v panogi  ● 

Vir: Lasten prikaz, 2007. 
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Priloga 8: Lastnosti anketirancev v grafih (univariatna analiza) 
 
 
Slika 4: Struktura glede na prebivališče anketirancev 

 
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
Največ anketirancev živi v svojem stanovanju (49 %), nekaj odstotkov manj jih živi pri svojih 
starših (42 %), samo eden od anketirancev pa še živi v študentskem domu.  
 
Slika 5: Struktura glede načina kupovanja pohištva 

Sami kupujete pohištvo za vaš dom?

54%

46%
da
ne

 
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
54 % anketirancev kupuje pohištvo samih, ostalih 46 % pa ne. 

Kje živite? 

42
49

1
8 

0 

10

20

30

40

50

60

Doma pri starših V svojem
stanovanju/hiši

V študentskem
domu

Drugo (navedite
kje)
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Slika 6: Struktura glede na pomembnost urejenega prostora  

  Vam veliko pomeni urejenost prostora v 
katerem živite? 

96%

4%

da
ne

 
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
Urejenost prostora večini veliko pomeni, saj je 96 % anketirancev na tretje vprašanje 
odgovorilo pritrdilno.  
 
Slika 7: Struktura glede na pomanjkanje prostora 

Se ubadate s težavo pomanjkanja prostora na 
vaših policah in v vaših predalih oz. omarah? 

71%

29%

da
ne

 
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
Kar 71 % anketirancev se ubada s pomanjkanjem prostora. 
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Slika 8: Struktura glede na všečnost izdelka QBOX 

Vam je všeč izdelek QBOX?

73%

8%

19%

da
ne
nisem prepričan

 
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
Večini je izdelek všeč (73 %), 8 % anketirancev ni všeč, 19 % pa je tistih, ki niso prepričani o 
tem, ali jim je izdelek všeč ali ne.  
 
Slika 9: Struktura glede na izbiro primernega medija za QBOX 

51

7

20 20

2
0

10
20
30
40
50
60

Časopisi
in revije

TV in
radio

Internet Panoji in
plakatne
površine

Drugo

Kateri oglaševalski medij bi bil po vašem mnenju 
najbolj primeren za izdelek QBOX?

 
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
Po mnenju anketiranih so najprimernejši mediji časopi in revije. Kar 51 % anketiranih meni 
tako.  
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Slika 10: Struktura glede na odločitev nakupa izdelka 

Bi kupili QBOX?

63%13%

24%

da
ne
ne vem

 
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
63 % anketirancev bi kupilo izdelek QBOX, 13 % ga ne bi kupilo, preostalih 24 % pa ni 
prepričanih o nakupu in izdelku.  
 
Slika 11: Struktura glede na ceno  

0

10

20

30

40

50

manj kot
6 EUR

od 6,1 do
8 EUR

od 8,1 do
10 EUR

od 10,1
do 12
EUR

nad 12
EUR

Koliko denarja bi bili pripravljeni odšteti za 
nakup enega QBOXa? 

 
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
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Slika 12: Struktura glede na spol 

 
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 
 
 
 
Slika 13: Struktura glede na starost 

 
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 
 

 

35%

65% 
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Slika 14: Struktura glede na dokončano izobrazbo 

 
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25%

33%

39% 

3%

poklicna šola 

gimnazija 

višja, visoka ali 
univerzitetna
magisterij ali doktorat
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Priloga 9: Pakiranje in transport 
 
Slike spodaj prikazujejo pakiranje QBOXA v veliko škatlo, ki brezhibno spravi po deset 
izdelkov. Transport je po cesti, gre torej za kamionski transport.  
 
Slika 15: Pakiranje QBOXA 
 

 
Vir: FacilityItalia, 2007. 
 
 
Slika 16: Pakiranje QBOXA 

 
Vir: FacilityItalia, 2007. 
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Slika 17: Pakiranje QBOXA 

 
Vir: FacilityItalia, 2007. 
 
 
 
Slika 18: Pakiranje QBOXA 

 
Vir: FacilityItalia, 2007. 
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Priloga 10: Globinski intervju 
 
K pogovoru sem povabila pet oseb različnih poklicev, izobrazbe, spola in starosti. Prva je bila 
oseba ženskega spola, stara 32 let, po poklicu in izobrazbi je turistični vodič, druga, spet 
oseba ženskega spola, stara 49 let, po izobrazbi diplomirani ekonomist, opravlja pa poklic 
direktorja srednje velikega gradbenega podjetja, tretja, zadnja predstavnica ženskega spola, je 
stara 20 let in je študentka managementa. Po treh ženskih članicah sem k pogovoru povabila 
tudi dva moška, prvi je star 28 let, po izobrazbi elektroinženir, dela pa kot informatik, drugi 
pa je starejši moški, star 64 let, po izobrazbi lesni tehnik, ki opravlja poklic avtoprevoznika že 
celo življenje. Vsi udeleženci pri globinskem intervjuju so iz različnih krajev in različnega 
stanu. Pred spraševanjem sem jim zelo nazorno predstavila QBOX ter jih nato začela 
spraševati. Vprašanja so bila zelo podobna tistim iz vprašalnika, saj je bil globinski intervju 
osnova za izdelavo pravilnega in smiselnega vprašalnika ter postavitev hipotez. Nad odgovori 
sem bila prijetno presenečena, izdelek je bil všeč vsem, samo najstarejša oseba moškega spola 
ni bila prepričana kam bi izdelek postavila. Drugače pa so si bili odgovori med seboj zelo 
podobni in večjih odstopanj nisem zaznala. Opazila sem samo večje navdušenje na ženski 
strani, kar je najbrž posledica dejstva, da vse tri same opravljajo dela v gospodinjstvu in 
predvsem same skrbijo za dom. 
 
