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POVZETEK
Namen magistrskega dela je preučiti in podrobneje predstaviti uvajanje nove japonske
avtomobilske blagovne znamke na tržišče Hrvaške na primeru podjetja Presečki grupa d. o. o..
Naslednji namen dela je pridobiti mnenje oziroma intervjuvati dva zaposlena v podjetju
Presečki grupa d. o. o., katera se ukvarjata z nabavo in prodajo japonskih vozil, konkretno
znamke ISUZU.

V teoretičnem delu magistrskega dela bomo razjasnili, kaj je blagovna znamka in kakšna sta
vloga ter pomen avtomobilskih blagovnih znamk na tržišču. Hkrati bomo opredelili, kaj
pomeni novi avtomobilski izdelek na nekem tržišču. Da ugotovimo, kaj to pomeni, bomo
našteli razloge za uspeh kot tudi razloge za neuspeh na tržišču. Ko se uvaja nova blagovna
znamka oziroma izdelek na tržišče določene države, se moramo zavedati pomembnosti
marketinških aktivnosti in pomembnosti komunikacije z javnostjo oziroma potencialnimi
kupci. Tu ima veliko vlogo samo prodajno osebje, ki mora prepričati kupca v pomembnost
izdelka. Dotaknili se bomo soodvisnosti kvalitete in cene japonskih vozil. Pomembno je
omeniti razvoj standardov v avtomobilski industriji in sistem kakovosti.

V praktičnem delu magistrskega dela bomo izvedli dva intervjuja v podjetju Presečki grupa d.
o. o.. Prvi intervju bomo izvedli z osebo, ki se ukvarja z nabavo avtomobilov v podjetju, in
drugi intervju z osebo, ki se ukvarja s prodajo japonskih avtomobilov. Podjetje Presečki grupa
d. o. o. je tipično podjetje, ki se ukvarja s prodajo japonskih vozil blagovne znamke ISUZU.
Podjetje je pred kratkim sklenilo pogodbo z japonskim podjetjem ISUZU o generalnem
zastopništvu na hrvaškem trgu za prodajo njihovih avtomobilov. Na podlagi tega dejstva
bomo opravili dva intervjuja in s pomočjo ustrezne metodologije sprejeli ali zavrnili
zastavljene hipoteze oziroma dejstva.

V sklepu magistrskega dela bomo predstavili ključne ugotovitve in predlog ukrepov, do
katerih smo prišli v raziskovalnem delu magistrskega dela.

Ključne besede: japonska vozila, ISUZU blagovna znamka, ISUZU vozila, Presečki grupa d.
o. o.

ABSTRACT

Introducing of New Automobile Brand to Croatian Market in The Example of "Presečki
Grupa d.o.o."
The purpose of the master thesis is to study and to introduce more details in the case of the
introduction of a new Japanese car brand in the market of Croatia in the example of Presečki
grupa d.o.o. The next objective is to obtain an opinion, or make the interview with two
employees of the company Presečki grupa d.o.o. which are engaged in the purchase and sales
of Japanese vehicles, specifically brand ISUZU.
In the theoretical part of the master thesis we will clarify what is the brand, and what is the
role and importance of the automotive brands on the market. At the same time, we will define
what constitutes a new automotive product in a particular market. What this means, we will
enumerate the reasons for the success and the reasons for the failure on the market. When a
new brand or product is in the process of introduction on the market of some country we need
to be aware of the importance of marketing activities, communication with the public and
potential buyers. In this case very big role has sales staff who must convince potencial buyer
in the importance of the product. We will also touch the interdependence of quality and prices
of Japanese vehicles. Here it is important to mention the development of standards in the
automotive industry and quality system.
In the practical part of the master's work we'll make two interviews in the company Presečki
grupa d.o.o. The first interview we'll make with the person which is engaged in purchasing
cars in the company, a second interview we'll make with the person who is engaged in the
sales of Japanese cars. Company Presečki grupa d.o.o is a typical company, which is engaged
in the sales of Japanese brand vehicles ISUZU. The company has recently entered into an
agreement with the Japanese company, Isuzu about general dealership in the Croatian market
for the sale of their cars. And on the basis of this fact we will be conducted two interviews
and by means of an appropriate methodology, we will accept or reject hypotheses or facts. In
the conclusion of the master thesis we will present the key findings and proposed actions.,to
which we have come in the research work of the master thesis.

Key words: Japanese vehicles ISUZU brand ISUZU vehicles Presečki Grupa d.o.o.
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1 UVOD
Za vsako pozitivno poslovanje podjetja je pomembnih veliko dejavnikov, ki vplivajo na
podjetje, prav tako pa tudi poslovno okolje, ki ga sestavljajo tudi druga podobna podjetja
oziroma konkurenca. V magistrskem delu se bomo ukvarjali s tem, kako je podjetje Presečki
grupa d. o. o. iz Hrvaške uvedlo novo avtomobilsko blagovno znamko na trg Hrvaške.
Blagovna znamka se imenuje ISUZU. ISUZU je japonska blagovna znamka, ki jo za trg
Hrvaške zastopa Presečki grupa d. o. o.. ISUZU pomeni visoko kakovostna vozila, kot so
tovornjaki, pick-up vozila, gospodarska vozila in drugo. Blagovna znamka pomeni samo ime
vozila oziroma ime podjetja, ki vozila izdeluje. Obstaja velika množica različnih blagovnih
znamk vozil, katera so zelo priljubljena in jih kupci radi kupujejo. Obstaja tudi množica vozil,
ki niso tako priljubljena in so vozila oziroma blagovne znamke relativno neznane večini
kupcev. Tu se vidi glavna razlika med blagovnimi znamkami, kar je moč pripisati
priljubljenosti med kupci. Veliko vlogo igrajo marketing in menedžment določenih podjetij
ter marketing posameznih generalnih zastopnikov za določene trge. Pomembno je omeniti
tudi, da so vozila na trg Hrvaške prišla prej nekaj mesecev in da se podjetje Presečki grupa d.
o. o. počasi pozicionira na hrvaški trg kot zastopnik ISUZU vozil. Za dobro uvrščanje na
določeni trg je pomembno imeti dobro izurjene, profesionalne in kvalitetne delavce oziroma
prodajalce, ki so vsak dan v stiku s potencialnimi odjemalci. Izurjeni in profesionalni delavci
so podoba podjetja v celoti. Prodajalci morajo biti osebe, ki nimaju strahu pred nastopom in se
lahko vživijo v kožo odjemalca, z lahkoto prečitajo odjemalčeve želje in se vedejo tako, da
približajo določeno vozilo kupcu na zanimiv in uporaben način. Ko smo že pri vozilih in
prodajalcih ter odjemalcih, so pomembni in vplivni predvsem cena, kakovost ter odnos med
ceno in kakovostjo kot dejavniki, ki v veliki meri vplivajo na odjemalčevo percepcijo vozila.
Cena je eden od dejanikov, ki vpliva na percepcijo in odločanje za nakup vozil. Zato je
pomembno, da je cena v določenih okvirjih in v razmerju s kakovostjo vozila. Večina
potencialnih kupcev se odloča za vozila, ki so kvalitetna, a tudi cena ustreza tej kvaliteti, torej
ni previsoka. Obenem sta tudi kakovost izdelave in kakovost posameznega vozila zelo
pomembni za kupce. Japonska vozila slovijo kot vozila visoke kakvosti, katerih cena ustreza
tej kakovosti. Podjetje, ki izdeluje ISUZU vozila, se zaveda visoke ravni kakovosti izdelave
vozil, saj so Japonci poznani kot ljudi, ki vse, kar delajo, želijo narediti popolno, brez napak.
Podjetje Presečki grupa d. o. o. je generalni zastopnik za japonska gospodarska vozila
blagovne znamke ISUZU. V Krapini izdelujejo prodajni salon, kjer bodo razstavljena vsa
gospodarska vozila in si jih bodo potencialni odjemalci lahko ogledali. Na koncu lahko
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rečemo, da sta blagovna znamka in vozilo določenega proizvajalca v medsebojni soodvisnosti
ter se dopolnjujeta.

1.1 Opredelitev raziskovalnega področja in opis raziskovalnega problema
Vsako podjetje si želi večjega zaslužka oziroma večje dobrobiti podjetja. Eden od načinov
povišanja dobičkonosnosti je uvedba novega izdelka na tržišče. Obstajata dva načina, kako
lahko podjetje uvaja izdelek na tržišče. To sta uvajanje lastnega izdelka in uvajanje tujega
izdelka, ki ga podjetje uvaja kot generalni zastopnik za tuj izdelek na določenem tržišču.
Generalni zastopnik pomeni, da ima podjetje dovoljenje primarnega podjetja, ki izdeluje
izdelek, da izdelek lahko prodaja na določenem tržišču. Raziskovalno področje našega dela je
uvajanje nove avtomobilske blagovne znamke na tržišče. Pri tem mora podjetje biti previdno,
saj mora upoštevati določena pravila primarnega podjetja.
Raziskovalni problem, katerega bomo obravnavali, je uvedba nove avtomobilske blagovne
znamke na tržišče Hrvaške na praktičnem primeru podjetja Presečki grupa d. o. o. Izdelek,
katerega bomo preučevali, so japonska pick-up vozila, katere podjetje prodaja na hrvaškem
tržišču. Podjetje Presečki grupa d. o. o. je generalni zastopnik za japonske pick-upe in jih
prodaja na sejmih, preko kooperantov po Hrvaški in s terensko prodajo. Trenutno se izdeluje
prodajni salon, ki bo odprt v oktobru. Podjetje Presečki grupa d. o. o. je ustanovljeno leta
1990 v Krapini, na Hrvaškem. Glavna dejavnost podjetja Presečki grupa d. o. o. je prevoz
potnikov v lokalnem, občinskem in medobčinskem ter mednarodnem prevozu. S svojim
sestrinskim podjetjem, AP Varaždin, ima Presečki grupa d. o. o. okoli 400 vozil in približno
700 zaposlenih. Razen prevoza popotnikov Presečki grupa d. o. o. vsebuje sektorje, ki se
ukvarjajo s turističnimi aranžmaji, prodajo avtobusa in prodajo japonskih pick-up vozil in
terenskih poltovornih vozil. Presečki grupa d. o. o. je glavni uvoznik za Hrvaško za VDL in
ISUZU vozila. ISUZU vozila so japonska vozila, na podlagi katerih bomo izdelali magistrsko
delo.

1.2 Namen
Namen magistrskega dela je podrobneje preučiti in predstaviti življenjski cikel japonskega
avtomobilskega izdelka ter njegovo uvedbo kot nove blagovne znamke podjetja Presečki
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grupa d. o. o. na tržišče določene države, v tem primeru Hrvaške, in raziskati ter pridobiti
mnenje v podjetju Presečki grupa d. o. o., kako poteka uvedba japonskega avtomobilskega
izdelka na tržišče Hrvaške. Zanima nas tudi, kakšne so marketinške aktivnosti, ki jih Presečki
grupa d. o. o. mora narediti, da se odjemalci zainteresirajo za nakup japonskega pick-upa, in
kakšni so pogoji, katere mora podjetje izpolnjevati, da lahko obdrži status generalnega
zastopnika za japonska vozila ISUZU blagovne znamke.

1.3 Cilji
Temeljni cilji raziskave so:
- pregled literature na temo magistrskega dela,
- predstavitev življenjskega cikla izdelka oziroma blagovne znamke,
- predstavitev pomembnosti menedžmenta in marketinga pri uvajanju na tržišče,
- opredelitev trgovine na veliko in trgovine na malo v avtomobilski industriji,
- opredelitev procesa uvajanja izdelka na tržišče,
- opredelitev procesa uvajanja blagovne znamke na tržišče Hrvaške,
- predstavitev Hrvaške in hrvaškega tržišča,
- predstavitev Japonske,
- pomembnost generalnih zastopnikov,
- pomembnost pravih informacij,
- intervjuvanje zaposlenega v podjetju Presečki grupa d. o. o., ki se ukvarja z nabavo in
prodajo japonskih vozil ali izdelkov,
- pridobiti čim večji obseg znanja iz področja nabave in prodaje japonskih avtomobilskih
izdelkov.

1.4 Hipoteze
V magistrskem delu bomo preverjali trditve oziroma dejstva, katera smo oblikovali na podlagi
ustrezne literature.
H1: Kakovostne in pravočasne informacije o potrebah in pričakovanjih na hrvaškem tržišču
so nujne za uspeh novega japonskega avtomobilskega izdelka.
H2: Konkurenca je močna, zato so za uspeh podjetja Presečki grupa d. o. o. pomembne
cenovna konkurenčnost in prilagodljivost kupcem ter kvaliteta izdelka.
3

H3: Kupci japonskih vozil so le ljudje, ki že imajo izkušnje z japonskimi vozili.
H4: Za podjetje Presečki grupa d. o. o. trgovina z japonskimi vozili predstavlja novo tržno
priložnost za rast.
H5: Hrvaško tržišče je že prepoznalo japonske avtomobilske izdelke, ki jih ponuja Presečki
grupa d.o.o..

1.5 Predpostavke in omejitve raziskave
Predpostavljamo, da:

- so vsi udeleženci procesa nabave in prodaje dobro pripravljeni,
- so bili vsi nabavni in prodajni procesi izvršeni korektno in pravočasno,
- vsako uvajanje novega izdelka na trg Hrvaške za podjetje Presečki grupa d. o. o. pomeni
povečevanje dobička, ampak tudi določeno stopnjo tveganja propada.

Omejitve raziskave:

- omejen dostop do nekaterih podatkov v podjetju (poslovna skrivnost),
- obravnavamo le en izdelek.

1.6 Uporabljene metode raziskovanja
Pri pisanju teoretičnega dela magistrskega dela bomo uporabili deskriptivni pristop, ker bo šlo
za opisovanje določenih informacij in pojmov za predstavitev teorije o uvajanju novih
izdelkov na tržišče in o življenjskim ciklu podjetja. Pri zbiranju literature in informacij si
bomo pomagali s knjižnico EPF in knjižnico UM, svetovnim spletom, raznimi poslovnimi
revijami in poslovnimi članki.

Praktični del bomo izvedli s pomočjo raziskovalnega intervjuja. Vprašanja za intervju bomo
oblikovali na podlagi določene literature. Intervju bomo izvedli z dvema osebama, kateri
delata v podjetju Presečki grupa d. o. o. in se ukvarjata z nabavo ter prodajo japonskih
avtomobilskih izdelkov. Intervjuvancema bomo zastavili 15 vprašanj, ki se nanašajo na
procese nabave in prodaje znotraj podjetja. Tukaj gre za presenečeni tip raziskave, ker bomo z
intervjuvancema stopili v stik samo enkrat. Hkrati se bo delala retrospektivna/prospektivna
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raziskava, ker se bomo pogovarjali o procesih nabave in prodaje, kateri so že zaključeni in ki
se trenutno dogajajo, ter o bodočih napovedanih dogodkih.