Zastavljena vprašanja: 
 
1. Vam je izdelek všeč? 
2. Zakaj vam je všeč? 
3. Kaj vas moti na izdelku? 
4. Bi ga kupili? 
5. Kje bi ga najraje kupili? 
6. Za kakšno ceno? 
7. Bi menjavali vzorce prek spletne strani? 
8. Vam je všeč ideja menjavanja vzorca in s tem videza QBOXA? 
9. Kam bi ga postavili in zakaj? 
10. Bi ga uporabljali za več namenov? 
 
 
Rezultati:  
 
Rezultati globinskega intervjuja izražajo vse postavljene hipoteze. Izdelek je bil udeležencem 
skupinskega pogovora všeč, večina bi ga tudi kupila. Prav tako so jim bile všeč videz in druge 
lastnosti. Nekateri so izdelek označili za inovativen, drugi za uporaben, večnamenski, lep itd. 
Ideja menjavanja vzorcev prek spletne strani jih je presenetila in prijetno navdušila. Izdelek bi 
uporabljali v več prostorih, predvsem v otroških sobah in v drugih bivalnih prostorih. Na 
podlagi rezultatov globinskega intervjuja, sekundarnih podatkov in tuje literature sem 
oblikovala vprašanja v anketnem vprašalniku in pozneje tudi hipoteze.  
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Priloga 11: Potencialni posredniki na slovenskem trgu 
 
Merkur je ponudnik najkakovostnejših tehničnih izdelkov, zbranih na enem mestu. Na 
domačem trgu utrjuje vodilni položaj pri prodaji kakovostnih izdelkov za opremo doma, 
izdelkov Naredi si sam, elektrotehničnih, metalurških, gradbenih in profesionalnih tehničnih 
izdelkov, vse bolj pa razvija in krepi blagovno znamko Merkur tudi na bližnjih tujih trgih. V 
Sloveniji po posameznih blagovnih skupinah dosega od 20 do 50 % tržnega deleža, vodilni 
delež pa načrtuje doseči tudi na trgih držav jugovzhodne Evrope (Interna stran podjetja 
Merkur, 2007). 
 
Skupina Mercator je ena od največjih in najuspešnejših trgovskih verig v jugovzhodni 
Evropi, vodilna trgovska veriga v Sloveniji in čedalje bolj uveljavljena veriga na trgih Srbije, 
Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, v letu 2005 pa je vstopila tudi na trg Makedonije. To so 
hitro rastoči trgi, na katerih gradijo predvsem večje nakupovalne centre v glavnih mestih in 
regijskih središčih z največjim potencialom zaradi števila prebivalcev in kupne moči. Tako 
želi v čim krajšem času pridobiti pomemben tržni delež in na vsakem trgu postati prvi ali 
drugi največji trgovec z market programom (Interna stran podjetja Mercator, 2007). 
 
Rutar je velecenter za dom in pohištvo, ki v svojem centru v Ljubljani ponuja vrsto priznanih 
blagovnih znamk. Njegov začetek sega vse do leta 1961, ko je bila ustanovljena matična hiša 
v Dobrli vasi. Prednost tega velecentra so predvsem ugodne cene, ki se prevečkrat pokažejo v 
slabi dobavi in problemih z osebjem (Interna stran podjetja Rutar, 2007). 
 
Studio Moderna je glavni akter v srednji in vzhodni Evropi in je s svojo edinstveno 
infrastrukturo edino podjetje, ki je prisotno na 19 srednje– in vzhodnoevropskih trgih in ima 
19 strokovnih centrov za dialog s kupci. Prav tako ima več kot  600 izjemno usposobljenih in 
izkušenih zastopnikov za potrebe kupcev, ki tekoče govorijo 20 jezikov: albanski, bolgarski, 
hrvaški, češki, angleški, estonski, nemški, madžarski, italijanski, latvijski, litvanski, 
makedonski, poljski, romunski, ruski, srbski, slovaški, slovenski, ukrajinski in beloruski jezik. 
Podjetje ima več kot 6 milijonov klicev na leto, vertikalno integrirani prodajni sistem z več 
kot 12-letnim znanjem in izkušnjami pri reševanju potreb kupcev ter doseg 320 milijonov 
porabnikov v srednji in vzhodni Evropi (Interna stran podjetja Studio Moderna, 2007).  
 
Poleg hipermarketov, ki sem jih naštela zgoraj, bi podjetje lahko izdelek ponujalo tudi v 
specializiranih trgovinah z dodatki za dom. Te trgovine so manjše in večkrat ponujajo tudi 
spletno nakupovanje. Podjetje Munatan ima on-line katalog, ki ponuja praktične izdelke za 
delo in dom. Moj Stil, d. o. o., je trgovina z izdelki za dom, ki prav tako ponuja praktične 
izdelke za vsakdanjo rabo. Poleg dveh omenjenih obstaja na našem trgu še vrsta drugih 
podobnih trgovin in on-line katalogov, kjer bi lahko ponujali izdelek QBOX.  
 
 
 



 24

Priloga 12: Univariatna analiza raziskave 
 

Tabela 6: Kje živite? 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Doma pri starših 42 42,0 42,0 42,0
  v svojem 

stanovanju/hiši 
49 49,0 49,0 91,0

  v študentskem domu 1 1,0 1,0 92,0
  drugo (navedite kje) 8 8,0 8,0 100,0
  Total 100 100,0 100,0  

Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 

Tabela 7: Sami kupujete pohištvo za vaš dom? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid da 54 54,0 54,0 54,0
  ne 46 46,0 46,0 100,0
  Total 100 100,0 100,0  

Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 

Tabela 8: Vam veliko pomeni urejenost prostora v katerem živite? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
da 96 96,0 96,0 96,0
ne 4 4,0 4,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  

Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 

Tabela 9: Se ubadate s težavo pomanjkanja prostora na vaših policah in v vaših   predalih oz. 
omarah? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
da 71 71,0 71,0 71,0
ne 29 29,0 29,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
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Tabela 10: Vam je všeč izdelek QBOX? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
da 73 73,0 73,0 73,0
ne 8 8,0 8,0 81,0
nisem prepričan 19 19,0 19,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 
 

Tabela 11: Vrednotenje trditve QBOX je inovativen (-2 = povsem se ne strinjam, 2 = povsem 
se strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
povsem se ne strinjam 9 9,0 9,0 9,0
ne strinjam se 34 34,0 34,0 43,0
ne morem se odločiti 9 9,0 9,0 52,0
strinjam se 32 32,0 32,0 84,0
povsem se strinjam 16 16,0 16,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 

 
 
Tabela 12: Vrednotenje trditve QBOX je moderen (- 2 = povsem se ne strinjam, 2 = povsem 

se strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
povsem se ne strinjam 1 1,0 1,0 1,0
ne strinjam se 12 12,0 12,0 13,0
ne morem se odločiti 7 7,0 7,0 20,0
strinjam se 66 66,0 66,0 86,0
povsem se strinjam 14 14,0 14,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
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Tabela 13: Vrednotenje trditve QBOX je zanimiv (-2 = povsem se ne strinjam, 2 = povsem se 
strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
ne strinjam se 5 5,0 5,0 5,0
ne morem se odločiti 6 6,0 6,0 11,0
strinjam se 59 59,0 59,0 70,0
povsem se strinjam 30 30,0 30,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 
 

Tabela 14: Vrednotenje trditve QBOX je uporaben (-2 = povsem se ne strinjam, 2 = povsem 
se strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
ne strinjam se 4 4,0 4,0 4,0
ne morem se odločiti 12 12,0 12,0 16,0
strinjam se 36 36,0 36,0 52,0
povsem se strinjam 48 48,0 48,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 
 

Tabela 15: Vrednotenje trditve QBOX je lep (-2 = povsem se ne strinjam, 2 = povsem se 
strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
povsem se ne strinjam 2 2,0 2,0 2,0
ne strinjam se 12 12,0 12,0 14,0
ne morem se odločiti 19 19,0 19,0 33,0
strinjam se 52 52,0 52,0 85,0
povsem se strinjam 15 15,0 15,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
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Tabela 16:  Vrednotenje trditve QBOX je primeren tudi za shranjevanje dokumentov in 
drugih pomembnih listin v pisarni (-2 = povsem se ne strinjam, 2 = povsem se 
strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
povsem se ne strinjam 1 1,0 1,0 1,0
ne strinjam se 16 16,0 16,0 17,0
ne morem se odločiti 8 8,0 8,0 25,0
strinjam se 40 40,0 40,0 65,0
povsem se strinjam 35 35,0 35,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 

Tabela 17: Vrednotenje trditve QBOX je primeren tudi zaigrače v otroški sobi  
                  (-2 = povsem se ne strinjam, 2 = povsem se strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
povsem se ne strinjam 2 2,0 2,0 2,0
ne strinjam se 7 7,0 7,0 9,0
ne morem se odločiti 7 7,0 7,0 16,0
strinjam se 33 33,0 33,0 49,0
povsem se strinjam 51 51,0 51,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 
 

Tabela 18: Vrednotenje trditve QBOX je primeren tudi za modne dodatke, čevlje, nogavice, 
pasove itd. v omari oz. poleg nje (-2 = povsem se ne strinjam, 2 = povsem se 
strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
ne strinjam se 9 9,0 9,0 9,0
ne morem se odločiti 9 9,0 9,0 18,0
strinjam se 45 45,0 45,0 63,0
povsem se strinjam 37 37,0 37,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
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Tabela 19: Vrednotenje trditve QBOX je primeren tudi za orodje in druge podobne stvari v 
delavnici ali garaži (-2 = povsem se ne strinjam, 2 = povsem se strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
povsem se ne strinjam 3 3,0 3,0 3,0
ne strinjam se 22 22,0 22,0 25,0
ne morem se odločiti 19 19,0 19,0 44,0
strinjam se 31 31,0 31,0 75,0
povsem se strinjam 25 25,0 25,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 
 

Tabela 20: Vrednotenje trditve QBOX je primeren tudi kot dodatek k pohištvu v dnevni sobi 
ali spalnici (-2 = povsem se ne strinjam, 2 = povsem se strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
povsem se ne strinjam 6 6,0 6,0 6,0
ne strinjam se 28 28,0 28,0 34,0
ne morem se odločiti 21 21,0 21,0 55,0
strinjam se 37 37,0 37,0 92,0
povsem se strinjam 8 8,0 8,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 
 

Tabela 21: Vrednotenje trditve QBOX je primeren tudi za brisače, mila in podobne stvari v 
kopalnici (-2 = povsem se ne strinjam, 2 = povsem se strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
povsem se ne strinjam 3 3,0 3,0 3,0
ne strinjam se 28 28,0 28,0 31,0
ne morem se odločiti 21 21,0 21,0 52,0
strinjam se 35 35,0 35,0 87,0
povsem se strinjam 13 13,0 13,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 
 



 29

 

Tabela 22: Vrednotenje trditve QBOX je primeren tudi za za zvezke in knjige v sobi učenca 
(-2 = povsem se ne strinjam, 2 = povsem se strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
ne strinjam se 7 7,0 7,0 7,0
ne morem se odločiti 5 5,0 5,0 12,0
strinjam se 40 40,0 40,0 52,0
povsem se strinjam 48 48,0 48,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 