5

2 VLOGA IN POMEN NOVIH AVTOMOBILSKIH BLAGOVNIH
ZNAMK NA TRŽIŠČU

Znamka (angl. Brand) se včasih uporabljala za označevanje, brandiranje oziroma žigosanje.
Uporabljali so jo trgovci in živinorejci, da so lahko ločili lastništvo ene črede od druge s tem,
da so označili, ožigosali živalsko kožo z vročim kovinskim žigom. Beseda brand izhaja iz
starogermanske besede brandr, ki je pomenila zažgati, vžgati. Posledično je bil ta koncept
oziroma beseda prevzet v poslovni svet, v trženje oziroma oglaševanje. Najstarejša generična
blagovna znamka naj bi bila neprekinjeno v uporabi v Indiji, in sicer od leta 1100 pr. n. št. pa
vse do leta 500 n. št., in sicer poznana kot ‘Chyawanprash’, zeliščna pasta z domnevnimi
zdravilnimi učinki, ki so jo povezovali z vidcem po imenu Chyawan. Prvi izdelki v
industriji, ki so bili označeni, so bili:


Ivory milo,



Campbell milo,



kokakola,



Uncle Ben riž.

Danes na določenem tržišču ene države obstaja veliko različnih vrst avtomobilov. Blagovnih
znamk obstaja pa samo nekoliko. Večinoma nekaj blagovnih znamk, ki so priznane in
poznane po svetu, zadržuje velik delež dobička. Lahko se vprašamo, kaj sploh je blagovna
znamka? Blagovna znamka je del področja intelektualne lastnine in zajema pravice, ki ne
izhajajo iz stvarnega prava. Blagovna znamka je pravica industrijske lastnine, v našem
primeru avtomobilske industrije, s katero se zavaruje znak ali kombinacija znakov, ki jih je
mogoče grafično prikazati in v gospodarskem prometu delajo razliko glede na druge podobne
izdelke. V tržnem komuniciranju razlikujemo znamke:


KORPORATIVNE,



STORITVENE,



BLAGOVNE.

Zaradi velike uporabe vseh treh znamk na tržišču jih velikokrat imenujemo »tržna znamka«.
V našem magistrskem delu se bomo osredotočili samo na blagovno znamko. Tržna znamka
namreč ni celostna podoba ali logotip, temveč je skupek vtisov, idej in izkušenj, ki jih ima
uporabnik tržne znamke. Torej, pojem tržna znamka je definiran glede na uporabnika, ne pa
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lastnika. Zaradi tega strokovnjaki priporočajo, da se da čim večji poudarek razvoju tržne
znamke po merilih ciljnega uporabnika. Danes je blagovna znamka osnovno in največ vredno
sredstvo v podjetju. Lahko rečemo, da blagovna znamka pomeni obljubo podjetja kupcu, da je
tisto, kar je kupil, zagotovoljeno s proizvajalčeve strani. Velikokrat so blagovne znamke
zaščitene, kar pomeni, da ne dovoljujejo oziroma preprečujejo drugim podobnim izvajalcem
nekega izdelka, da uporablja znak oziroma se predstavlja pod blagovno znamko podjetja, ki je
zaščitila svojo znamko. Podobno se dogaja tudi v avtomobilski industriji.
Obstajajo avtomobili, ki so podobni drug drugemu, a vsak ima svoj znak oziroma blagovno
znamko, kar ga loči od drugega. Torej, vsaka blagovna znamka ima za vsakega uporabnika
oziroma kupca svoj pomen in predstavlja določeno mnenje o določenem izdelku. To mnenje
se lahko osnuje na nekaj dejstvih, ki so oblikovana na podlagi odjemalčevega mnenja.
Pomembni so:


izvor izdelka,



prenos odgovornosti za izdelek na proizvajalca oziroma proizvajalčeva odgovornost za
izdelek,



manjše tveganje,



manjši stroški iskanja,



simbol kakovosti,



zveza, povezava, dogovor s proizvajalcem,



simbolna naprava.

Vemo, da je čas denar. Blagovna znamka je idealna stvar, ki zagotavlja, da si odjemalci
skrajšajo čas za nakup določenega izdelka. Podobno je tudi v avtomobilski industriji. Vemo,
da je VW najbolj priljubljena blagovna znamka pri odjemalcih zaradi tega, ker vemo, kaj stoji
v ozadju blagovne znamke. Kakovost, dolgotrajnost in zaupnost vozila. Tako je pač bilo do
trenutka, ko so odkrili, da je podjetje varalo na ekotestih. Ampak VW je na hitro rešil zadevo
v korist svojih kupcev. To je primer, kako morajo velika podjetja vedno ohraniti svojo podobo
med konkurenco, odjemalci in na koncu na svetovnem tržišču. Tako je bila blagovna znamka
(VW) v nevarnosti, ampak so se potrudili ohraniti jo varno za pojmovanje kupcev.
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Slika 1: Blagovna znamka Volkswagen (vir: Volkswagen, 2016)

Za proizvajalca, v našem primeru proizvajalca avtomobilskih izdelkov oziroma avtomobilov,
blagovna znamka predstavlja:


vir konkurenčne prednosti,



znak kvalitete zadovoljnemu kupcu,



način za prepoznavo rokovanja,



pravno varstvo izdelkov,



sredstvo za doseganje finančnih rezultatov.

Iz teh nekaj dejstev je lahko razvidno, da blagovna znamka igra veliko vlogo pri posameznem
izdelku določenega podjetja. Če je blagovna znamka dobro sprejeta, lahko med kupci
dosežemo velik dobiček. Iz druge strani, če je blagovna znamka slabo oblikovana,
predstavljena in sprejeta med kupci, lahko za proizvajalce povzroči kljub dobremu izdelku
škodo.
Z blagovno znamko moramo upravljati in ravnati zelo previdno ter varno. Za podjetje je lahko
sredstvo za doseganje dobička in velike prepoznavnosti v svetu izdelkov. Lahko pa pomeni
propad za podjetje. Zaradi tega je veliko podjetij ustanovilo menedžment blagovnih znamk ali
upravljanje z blagovno znamko. Ta oddelek upravlja z otipljivimi in neotipljivimi lastnostmi
blagovne znamke podjetja. Otipljive lastnosti so na primer cena, embalaža, izdelek in
neotipljive lastnosti čustvena in emocionalna navezanost na blagovno znamko.
Vloga novih blagovnih znamk na tržišču določene države pomeni nova pravila in večjo ter
močnejšo konkurenco v avtomobilski industriji na trgu ene države. Vloga uvajanja nove
blagovne znamke na neko tržišče je dobičkonostnost za podjetje, ki se poskuša uvrstiti na novi
trg. Za stare blagovne znamke od takrat obstaja nevarnost, da jim nova blagovna znamka
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prevzame veliki delež kupcev. Takrat nastane boj med proizvajalci avtomobilov in borba za
vsakega odjemalca avtomobilov. Velikokorat smo priče različnih avtomobilskih akcij ob
praznikih in takrat se lahko prepričamo, kako se vsak ponudnik avtomobilov bori za vsakega
kupca s popusti ali dodatno opremo. Kadar nova avtomobilska blagovna znamka vstopi na
novo tržišče, mora najprej imeti vse podatke o dosedanjih prodajnih možnostih na tem trgu,
kako diha konkurenca, kakšen je delež konkurence pri prodaji avtomobilov, razdelano taktiko
in strategijo za uspeh na trgu. Kar pomeni, da se mora od samega začetka promovirati in
približati kupcem ter na ta način kupce privabiti k svojim izdelkom. Lahko rečemo, da
sigurno najbolj privabi kupce k določenemu avtomobilu odnos med ceno in kakovostjo, saj so
avtomobili izdelki, ki se ne kupujejo vsak dan, temveč povprečno enkrat na več let. Zaradi
tega je uporabnikom velikokrat pomemben omenjen odnos in tudi sama prepoznavnost
blagovne znamke.