Tabela 23: Vrednotenje spodbude k nakupu: Večnamenska uporabnost izdelka (1-najmanj 
me spodbudi, 5-najbolj me spodbudi) (-2 = povsem se ne strinjam, 2 = povsem 
se strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1 12 12,0 12,0 12,0
2 6 6,0 6,0 18,0
3 11 11,0 11,0 29,0
4 18 18,0 18,0 47,0
5 53 53,0 53,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 
 

Tabela 24: Vrednotenje spodbude k nakupu: Oblika in videz izdelka (1-najmanj me 
spodbudi, 5-najbolj me spodbudi) (-2 = povsem se ne strinjam, 2 = povsem se 
strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1 18 18,0 18,0 18,0
2 28 28,0 28,0 46,0
3 27 27,0 27,0 73,0
4 17 17,0 17,0 90,0
5 10 10,0 10,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
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Tabela 25: Vrednotenje spodbude k nakupu: Enostavna možnost menjave izgleda predalnika 
prek spletne strani (-2 = povsem se ne strinjam, 2 = povsem se strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1 40 40,0 40,0 40,0
2 19 19,0 19,0 59,0
3 19 19,0 19,0 78,0
4 16 16,0 16,0 94,0
5 6 6,0 6,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 
Tabela 26: Vrednotenje spodbude k nakupu: Nizka cena (-2 = povsem se ne strinjam, 2 = 

povsem se strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1 17 17,0 17,0 17,0
2 29 29,0 29,0 46,0
3 24 24,0 24,0 70,0
4 18 18,0 18,0 88,0
5 12 12,0 12,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 
 
Tabela 27: Vrednotenje spodbude k nakupu: Enostavna horizontalna ali vertikalna zložljivost 

QBOXOV v omaro (-2 = povsem se ne strinjam, 2 = povsem se strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1 11 11,0 11,0 11,0
2 16 16,0 16,0 27,0
3 20 20,0 20,0 47,0
4 34 34,0 34,0 81,0
5 19 19,0 19,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
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Tabela 28: Prikaz primernosti vrste prodajalne: V hipermarketu (-2 = povsem se ne strinjam, 
2 = povsem se strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
povsem se ne strinjam 1 1,0 1,0 1,0
ne strinjam se 13 13,0 13,0 14,0
ne morem se odločiti 18 18,0 18,0 32,0
strinjam se 33 33,0 33,0 65,0
povsem se strinjam 35 35,0 35,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 
 
Tabela 29: Prikaz primernosti vrste prodajalne: V prodajalni pohištva (-2 = povsem se ne 

strinjam, 2 = povsem se strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
povsem se ne strinjam 3 3,0 3,0 3,0
ne strinjam se 6 6,0 6,0 9,0
ne morem se odločiti 16 16,0 16,0 25,0
strinjam se 58 58,0 58,0 83,0
povsem se strinjam 17 17,0 17,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 
 
Tabela 30: Prikaz primernosti vrste prodajalne: Na sejmu (-2 = povsem se ne strinjam, 2 = 

povsem se strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
povsem se ne strinjam 7 7,0 7,0 7,0
ne strinjam se 17 17,0 17,0 24,0
ne morem se odločiti 21 21,0 21,0 45,0
strinjam se 40 40,0 40,0 85,0
povsem se strinjam 15 15,0 15,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
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Tabela 31: Prikaz primernosti vrste prodajalne: V specializirani trgovini z dodatki k pohištvu 

(-2 = povsem se ne strinjam, 2 = povsem se strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
povsem se ne strinjam 6 6,0 6,0 6,0
ne strinjam se 4 4,0 4,0 10,0
ne morem se odločiti 11 11,0 11,0 21,0
strinjam se 29 29,0 29,0 50,0
povsem se strinjam 50 50,0 50,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 
 
Tabela 32: Prikaz primernosti vrste prodajalne: Prek spletne trgovine (-2 = povsem se ne 

strinjam, 2 = povsem se strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
povsem se ne strinjam 6 6,0 6,0 6,0
ne strinjam se 24 24,0 24,0 30,0
ne morem se odločiti 18 18,0 18,0 48,0
strinjam se 34 34,0 34,0 82,0
povsem se strinjam 18 18,0 18,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 
 
Tabela 33: Prikaz primernosti vrste prodajalne: Vseeno mi je kje (-2 = povsem se ne strinjam, 

2 = povsem se strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
povsem se ne strinjam 8 8,0 8,0 8,0
ne strinjam se 26 26,0 26,0 34,0
ne morem se odločiti 20 20,0 20,0 54,0
strinjam se 30 30,0 30,0 84,0
povsem se strinjam 16 16,0 16,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
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Tabela 34: Vrednotenje trditve glede menjave vzorca preko spletne strani: Ideja menjave 
vzorca mi je všeč (-2 = povsem se ne strinjam, 2 = povsem se strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
ne strinjam se 2 2,0 2,0 2,0
ne morem se odločiti 13 13,0 13,0 15,0
strinjam se 55 55,0 55,0 70,0
povsem se strinjam 30 30,0 30,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 
 
Tabela 35: Vrednotenje trditve glede menjave vzorca preko spletne strani: Izdelek s tem lažje 

prilagodimo pohištvu oziroma menjavi pohištva (-2 = povsem se ne strinjam, 2 = 
povsem se strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
povsem se ne strinjam 2 2,0 2,0 2,0
ne morem se odločiti 7 7,0 7,0 9,0
strinjam se 48 48,0 48,0 57,0
povsem se strinjam 43 43,0 43,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 
 