2.1 Pomen novih izdelkov in blagovne znamke
Preden se lotimo pomena izdelkov, je pomembno definirati tržišče ali trg. Vsak trg je
sestavljen iz t. i. obstoječih odjemalcev, ki tvorijo trenutno tržno povpraševanje, in
potencialnih odjemalcev, ki zagotavljajo priložnost za rast tržnega povpraševanja (Iršič &
Radonjič, 2011, str. 214). Pomen novih izdelkov na tržišču je odvisen v veliki meri od tega,
kaj točno odjemalci zahtevajo in za čimer obstaja povpraševanje. Nov izdelek na trgu pomeni
nevarnost za že obstoječe izdelke, ker jim lahko sčasoma prevzame delež kupcev in
posledično delež dobička. Zaradi tega se podjetja poskušajo čim bolj zavarovati na trgu na
način, da zavarujejo svojo blagovno znamko. Če ponazorimo s kota novega izdelka, ki ga
izdeluje malo in relativno neznano podjetje ter je njegova blagovna znamka neznana, obstaja
velika nevarnost, da izdelek in posledično podjetje propadeta. Tu pomembno vlogo igrata
marketing in menedžment podjetja. O teh zadevah bomo povedali nekaj več v nadaljevanju
magistrskega dela. Če se osredotočimo na vstopanje na trg že znanega izdelka in posledično
že znane blagovne znamke, je zelo lažje najti določen segment kupcev in dosegati zaželjeni
dobiček. Posledično lahko ugotovimo, da sta nov izdelek na trgu in njegova blagovna znamka
v veliki soodvisnosti. To pomeni, da blagovna znamka predstavlja vse lastnosti izdelka,
njegovo podobo med drugimi izdelki, izdelek pa daje blagovni znamki svojo materialno
podobo. Materialna podoba pomeni, da imajo izdelki določeno obliko in podobo, katero
morajo izpolniti, ker to od njih zahteva njihova blagovna znamka. Tudi povpraševanje kot
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ekonomska kategorija pomeni določeno raven, katero morajo upoštevati v podjetjih pri
izdelavi določenega števila izdelkov. Povpraševanje laično pomeni, koliko nečesa so
pripravljeni kupiti odjemalci po določeni ceni. Ponudba pa se gleda s strani podjetja, kar
pomeni, koliko nečesa želi podjetje ponuditi na trgu svojim odjemalcem za določeno ceno.
Več avtorjev razlaga, kaj je povpraševanje in kaj je ponudba. Povpraševanje pomeni količino
dobrin in storitev, katere so kupci pripravljeni kupiti po določeni ceni (Polovina & Medić,
2002, str. 90). Množica avtorjev opredeljuje različno tako povpraševanje kot tudi ponudbo, mi
pa bomo navedli definicijo, kjer ponudba pomeni količino dobrin in storitev, katere so
ekonomski subjekti pripravljeni ponuditi na tržišču po določeni ceni (Polovina & Medić,
2002, str. 91). Tako novi izdelki na tržišču kot dobrine ali storitve so v veliki meri
predstavljene s pomočjo svoje blagovne znamke. Če je blagovna znamka popularnejša in bolj
priljubljena, je izdelek zanimivejši in lažje pride do kupca. Tu se v veliki meri vidi
soodvistnost blagovne znamke in izdelka. Zanimivo se je dotakniti tudi tega, kako novi
izdelki ali nove blagovne znamke vplivajo na dosedanji odnos konkurence na tržišču. Vsako
novo vstopanje proizvodov na neko tržišče pomeni nevarnost in večjo konkurenco med
dosedanjimi konkurenti. Konkurenti se morajo prilagoditi novim razmeram in novemu
konkurentu. Tudi oglaševanje im marketinške aktivnosti se morajo povečevati, če dosedanja
konkurenca želi obdržati svoj delež tržišča in raven dobička.

2.2 Opredelitev novih izdelkov

Kaj pomeni opredelitev novih izdelkov? Kot nove izdelke lahko imenujemo proizvode, ki
vstopajo na tržišče in so novi za določeno tržišče. To so lahko tudi stari, novo oblikovani
izdelki, ki se predstavljajo kot novi izdelki na starem tržišču, ker uvajanje popolnoma novega
izdelka včasih predstavlja veliko tveganje za podjetje.
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Slika 2: Pomenske oblike novega izdelka (vir: Bećić, 2007, povz. po Hall, 1991, str. 6–9)

Oblike novih izdelkov so (Hall, 1991, str. 6–9):


NOVO ZA PODJETJE

Pomeni, da se je podjetje odločilo za proizvajanje že znanega izdelka. Prednost tega je, da je
izdelek na tržišču že sprejet in se že uspešno prodaja. V tem primeru mora biti tržišče tako
veliko, da je še dovolj prostora za konkurente. Ne glede na to pa mora podjete tudi v takšni
situaciji imeti neko konkurenčno prednost, kot so nižja cena, večja kakovost ali boljši servis.


IZBOLJŠAN IZDELEK

Izboljšan izdelek mora imeti novo sestavo, boljši okus, obliko, funkcijo ali celo korist, ki
naredi izdelek boljši od predhodnika. Proizvodnja mora biti cenejša, izdelek enostavnejši za
uporabo, življenjski cikel izdelka podaljšan. Po navadi se podjetja odločijo za izboljšavo v
dveh zelo različnih fazah življenjskega cikla izdelka. Prva faza je zrelost prvotnega izdelka,
seveda če ima izdelek še dovolj potenciala za obstoj na tržišču. Druga faza je uvajanje izdelka
na tržišče, ko se podjetje sooča z otroškimi bolezni svojega izdelka in ga izboljšuje za
uspešnejši prodor na tržišče.


RAZŠIRITEV ASORTIMENTA

Po navadi je najprofitnejši pristop uvajanja novih izdelkov. Ti izdelki so namenjeni
specifičnim željam določenega tržnega segmenta. Tovrstno obliko novih izdelkov pa si lahko
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privoščijo podjetja, ki že imajo uspešen izdelek in že pokrivajo določen segment ter imajo
dovolj sredstev za širitev na tržišču.


NOVO PAKIRANJE, REPOZICIONIRANJE, RECIKLIRANJE

Če je osnovni izdelek nespremenjen, lahko novi ovitek ustvari popolnoma drugo podobo
izdelka.

Vse vrste novih izdelkov, ki jih lahko najdemo na policah trgovin, ali pa večji izdelki kot
avtomobili v avtomobilski industriji so del našega vsakdana. V našem magistrskem delu, ki se
nanaša na uvedbo novih avtomobilov na hrvaško tržišče, trdimo, da je praksa izboljševati
svoje izdelke oziroma avtomobile najbolj priljubljena v avtomobilski industriji. To nam
pokaže že podatek, da avtomobilska industrija vsakih nekaj let na tržišču predstavi izboljšan
model svojega predhodnega modela oziroma modelov avtomobilov blagovnih znamk. Redka
podjetja se odločajo za uvedbo popolnoma novih avtomobilov, čeprav obstajajo tudi takšne
situacije. To so situacije, ko podjetja ugotovijo, da se dosedanji modeli avtomobila ne
prodajajo kot včasih in je življenjski cikel izdelka zapadel v fazo odmiranja. To pomeni tudi,
da se mora podjetje prilagoditi razmeram na tržišču in ponuditi kupcem novo obliko ter ime
avtomobila. Seveda vse analize, katere podjetje naredi, ne morejo zagotoviti uspeha prodaje
tega modela, ker je tveganje še zmeraj veliko. Ampak če uspe, je zagotovljen uspeh izdelka in
njegova nadaljnja proizvodnja in obstoj podobe podjetja na tržišču. Obstaja tudi nekaj
primerov, kadar se zaradi različnih špekulacij in goljufij v podjetju zgodi situacija, ko se
podjetje mora opravičiti svojim kupcem in plačati velike vsote denarja. S tem naredi veliko
škode, slab vtis in sum o svojem avtomobilskem izdelku. Vsi se radi spomnimo na primer
VW prej nekaj leti. Kot odjemalci vidimo, da se podjetje trudi, da povrne naše zaupanje kot
podjetje, ki proizvaja vrhunske avtomobilske izdelke. Veliko se je delalo na tem, da se podoba
podjetja in blagovna znamka podjetja vrneta na stari položaj.