Tabela 36: Vrednotenje trditve glede menjave vorca preko spletne strani: Ideja se mi zdi 

nesmiselna (-2 = povsem se ne strinjam, 2 = povsem se strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
povsem se ne strinjam 36 36,0 36,0 36,0
ne strinjam se 47 47,0 47,0 83,0
ne morem se odločiti 12 12,0 12,0 95,0
strinjam se 3 3,0 3,0 98,0
povsem se strinjam 2 2,0 2,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
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Tabela 37: Vrednotenje trditve glede menjave vzorca preko spletne strani: Nikoli ne bi 
menjal vzorca (-2 = povsem se ne strinjam, 2 = povsem se strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
povsem se ne strinjam 36 36,0 36,0 36,0
ne strinjam se 44 44,0 44,0 80,0
ne morem se odločiti 15 15,0 15,0 95,0
strinjam se 4 4,0 4,0 99,0
povsem se strinjam 1 1,0 1,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 
 
Tabela 38: Vrednotenje trditve glede menjave vzorca preko spletne strani: QBOX s tem še ne 

pridobi na uporabnosti (-2 = povsem se ne strinjam, 2 = povsem se strinjam) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
povsem se ne strinjam 4 4,0 4,0 4,0
ne strinjam se 2 2,0 2,0 6,0
ne morem se odločiti 8 8,0 8,0 14,0
strinjam se 57 57,0 57,0 71,0
povsem se strinjam 29 29,0 29,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 
 
Tabela 39: Ideja se mi zdi smiselna (prekodiranje spremenljivke iz »ideja se mi zdi 

nesmiselna« v »ideja se mi zdi smiselna)  

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
povsem se ne strinjam 2 2,0 2,0 2,0
ne strinjam se 3 3,0 3,0 5,0
ne morem se odločiti 12 12,0 12,0 17,0
strinjam se 47 47,0 47,0 64,0
povsem se strinjam 36 36,0 36,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
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Tabela 40: Menjal bom vzorec (prekodiranje spremenljivke iz »nikoli ne bi menjal vzorca« v 
»zagotovo bom menjal vzorec) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
povsem se ne strinjam 1 1,0 1,0 1,0
ne strinjam se 4 4,0 4,0 5,0
ne morem se odločiti 15 15,0 15,0 20,0
strinjam se 44 44,0 44,0 64,0
povsem se strinjam 36 36,0 36,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
  
Tabela 41: Prikaz primernosti oglaševalskega medija za izdelek QBOX 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Časopisi in revije 51 51,0 51,0 51,0
TV in radio 7 7,0 7,0 58,0
Internet 20 20,0 20,0 78,0
Panoji in plakatne 
površine 

20 20,0 20,0 98,0

Drugo 2 2,0 2,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 
Tabela 42: Bi kupili QBOX? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
da 63 63,0 63,0 63,0
ne 13 13,0 13,0 76,0
ne vem 24 24,0 24,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
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Tabela 43: Koliko denarja bi bili pripravljeni odšteti za nakup enega izdelka QBOX? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
manj kot 6 EUR 7 7,0 7,0 7,0
od 6,1 do 8 EUR 38 38,0 38,0 45,0
od 8,1 do 10 EUR 45 45,0 45,0 90,0
od 10,1 do 12 EUR 6 6,0 6,0 96,0
nad 12 EUR 4 4,0 4,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
 
 
Tabela 44: Struktura anketirancev po spolu 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Moški 35 35,0 35,0 35,0
Ženski 65 65,0 65,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
  
 
 
Tabela 45: Struktura anketirancev po starosti 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
do 20 let 2 2,0 2,0 2,0
od 21 do 25 52 52,0 52,0 54,0
od 26 do 30 19 19,0 19,0 73,0
od 31 do 40 13 13,0 13,0 86,0
od 41 do 50 12 12,0 12,0 98,0
nad 50 let 2 2,0 2,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
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Tabela 46: Struktura anketirancev po dokončani izobrazbi 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
poklicna šola 25 25,0 25,0 25,0
gimnazija 33 33,0 33,0 58,0
višja, visoka ali 
univerzitetna 

39 39,0 39,0 97,0

magisterij ali doktorat 3 3,0 3,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
  
Tabela 47: Ali starost vpliva na nakup (združitev starostnih razredov v tri skupine)  

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
do 25 let 54 54,0 54,0 54,0
od 26 do 40 let 32 32,0 32,0 86,0
nad 41 let 14 14,0 14,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
Tabela 48: Bi kupili QBOX (združitev treh razredov v dva, spojitev odgovor z ne in ne vem)  

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Da 63 63,0 63,0 63,0
Ne 37 37,0 37,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
 
Tabela 49: Koliko denarja bi bili pripravljeni odšteti za nakup enega izdelka QBOX 

(združitev razredov) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Manj kot 6,1 ali več 
kot 10 EUR 

17 17,0 17,0 17,0

Od 6,1 do 10 EUR 83 83,0 83,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
Vir: Rezultati analize podatkov o zanimanju potencialnih kupcev za QBOX, maj–julij 2007 (n = 100). 
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Priloga 13: Bivariatna analiza raziskave primerjave med spoloma 
 
H1: Všečnost izdelka je pri ženskah višja kot pri moških. 