2.3 Razlogi za uspeh

Bistvo uspeha je zaznati in pravočasno razumeti odjemalčevo potrebo za določeno stvar.
Včasih si podjetja mislijo, zakaj bi sploh izdelovali ta »neumni« izdelek, ampak potreba po tej
vrsti izdelka večinsko obstaja. Zaznavamo, da uspevajo tista podjetja, ki se vedno prilagajajo
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razmeram na tržišču, ki se vedno prilagajajo potrebam svojih kupcev, jih vedno poslušajo in
ravnajo po njihovih potrebah. Tako podjetja dajo velik pomen osebnemu kontaktu s svojimi
kupci. Tako obstajajo različne:


kartice zvestobe,



darilni boni,



plus klubi za kupce,



klubi lojalnosti.

S pomočjo vseh teh načinov komunikacije s kupci si podjetja delajo bazo podatkov in na ta
način ugotavljajo, kako se njihovi izdelki prodajajo. Tako lahko tudi ugotovijo, ali je čas za
spremembo izdelka oziroma izboljšave in ali obstaja potreba za novo vrsto izdelka na tržišču
ter kako so kupci zadovoljni z izdelki. Od vsega naštetega je največji razlog za uspeh izdelka
na tržišču sama komunikacija podjetja s vsakim posameznim kupcem.

Slika3. Top shop kartica Plus klub 5 zvezdic

Slika 3: Top shop kartica Plus klub 5 zvezdic (vir: Top shop, 2016)

2.4 Neuspeh novih izdelkov

Razlogov za neuspeh izdelkov, v našem primeru avtomobilov, je na tržišču veliko. Razlogov,
zakaj novi izdelki propadajo ali se ne uspejo uveljaviti na tržišče, je veliko. V nadaljevanju
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bomo predstavili nekaj najpogostejših razlogov (Bećić, 2007, str. 11, povzeto po Hall, 1991 in
Gruenwald, 1997):


SLABA IDEJA

To si lahko privoščijo močna podjetja, ki bodo ogromno vložila v marketinške aktivnosti in
poskusila ustvariti trend. Kljub temu je ideja slaba, tržišče pa ni dobro sprejelo novega izdelka
in odjemalci niso pripravljeni plačati takšne cene za takšen izdelek.


NEUPOŠTEVANJE POTREB IN ŽELJA ODJEMALCEV

Če podjetje naredi takšno napako, je v velikih težavah. Glavno pravilo sodobnih podjetij je, da
morajo vedno poslušati želje in potrebe odjemalcev, če želijo uspeti na tržišču. Včasih pa
morajo biti korak naprej od samih kupcev in vedeti, kaj si bodo kupci želeli.


PREMAJHNE RAZISKAVE

Premajhne raziskave kažejo na to, da podjetje ni vložilo dovolj truda in volje v to, da bi
raziskalo, kako se izdelek obnaša na trgu in kako je sprejet s strani odjemalcev.


NAPAKE, KI JIH NAREDIJO MENEDŽERJI

Na žalost se včasih menedžerji osredotočajo samo na eno plat podjetja, in to so prodaja delnic,
načrtovanje prevzemov ali investicije, ter tako pozabijo na ključni stvari, katera sta jim
prenesli uspeh, in to sta sam izdelek in njegov nadaljnji razvoj.


SLAB TAJMING

Za uveljavitev izdelka na tržišče potrebuje podjetje veliko časa in vlaganja ter denarja.
Teorija, da podjetja danes potrpijo in počakajo, danes več ni mogoča in je napačna, saj tako
podjetje izgubi denar.


NEZADOSTNA KONTROLA NAD KLJUČNIMI ELEMENTI

Nezadostna kontrola nad elementi v procesu. Te stvari se dogajajo predvsem manjšimi
podjetjem, ki razvijajo nove izdelke v joint-venture zvezi. Mala podjetja, katera nimajo vseh
elementov za izdelavo izdelka, zaupajo drugim podjetjem, da jim izdelajo izdelek, posledično
pa se cena izdelka zviša. To pa lahko majhna podjetja popelje v propad.


SLABO PLANIRANJE
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Slabo planiranje se odraža v slabi kakovosti samega izdelka, napačni ceni, napačnem
tajmingu predstavitve izdelka na trgu ali pa v manjkajoči podpori osebja. Sistem je oblikovan
na način, da nagrajuje menedžerje, ki kratkoročno izboljšujejo že obstoječ izdelek, a ne tistih
menedžerjev, ki si vzamejo čas in oblikujejo kvalitetne izdelke za prihodnost.


SLABA IZVEDBA

Vsak izdelek ima svojo osebnost. Poročila o poslovanju se sporočajo preko medijev.
Menedžerji lahko narobe izberejo medij, preko katerega bodo poročali o svojem poslovanju,
ali pa izberejo napačen trenutek ali napačno sporočilo.

Slika 4: Najpogostejši razlogi za neuspeh (vir: Hall, 1991, str. 20)

Od vsega naštetega je najpogostejša napaka, ki jo delajo mnogi podjetniki, ta, da s svojo idejo
ravnajo kot s »sveto kravo«. To pomeni, da bodo vztrajali do konca svojih virov, da obdržijo
svoj izdelek pri življenju, vendar je to povsem napačna odločitev. Tako je tudi z uvajanjem
izdelka na nova tržišča. Če je podjetnik tako zelo prepričan v svoj izdelek in da bo uspel na
novem trgu, vendar vse raziskave, če jih je spoh delal, kažejo nasprotno, podjetnik ali
menedžer ne bo odstopil od svojega načrta, čeprav gre seveda v past.
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Ko prodaja ni takšna, kako je bilo prvotno mišljeno, predvideno ali načrtovano, se pojavijo
očitki in kritike nevpletenih. Po drugi strani pa odgovorni, menedžer ali sam podjetnik
poskušajo opravičiti neizpolnjene zastavljene cilje. Obstaja nekaj najpogostejših izgovorov
(Feig, 1993, str. 14):


moj posel je drugačen,



imamo preveč administrativnih opravkov,



prodajamo le specializiranim odjemalcem,



nimamo časa in denarja za analizo tržišča,



ni novih idej,



to smo poskusili že pred leti,



tega še nikdar nismo poskusili,



vemo, kaj je potrebno.

To je samo nekaj od najpogostejših izgovorov odgovornih na slabe reakcije odjemalcev na
nov izdelek na tržišču. Seveda, včasih je tudi nekaj na tem, ampak če je menedžer sposoben,
bi mu morali biti vsi ti razlogi nekaj, kar ne bi smel nikoli doseči. Vedno bi moral imeti te
razloge v mislih, kadar opravlja svoje delo v tako odgovorni službi.

2.5 Razvoj novega izdelka
Da bi izdelek bil uspešen na trgu, je potrebnih že nekaj dejstev, ki so pomembna za razvoj
samega izdelka. Obstajati mora realno povpraševanje za izdelkom, obstajati mora tehnologija
za izdelavo izdelka in obstajati morajo podjetniki, ki so pripravljeni investirati svoj denar, čas
in prihranke ter voljo za uresničitev izdelka. Tako ima vsak izdelek tudi svoj življenjski cikel.
Življenjski cikel opisuje kakovostne in količinske spremembe, ki jih posamezna živa bitja na
zanje značilen način s časom doživijo, in jih je torej mogoče precej natančno napovedovati
(Pumpin & Prange, 1995, str. 22).
Organizacija pa lahko pride do novega izdelka po dveh poteh (Iršič & Radonjič, 2011, str.
556):
•

z nakupom oziroma akvizicijo (pripojitvijo, prevzemom) izdelka,

•

z razvijanjem novega lastnega izdelka.
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Z razvojem novega izdelka gre obenem tudi za razvoj določene strategije za nastopanje
izdelka na tržišču. Tako v fazi uvajanja novega izdelka na trg organizacija izvaja strategije
izdelka s pomočjo usklajevanja med posameznimi ravnmi določenih marketinških
spremenjivk. Te so (Iršič & Radonjič, 2011, str. 563):
•

cene,

•

marketinško komuniciranje,

•

distribucija,

•

kakovost izdelka.

2.5.1

Razvijanje izdelka

V tem poglavju govorimo o razvoju novega izdelka. Razvoj novega izdelka ali redizajn
starega izdelka za podjetje pomeni novo predstavitev svojega podjetja na tržišču. Podjetja se
lahko prevzamejo tudi samo zaradi določenega izdelka, ki ga ima eno podjetje. Vir idej za
nove izdelke predstavljajo različne sestavine ožjega in širšega zunanjega okolja organizacije
kot tudi celotno notranje organizacijsko okolje. Pri tem podjetje uporablja različne tehnike
(Iršič & Radonjič, 2011, str. 558):
•

seznam značilnosti,

•

ustvarjanje povezav,

•

morfološko analizo,

•

določitev potrebe/problema,

•

možgansko nevihto (brain storming).

Omeniti moramo, da je v tej fazi pomembno upoštevati nekatere temeljne napotke, ključne
dejavnike uspešnega uvajanja izdelkov na trg (Iršič & Radonjič, 2011, str. 555):

•

stopnjo edinstvenosti in nadpovprečnosti izdelka,

•

koncept izdelka,

•

sodelovanje tehnologije in marketinga,

•

kakovost izvajanja posameznih stopenj razvijanja novega izdelka,

•

privlačnost trga,

•

poznavanje potreb in želj odjemalcev,
17

•

razmerje med učinkovitim delovanjem izdelka in stroški,

•

čas uvedbe novega izdelka glede na aktivnost konkurentov na tem področju,

•

pričakovano višino prispevka za pokritje,

•

timsko sodelovanje strokovnjakov pri njegovem razvoju,

•

podporo poslovodstva organizacije.

Obstaja tudi nekaj dejavnikov, ki zavirajo uspešno razvijanje novega izdelka v organizaciji,
mednje prištevamo predvsem naslednje (Iršič & Radonjič, 2011, str. 556):

•

pomanjkanje pomembnih idej o novih izdelkih na določenih področjih,

•

razdrobljenost trgov,

•

ovire, ki jih postavlja družba,

•

visoke izdatke, povezane z razvojem novega izdelka,

•

pomanjkanje kapitala,

•

krajši čas razvoja,

•

krajši življenjski ciklus izdelka.

Zelo pomembno je vsak dan iskati nove ideje, nove možnosti za uspeh na trgu. Samo na ta
način je zagotovoljen uspeh podjetja na tržišču. Vsak dan je nova priložnost, katero
moramo izkoristiti za svojo boljšo priložnost.

Slika 5: Postopek razvijanja novih izdelkov (vir: Kotler, Keller, 2006, str. 640)
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Postopek razvijanja novih izdelkov je sestavljen iz osem faz (Iršič & Radonjič, 2011, str.
557):
•

iskanje idej,

•

ocenjevanje idej,

•

oblikovanje in testiranje koncepta izdelka,

•

strategija marketinga,

•

poslovna analiza,

•

razvijanje izdelka,

•

testiranje izdelka na trgu,

•

dokončna uvedba izdelka na trg.

2.5.2 Življenjski cikel izdelka
Za boljše razumevanje razvoja novega izdelka moramo življenjski cikel izdelka razdeliti po
fazah. Faze življenjskega cikla izdelka so:


Faza razvijanja in testiranja novih izdelkov

V tej fazi se testirajo vse različice možnega izdelka, ki se bo znašel na polici v trgovinah.
Določa se izdelek, ki je najboljši oziroma ustreza vsem pogojem.


Faza uvajanja novih izdelkov na trg

V fazi uvajanja izdelka se izdelek uvaja v trgovine. V tej fazi se začnejo intenzivne
marketinške aktivnosti in predstavitve izdelka javnosti.


Faza rasti izdelkov na trgu

Če je izdelek zelo dobro sprejet s strani odjemalcev, po nekaj časa preide v fazo rasti. To
pomeni, da ga vsi odjemalci in potencialni odjemalci že poznajo ter da je zelo prodana
dobrina podjetja. Izdelek ima potencial, da prinaša največji dobiček podjetju.


Faza zrelosti izdelkov na trgu

V fazi zrelosti je izdelek poznana in priznana dobrina ter podjetju prinaša največji delež
dobička. Izdelek je popularen in še vedno obstaja veliko povpraševanje za tem izdelkom.


Faza upadanja izdelkov oziroma izločanje iz tržišča
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V fazi upadanja izdelkov se je tržišče naveličalo tega izdelka in čas je za spremembo izdelka
ali celo prenavljanje obstoječega izdelka. V fazi upadanja je povpraševanje za izdelkom vse
manjše in odjemalci se počasi obračajo k drugim izdelkom. Za podjetje pomeni obdržati
izdelek na polici samo nadaljnjo izgubo denarja.
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3 UVAJANJE NOVE BLAGOVNE ZNAMKE (IZDELKA) NA TRG

Uvajanje nove blagovne znamke oziroma novega izdelka na trg je proces, ki zajema podrobno
analizo tržišča. Za uvedbo nove blagovne znamke moramo dobro analizirati tržišče, ali sploh
obstaja povpraševanje za našim izdelkom. Potrebujemo različne marketinške metode
analiziranja tržišča, da z njihovo pomočjo določimo velikost in zadostnost izdelka. Potrebno
je tudi analizirati segment kupcev določene blagovne znamke in ali obstaja ciljna skupina
ljudi, ki bo kupila določeno vrsto naše blagovne znamke. Marketinške aktivnosti so zajemanje
določenih analiz in akcij za določeno vrsto blagovne znamke. V marketingu strokovnjaki
najpogosteje uporabljajo metodo SWOT analize, ki zajema strateške prednosti in
pomanjkljivosti izdelkov podjetja ter priložnosti in nevarnosti za strateško načrtovanje
nastopanja na novem tržišču.
Razen SWOT analize obstajajo še druge metode strateške analize. To so določene kvalitativne
in kvantitativne metode, ki se razlikujejo po zahtevnosti uporabe metod, in to v tem, kako
celovito obravnavajo dejavnike, ki vplivajo na postavljanje diagnoze.
Nekaj metod, ki jih bomo omenili, so (Iršič & Radonjič, 2011, str. 267):


metoda portfolio analize,



metoda življenjskega ciklusa izdelka, skupine izdelkov, dejavnosti, panoge ipd.,



metoda PIMS analize,



metoda analize verige vrednosti,



metoda analize vrzeli.

Tudi razen marketinških aktivnosti se je pomebno zavedati, v kateri fazi življenjskega cikla se
nahajata izdelek in podjetje. Koncept življenjskega cikla izdelkov temelji na predstavi, da so
izdelki podobno kot živa bitja izpostavljeni procesu nastajanja in minevanja. Od trenutka, ko
jih damo na trg, imajo le omejeno življenjsko dobo, ob koncu katere jih ni več mogoče
prodajati in se s trga torej umaknejo (Pumpin & Prange, 1995, str. 24). Torej, ko delamo
analizo marketinških aktivnosti za nov določen izdelek, je pomembno, da se zavedamo, v
kateri fazi življenjskega cikla se nahaja naš izdelek. Predvsem je to pomembno, kadar
uvajamo izdelek, ki je znan na drugih tržiščih in bo na novo tržišče šele vstopil. Kadar
govorimo o vstopanju novega izdelka na trg, je pomembno omeniti, da ko vstopa na trg nov
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izdelek, vstopa na trg tudi nova blagovna znamka. Kot smo že omenili v predhodnem delu
magistrskega dela, je blagovna znamka samo podoba izdelka, izdelek pa fizično opisuje
blagovno znamko.
Za našo prejšnjo razlago so pomembne različne strategije in načini vedenja podjetij med
življenjskim ciklom proizvodov (Pumpin & Prange, 1995, str. 27–28):


pred fazo uvajanja in med njo je najpomembnejše razviti tržno zrel izdelek, postaviti
ustrezno infrastrukturo v proizvodnji in prodaji ter pridobiti tržni potencial. Za prvi
nakup je treba spodbuditi čim več kupcev. V tem času mora podjetje praviloma
računati z velikimi finačni izdatki (uvajalne izgube).