  
 
 
 Case Processing Summary 
 

Cases 
Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
Vam je všeč izdelek Q 
box? * Spol 

100 100,0% 0 ,0% 100 100,0%

 
 
 
 Vam je všeč izdelek QBOX? * Spol Crosstabulation 
 

Spol Total 

    Moški Ženski Moški 
Count 20 53 73
Expected Count 25,6 47,5 73,0
% within Vam je všeč 
izdelek QBOX? 27,4% 72,6% 100,0%

% within Spol 57,1% 81,5% 73,0%

da 

% of Total 20,0% 53,0% 73,0%
Count 5 3 8
Expected Count 2,8 5,2 8,0
% within Vam je všeč 
izdelek QBOX? 62,5% 37,5% 100,0%

% within Spol 14,3% 4,6% 8,0%

ne 

% of Total 5,0% 3,0% 8,0%
Count 10 9 19
Expected Count 6,7 12,4 19,0
% within Vam je všeč 
izdelek QBOX? 52,6% 47,4% 100,0%

% within Spol 28,6% 13,8% 19,0%

Vam je všeč 
izdelek Q box? 

nisem prepričan 

% of Total 10,0% 9,0% 19,0%
Count 35 65 100
Expected Count 35,0 65,0 100,0
% within Vam je všeč 
izdelek QBOX? 35,0% 65,0% 100,0%

% within Spol 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% of Total 35,0% 65,0% 100,0%
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 Chi-Square Tests 
 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 7,110(a) 2 ,029
Likelihood Ratio 6,891 2 ,032
Linear-by-Linear Association 5,485 1 ,019
N of Valid Cases 

100   

a  1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,80. 
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Priloga 14: Statistična analiza hipotez 
 
H2: Všečnost izdelka QBOX pri potencialnih uporabnikih je visoka.  

 
 Notes 
 
Output Created 16-AUG-2007 16:52:32
Comments   

Data 
C:\Documents and Settings\My 
Documents\Statistika\Urska 
diplomska\kodiranje.sav 

Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 

Input 

N of Rows in Working Data 
File 100

Definition of Missing User-defined missing values are treated as 
missing. 

Missing Value Handling 

Cases Used 
Statistics are based on all cases with valid data. 

Syntax FREQUENCIES 
  VARIABLES=V5 
  /ORDER=  ANALYSIS . 
 

Elapsed Time 
0:00:00,03

Resources 

Processor Time 0:00:00,02
 
 
 Statistics 
 
Vam je všeč izdelek QBOX?  

Valid 100 N 
Missing 0 

 
 
 Vam je všeč izdelek QBOX? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
da 73 73,0 73,0 73,0
ne 8 8,0 8,0 81,0
nisem prepričan 19 19,0 19,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
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H3: Potencialni uporabniki vidijo v izdelku visoko uporabno vrednost.  
 
 

T-Test  
Output Created 16-AUG-2007 16:53:39
Comments   

Data 
C:\Documents and Settings\My 
Documents\Statistika\Urska 
diplomska\kodiranje.sav 

Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 

Input 

N of Rows in Working Data 
File 100

Definition of Missing User defined missing values are treated as 
missing. 

Missing Value Handling 

Cases Used 
Statistics for each analysis are based on the cases 
with no missing or out-of-range data for any 
variable in the analysis. 

Syntax T-TEST 
  /TESTVAL = 0 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = V6d 
  /CRITERIA = CI(.95) . 
 

Elapsed Time 

0:00:00,16

Resources 

Processor Time 0:00:00,16
 
 
 
 One-Sample Statistics 
 

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
Uporaben (-2 = povsem se ne 
strinjam, 2 = povsem se strinjam) 100 1,2800 ,82975 ,08297
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 One-Sample Test 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

  t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference Lower Upper 

Uporaben (-2 = povsem 
se ne strinjam, 2 = 
povsem se strinjam) 

15,426 99 ,000 1,28000 1,1154 1,4446
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H4: Potencialnim uporabnikom se izdelek zdi večnamenski 
 
Za preverjanje tretje domneve sem analizirala odgovore na dve vprašanji (7. in 8. vprašanje).  
Pri 7. vprašanju sem spraševala o načinu uporabe izdelka QBOX. 
 
T-Test  
Output Created 16-AUG-2007 16:55:05
Comments   

Data C:\Documents and Settings\My 
Documents\Statistika\Urska 
diplomska\kodiranje.sav 

Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 

Input 

N of Rows in Working Data 
File 

100

Definition of Missing User defined missing values are treated as 
missing. 

Missing Value Handling 

Cases Used Statistics for each analysis are based on the cases 
with no missing or out-of-range data for any 
variable in the analysis. 

Syntax T-TEST 
  /TESTVAL = 0 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = V7a V7b V7c V7d V7e V7f V7g 
  /CRITERIA = CI(.95) . 
 

Elapsed Time 

0:00:00,14

Resources 

Processor Time 0:00:00,14
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 One-Sample Statistics 
 

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
Za shranjevanje dokumentov in 
drugih pomembnih listin v pisarni 

100 ,9200 1,07947 ,10795

Za igrače v otroški sobi 100 1,2400 ,99615 ,09962
Za modne dodatke, čevlje, 
nogavice, pasove itd. v omari oz. 
poleg nje 

100 1,1000 ,90453 ,09045

Za orodje in druge podobne stvari v 
delavnici ali garaži 100 ,5300 1,17598 ,11760

Kot dodatek k pohištvu v dnevni 
sobi ali spalnici 100 ,1300 1,09779 ,10978

Za brisače, mila in podobne stvari v 
kopalnici 100 ,2700 1,09963 ,10996

Za zvezke in knjige v sobi učenca 
100 1,2900 ,85629 ,08563

 
 
 One-Sample Test 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

  t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference Lower Upper 
Za shranjevanje 
dokumentov in drugih 
pomembnih listin v pisarni 

8,523 99 ,000 ,92000 ,7058 1,1342

Za igrače v otroški sobi 12,448 99 ,000 1,24000 1,0423 1,4377
Za modne dodatke, čevlje, 
nogavice, pasove itd. v 
omari oz. poleg nje 

12,161 99 ,000 1,10000 ,9205 1,2795

Za orodje in druge 
podobne stvari v delavnici 
ali garaži 

4,507 99 ,000 ,53000 ,2967 ,7633

Kot dodatek k pohištvu v 
dnevni sobi ali spalnici 1,184 99 ,239 ,13000 -,0878 ,3478

Za brisače, mila in 
podobne stvari v kopalnici 2,455 99 ,016 ,27000 ,0518 ,4882

Za zvezke in knjige v sobi 
učenca 15,065 99 ,000 1,29000 1,1201 1,4599
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Pri 8. vprašanju, pa sem preverila katera izmed navedenih lastnosti izdelka, bi najbolj 
spodbudila potencialne porabnike k nakupu.  
 