V času rasti (faza rasti) postaja zaradi pojava novih konkurentov za ponudnike
odločilno, da si z diferenciacijo izdelkov (uveljavitev blagovne znamke) zagotovijo
trdno jedro zvestih odjemalcev. V podjetju pa hkrati že postajajo pozorni na tržne
deleže.



Najpozneje v času zrelosti (faza zrelosti), ko se intenzivnost konkurence ponovno
poveča, imata predost zmanjšanje proizvodnih stroškov in – še bolj kot v prejšnji fazi
– prizadevanje za tržni delež.



Za obdobje zatona (faza zatona) je značilna intenzivna konkurenca z ustreznim
pritiskom na velikost dobička. Vzrok za močno konkurenco je treba iskati v prevelikih
zmogljivostih, ki niso bile pravočasno zmanjšane, in prepoznem umiku s trga. V tej
fazi zagotavljanja uspešnosti podjetja je v ospredju stroškovno vodenje in sproščanje
vezanega kapitala.
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Slika 6: Model življenjskega cikla proizvodov (vir: Pumpin & Prange, 1995, str. 25)

3.1 Komuniciranje o novem izdelku

Komuniciranje je sestavni del poslovnega komuniciranja. To je komuniciranje med dvema ali
več osebami, ki med seboj izmenjujejo informacije. Komuniciranje je proces obveščanja
informiranja podjetja iz okolja preko ustreznih komunikacijskih kanalov. Danes, v sodobnih
gospodarstvih ni dovolj samo razviti ali prenoviti določen izdelek ter ga distribuirati preko
določenih distribucijskih kanalov do kupca v pravem času in na pravem območju. Razen tega
je potrebno kupce tudi pravočasno oskrbeti s pravimi informacijami o izdelku oziroma
določeni blagovni znamki. Za negotovost pri nakupovalnih odločitvah pri kupcu je krivih
vedno več podobnih izdelkov različnih blagovnih znamk in različnih informacij, ki so danes
vsem vedno bolj dostopne. Komuniciranje med proizvajalci in odjemalci je danes ključnega
pomena pri razvoju in prodaji blagovnih znamk ter trženju nasploh.
Vsako podjetje mora imeti dobro razvito komunikacijsko pot med seboj in svojim tržnim
segmentom kupcev, če želi imeti dobičkonosen izdelek ali celo blagovno znamko.
Priporočljivo je, da pošiljatelj sporočila dobro pozna okolje, v katero pošilja svojo informacijo
o blagovni znamki. Tudi kupci med seboj komunicirajo o blagovni znamki, o njenih
pozitivnih in negativnih lastnostih. Tudi to igra veliko vlogo pri tem, kako izdelek blagovne
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znamke kotira med odjemalci. Če je neka določena blagovna znamka postala del vsakdanjega
življenja, kot je Podravkina »Vegeta«, ne potrebujemo drugih razlag o tem proizvodu, ker se
odjemalci že med seboj pogovarjajo o njej. Mislimo, da jo vsi zelo dobro poznamo, vemo, kaj
je in kje se uporablja. Tudi za stara in nova tržišča je toliko prepoznavna, da ne potrebuje
specialnih marketinških trikov, da bi se promovirala na tržišču kot nov izdelek. Za popolnoma
nove izdelke, ki niso prepoznavni na tržišču, je potrebno veliko marketinškega komuniciranja
o izdelku. Tukaj mislimo predvsem na stare izdelke na novih tržiščih in popolnoma nove
izdelke na starih tržiščih. Vsak izdelek ima svoje lastnosti, za katere mora podjetje poskrbeti,
da bodo prepoznavne na trgu.

Slika 7: Blagovna znamka »Vegeta« (vir: Podravka, 2016)

3.2 Marketinške aktivnosti

Ena izmed vrst marketinga je tudi nevromarketing. Nevromarketing je oblikoval besedo
»mem«. Mem je enota informacij. To so tudi replikacije in mutacije, ki se pojavljajo znotraj
neke kulture in se nahajajo v človeških možganih. Memi so pomembni za marketinške
strokovnjake, da lahko ustvarjajo blagovne znamke in simbole, ponudbe in sporočila,
vzbudijo pozornost ljudi in potem ostanejo v človeških mislih. Memi predstavljajo tudi
konstrukte spomina.
V svetu marketinga pa memi ciljajo na vsa naša čutila (Fisk, 2009, str. 257):
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slogani, kot je slogan podjetja Nike, ki se glasi »Just do it«,



barve, kot je rožnati papir podjeta FT,



glasba, kot je pettonsko zvonjenje podjetja Intel,



melodija podjetja Nokia, ki jo predvaja vsak njihov telefon,



številka, kot je ničla v sredini znaka Peugeot,



dizajni, kot so barvni iMaci podjetja Apple,



embalaža kot pri podjetju Gateway, ki uporablja škatle z lisastim potiskom,



vonj, kot je značilen za letalsko družbo Singapure Airlines in ki ga celo stekleničijo,



ponudbe po elektronski pošti, ki hitro zaokrožijo po širšem omrežju,



tipografija, kot je uporabljena pri natipu kokakole,



reklamne kampanje kot tiste s Tigerjem Woodsom ali oglasi podjetja Nike.

Omeniti moramo tudi, kaj bi mem moral biti (Fisk, 2009, str. 257):


biti opazen, nepozaben, enostavno izgovorljiv in tak, da se ga hitro spomnimo,



vključevati ključno prednost, na osnovi katere ga je mogoče opisati,



biti drugačen, originalen in enostavno prepoznaven,



imeti čustevni vpliv in sporočati pozitivna čustva,



biti reflektiven in se navezovati na nekaj osebnega,



imeti obliko, morda po principu ritma ali rime,



biti enostaven, kratek in hitro razumljiv,



biti nalezljiv, tako da se širi kot virus ali modni trend.

Marketinški jezik je način, kako marketinški strokovnjaki komunicirajo in oblikujejo
marketinške aktivnosti, ki se navezujejo na izdelek. Obstajajo pa naslednje vrste marketinških
timov:


KOMERICIALNI MARKETINŠKI TIM

Vključuje korporativni imidž in ugled, komuniciranje, raziskave, razvoj, politiko cen,
distribucijo, prodajo, odnose s kupci in integracijo.


FUNKCIONALNI MARKETINŠKI TIM

Vključuje komunikacije, raziskave in razvoj, oblikovanje cen, integracijo marketinga in
odnose s kupci.


USTVARJALNI MARKETINŠKI TIM
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Vključuje komuniciranje, raziskave in razvoj.