 
 
Output Created 16-AUG-2007 16:57:35
Comments   

Data 
C:\Documents and Settings\My 
Documents\Statistika\Urska 
diplomska\kodiranje.sav 

Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 

Input 

N of Rows in Working Data 
File 100

Definition of Missing User defined missing values are treated as 
missing. 

Missing Value Handling 

Cases Used All non-missing data are used. 
Syntax DESCRIPTIVES 

  VARIABLES=V8a V8b V8c V8d V8e 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV . 
 

Elapsed Time 
0:00:00,03

Resources 

Processor Time 0:00:00,03
 
 
 Descriptive Statistics 
 
  N Mean Std. Deviation 
Večnamenska uporabnost izdelka 

100 3,9400 1,40576

Oblika in izgled izdelka 100 2,7300 1,22972
Enostavna možnost menjave izgleda 
predalnika preko spletne strani 100 2,2900 1,30496

Nizka cena 100 2,7900 1,26567
Enostavna horizontalna ali vertikalna 
zložljivost QBOXOV v omaro 100 3,3400 1,26507

Valid N (listwise) 100   
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T-Test 
Output Created 16-AUG-2007 16:59:04
Comments   

Data C:\Documents and Settings\My 
Documents\Statistika\Urska 
diplomska\kodiranje.sav 

Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 

Input 

N of Rows in Working Data 
File 

100

Definition of Missing User defined missing values are treated as 
missing. 

Missing Value Handling 

Cases Used Statistics for each analysis are based on the cases 
with no missing or out-of-range data for any 
variable in the analysis. 

Syntax T-TEST 
  PAIRS = V8a  WITH V8e (PAIRED) 
  /CRITERIA = CI(.95) 
  /MISSING = ANALYSIS. 
 

Elapsed Time 

0:00:00,06

Resources 

Processor Time 0:00:00,05
 
 
 Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
Večnamenska uporabnost 
izdelka 3,9400 100 1,40576 ,14058

Pair 1 

Enostavna horizontalna ali 
vertikalna zložljivost Q boxov v 
omaro 

3,3400 100 1,26507 ,12651

 
 
 
 Paired Samples Correlations 
 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 Večnamenska uporabnost izdelka & 

Enostavna horizontalna ali vertikalna 
zložljivost QBOXOV v omaro 100 -,250 ,012
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 Paired Samples Test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paired Differences t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

  Lower Upper  
Pair 
1 

Večnamenska 
uporabnost 
izdelka - 
Enostavna 
horizontalna ali 
vertikalna 
zložljivost 
QBOXOV v omaro

,60000 2,11297 ,21130 ,18074
1,0192

6
2,840 99 ,005
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H5: Najbolj ustrezna tržna pot za prodajo izdelka QBOX je hipermarket. 
  
 
Output Created 16-AUG-2007 17:00:09
Comments   

Data C:\Documents and Settings\My 
Documents\Statistika\Urska 
diplomska\kodiranje.sav 

Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 

Input 

N of Rows in Working Data 
File 

100

Definition of Missing User defined missing values are treated as 
missing. 

Missing Value Handling 

Cases Used All non-missing data are used. 
Syntax DESCRIPTIVES 

  VARIABLES=V9a V9b V9c V9d V9e V9f 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV . 
 

Elapsed Time 

0:00:00,13

Resources 

Processor Time 0:00:00,11
 
 
 Descriptive Statistics 
 
  N Mean Std. Deviation 
V hipermarketu 100 ,8800 1,06629
V prodajalni pohištva 100 ,8000 ,89893
Na sejmu 100 ,3900 1,14499
V specializirani trgovini z dodatki k 
pohištvu 

100 1,1300 1,14287

Preko spletne trgovine 100 ,3400 1,19949
Vseeno mi je kje 100 ,2000 1,22268
Valid N (listwise) 100   

 
 
T-TEST 
  PAIRS = V9a  WITH V9d (PAIRED) 
  /CRITERIA = CI(.95) 
  /MISSING = ANALYSIS. 
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T-test 
Output Created 16-AUG-2007 17:00:48
Comments   

Data C:\Documents and Settings\\My 
Documents\Statistika\Urska 
diplomska\kodiranje.sav 

Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 

Input 

N of Rows in Working Data 
File 100

Definition of Missing User defined missing values are treated as 
missing. 

Missing Value Handling 

Cases Used Statistics for each analysis are based on the cases 
with no missing or out-of-range data for any 
variable in the analysis. 

Syntax T-TEST 
  PAIRS = V9a  WITH V9d (PAIRED) 
  /CRITERIA = CI(.95) 
  /MISSING = ANALYSIS. 
 

Elapsed Time 

0:00:00,16

Resources 

Processor Time 0:00:00,16
 
 
 Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
V hipermarketu ,8800 100 1,06629 ,10663Pair 1 
V specializirani trgovini z 
dodatki k pohištvu 1,1300 100 1,14287 ,11429

 
 
 Paired Samples Correlations 
 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 V hipermarketu & V 

specializirani trgovini z 
dodatki k pohištvu 

100 -,053 ,598
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Paired Samples Test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paired Differences t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

  Upper Lower  
Pair 
1 

V hipermarketu 
- V 
specializirani 
trgovini z 
dodatki k 
pohištvu 

-,25000 1,60413 ,16041 -,56829 ,06829 -1,558 99 ,122
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H6: Menjavanje vzorcev preko spletne strani je za potencialne uporabnike privlačna 
opcija. 

 
 

T-test 
Output Created 16-AUG-2007 17:03:17
Comments   

Data C:\Documents and Settings\My 
Documents\Statistika\Urska 
diplomska\kodiranje.sav 

Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 

Input 

N of Rows in Working Data 
File 

100

Definition of Missing User defined missing values are treated as 
missing. 

Missing Value Handling 

Cases Used Statistics for each analysis are based on the cases 
with no missing or out-of-range data for any 
variable in the analysis. 

Syntax T-TEST 
  /TESTVAL = 0 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = V10a V10b smiselna menjava 
V10e 
  /CRITERIA = CI(.95) . 
 

Elapsed Time 

0:00:00,16

Resources 

Processor Time 0:00:00,14
 
 
 One-Sample Statistics 
 

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
Ideja menjave vzorca mi je všeč 

100 1,1300 ,70575 ,07057

Izdelek s tem lažje prilagodimo 
pohištvu oziroma menjavi pohištva 100 1,3000 ,77198 ,07720

Ideja se mi zdi smiselna 100 1,1200 ,87939 ,08794
Menjal bom vzorec 100 1,1000 ,87039 ,08704
QBOX s tem še ne pridobi na 
uporabnosti 

100 1,0500 ,90314 ,09031
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 One-Sample Test 
 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

   Lower Upper 
Ideja menjave vzorca mi je 
všeč 

16,011 99 ,000 1,13000 ,9900 1,2700

Izdelek s tem lažje 
prilagodimo pohištvu 
oziroma menjavi pohištva 

16,840 99 ,000 1,30000 1,1468 1,4532

Ideja se mi zdi smiselna 12,736 99 ,000 1,12000 ,9455 1,2945
Menjal bom vzorec 12,638 99 ,000 1,10000 ,9273 1,2727
Q box s tem še ne pridobi 
na uporabnosti 

11,626 99 ,000 1,05000 ,8708 1,2292
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H7: Večina potencialnih kupcev je za izdelek QBOX pripravljena plačati več kot 6 in 
manj kot 10 evrov.  

 
 

Frequencies 
Output Created 16-AUG-2007 17:11:35
Comments   

Data C:\Documents and Settings\My 
Documents\Statistika\Urska 
diplomska\kodiranje.sav 

Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 

Input 

N of Rows in Working Data 
File 

100

Definition of Missing User-defined missing values are treated as 
missing. 

Missing Value Handling 

Cases Used 
Statistics are based on all cases with valid data. 

Syntax FREQUENCIES 
  VARIABLES=Pripravljeni_odst 
  /ORDER=  ANALYSIS . 
 

Elapsed Time 
0:00:00,08

Resources 

Processor Time 0:00:00,08
 
 
 Statistics 
 
Koliko denarja bi bili pripravljeni odšteti za nakup enega QBOXA?  

Valid 100 N 
Missing 0 

 
 
 Koliko denarja bi bili pripravljeni odšteti za nakup enega QBOXA? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Manj kot 6,1 ali več kot 
10 EUR 17 17,0 17,0 17,0

Od 6,1 do 10 EUR 83 83,0 83,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
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H8: Starost na nakup izdelka nima vpliva. 
 
 

Crosstabs 
Output Created 16-AUG-2007 17:15:08
Comments   

Data C:\Documents and Settings\My 
Documents\Statistika\Urska 
diplomska\kodiranje.sav 

Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 

Input 

N of Rows in Working Data File 
100

Definition of Missing User-defined missing values are treated as 
missing. 

Missing Value Handling 

Cases Used Statistics for each table are based on all the 
cases with valid data in the specified range(s) for 
all variables in each table. 

Syntax CROSSTABS 
  /TABLES=bi_kupili2  BY starost2 
  /FORMAT= AVALUE TABLES 
  /STATISTIC=CHISQ 
  /CELLS= COUNT EXPECTED ROW COLUMN 
TOTAL 
  /COUNT ROUND CELL . 
 

Elapsed Time 

0:00:00,08

Dimensions Requested 2
Cells Available 174876

Resources 

Processor Time 0:00:00,08
 
 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Bi kupili QBOX * Starost 100 100,0% 0 ,0% 100 100,0%
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 Bi kupili QBOX * Starost Crosstabulation 
 

Starost Total 

    do 25 let 
od 26 do 40 

let nad 41 let do 25 let 
Count 29 21 13 63
Expected Count 34,0 20,2 8,8 63,0
% within Bi kupili QBOX 46,0% 33,3% 20,6% 100,0%
% within Starost 53,7% 65,6% 92,9% 63,0%

Da 

% of Total 29,0% 21,0% 13,0% 63,0%
Count 25 11 1 37
Expected Count 20,0 11,8 5,2 37,0
% within Bi kupili QBOX 67,6% 29,7% 2,7% 100,0%
% within Starost 46,3% 34,4% 7,1% 37,0%

Bi kupili Q 
box 

Ne 

% of Total 25,0% 11,0% 1,0% 37,0%
Count 54 32 14 100
Expected Count 54,0 32,0 14,0 100,0
% within Bi kupili QBOX 54,0% 32,0% 14,0% 100,0%
% within Starost 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% of Total 54,0% 32,0% 14,0% 100,0%
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 7,451(a) 2 ,024
Likelihood Ratio 8,839 2 ,012
Linear-by-Linear Association 6,913 1 ,009
N of Valid Cases 

100   

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,18. 
 

 