KORPORATIVNI MARKETINŠKI TIM

Vključuje korporativni imidž in ugled, odnose z investitorji, interno komuniciranje in odnose
s kupci.
Marketing ima odprta vrata, da prevzame ključno vlogo pri vzpodbudi strateške usmeritve in
usklajenem delovanju, da postane močnejša funkcija in holistični nabor znanj za samo
podjetje.
Za vsako marketinško aktivnost je potrebno določiti ciljno promocijsko aktivnost za
izboljšanje prodaje. Promocijske aktivnosti so številne in vsak dan se moramo zavedati, da je
omejitev samo domišljija. Tako lahko določimo elemente promocijskega spleta (Vranešević,
Vignali, & Vrontis, 2004, str. 310–326):


OGLAŠEVANJE

Oglaševanje je plačano, je neosebno komuniciranje, usmerjeno istočasno na večjo skupino
ljudi oziroma na javnost preko navadnih sredstev komuniciranja. Osnovna naloga oglaševanja
je informiranje, prepričavanje in spominjanje na izdelek. Podjetje oglašuje svoje izdelke preko
različnih medijev, kot so: tisk (časopisi in revije), televizija, radio, zunanje oglaševanje,
direktni načini dostavljanja oglasa (letaki) in internet. Ena od temeljnih definicij oglaševanja
je, da je to komunikacija, katere končni cilj je prodaja, in pri tem popelje odjemalca preko
štirih ravni razumevanja izdelka: 1. spoznavanje – potencialni odjemalec se mora spoznati s
proizvodom ali podjetjem, 2. razumevanje –razumeti mora, čemu služi proizvod in kakšne so
njegove koristi, 3. prepričevanje – odjemalec mora priti do ravni prepričevanja, da kupi
izdelek, 4. akcija – na koncu mora priti do nakupa.


IZBOLJŠEVANJE PRODAJE

Obstajajo trije načini izboljševanja prodaje, in to so: aktivnosti izboljševanja prodaje,
usmerjene na končne odjemalce (brezplačni izdelki, kuponi – popusti na količino, nagradne
igre).
Aktivnosti izboljševanja prodaje, usmerjene na prodajne posrednike. Navadni načini so
dodatni popust na količino izdelkov, promocijski materiali, trendi, hladilne omarice.
Učinkovit način je tudi dajanje dela, denarja oziroma finančnih sredstev za skupno promocijo
izdelka in prodajnega mesta oziroma proizvajalca/prodajnega predstavnika.
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Aktivnosti izboljšanja prodaje, usmerjene na prodajno osebje. Osnovna aktivnost je zavezana
izobrazbi prodajalcev in razpoložljivosti vseh potrebnih materialov za izobrazbo (odstotek od
prodaje, prezentacija lastnosti izdelkov, spoznavanje pravega načina prodaje).


PUBLICITETA IN ODNOS Z JAVNOSTJO

Publiciteta pomeni mnenje, ki se formira na tržišču pod vplivom kakšne novice ali članka v
sredstvih javnega obveščanja. Pomembna je za podjetje. Publiciteta je lahko pozitivna ali
negativna. Pozitivna pomeni afirmativne novice, namenjene podjetju, a negativna lahko
naredi popolnoma negativen vtis in povzroči negativno pisanje o podjetju v skupnosti.
Odnost z javnostjo pomeni vse aktivnosti, ki so usmerjene v to, da se na pravi način vidijo in
sprejmejo napori podjetja s ciljem doseganja in obdržanja pozitivnega javnega slovesa
podjetja. Obstajajo tri skupine aktivnosti:
- prodajno mesto,
- javna zabavna scena,
- izobraževanje in družabne storitve.
Podjetja usmerjajo svoje promocijske aktivnosti v javnost in s tem mislimo: vladne institucije,
finančne institucije, posrednike, kreatorje javnega mnenja, zaposlene (pretekle, sedanje in
potencialne) in kliente (pretekle, sedanje in potencialne).


OSEBNA PRODAJA

Osebna prodaja je aktivnost, kjer sta na istem mestu istočasno prisotna prodajalec in
potencialni odjemalec. Zaradi pomena osebne prodaje v komunikacijskem procesu, kjer je
pomembna za cilje promocije, je osebno prodajo potrebno gledati v okviru elementa
promocijskega spleta.
Vrste osebne prodaje so naslednje:
1. prodajni predstavnik – kupec: osebno ali telefonsko,
2. prodajni predstavnik – skupina odjemalcev: organiziranje prodajne prezentacije,
3. prodajna ekipa – skupina kupcev (zaposleni podjetja, prodajni predstavnik, inženir
prodaje organizira prodajno prezentacijo),
4. prodajna konferenca – sestanek z enim ali več odjemalci, ki razpravljajo o medsebojni
problemih in možnostih sodelovanja,
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5. seminar o prodaji – skupina podjetij organizira seminar v podjetju odjemalca o
dosedanjih uspehih na področju prodaje.



DIREKTNI MARKETING

Direktni marketing je interaktivna uporaba medija oglaševanja s ciljem trenutnega
vzpodbujanja odjemalčeve reakcije na način, da se lahko sledi, zapisuje, analizira in shrani v
bazi podatkov za uporabo pri naslednjih promocijskih kampanijah.
Osnovne lastnosti direktnega marketinga so:
1. interaktivnost – dvosmerna komunikacija med podjetjem in klientom, uporaba več
medijev oglaševanja,
2. več medijev oglaševanja – aktivnosti direktnega marketinga navadno pomenijo
kombinacijo aktivnosti medija,
3. merljivost odgovorov – možnost neposrednega kvantificiranja ustvarjene prodaje v
odnosu na vložena sredstva,
4. transkacija na katerokoli lokacijo – s pomočjo pripomočkov je danes možna
komunikacija s potencialnimi odjemalci kjerkoli in kadarkoli,
5. naročilo – zaradi direktnega naročila direktni marketing imenujejo tudi marketing
direktnega naročila, kar pomeni možnost vzpostavljanja specifičnega, dolgoročnega in
zaupnega odnosa s potrošniki.
Direktni marketing mora imeti tudi svojo lastno bazo podatkov o svojih potrošnikih, da lažje
plasira nove izdelke oziroma informacije o svojih novih izdelkih na tržišče. Kvalitetne in
ažurirane baze podatkov o odjemalcih so velikega pomena za uspešen direktni marketing.
Promocijske aktivnosti morajo biti vedno osnovane na podlagi segmentiranja tržišča in ciljnih
segmentov. Za segmenitranje tržišča in usmerjanje ciljnih promocijskih aktivnosti direktni
marketing uporablja dobro oblikovano bazo podatkov.

V direktnem marketingu obstaja šest osnovnih metod prodaje:
1. enkratna (one-short),
2. v dveh korakih,
3. kataloška prodaja,
4. predplačilo,
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5. klub,
6. kontinuirana.
Za dobro promocijo menedžerji potrebujejo tudi veliko finančne podpore. Z vidika finančne
plati je dosti težje določiti vsoto denarja, ki je potrebna za promocijske aktivnosti.
Promocijske aktivnosti so v veliki meri pomembne za razširjenost prodaje določenih izdelkov,
zaradi tega jih moramo zelo dobro in pazljivo načrtovati, tudi finančno.

3.3 Distribucija novega izdelka

Distribucija novega izdelka lahko poteka na več načinov. Distribucija lahko poteka preko
direktne prodaje. Proizvajalec – kupec je najdirektnejša oblika prodaje, ko prodajalec direktno
prodaja svoj izdelek svojimi kupcem. Drugi način prodaje je preko posrednika oziroma več
posrednikov. Ta distribucija poteka dlje časa. V tem primeru se v distribucijskem kanalu
pojavlja več posrednikov med proizvajalcem in končnim odjemalcem.
V našem magistrskem delu se ukvarjamo z distribucijo novega izdelka na tržišče Hrvaške
preko podjetja, ki je zastopnik za ISUZU vozila oziroma je dobavitelj ISUZU vozil. Torej,
podjetje Presečki grupa je dobavitelj ISUZU vozil za hrvaški trg. Zato je izbira ustreznega
dobavitelja najpomembnejša faza procesa nabave in odločilna naloga nabavne funkcije
podjetja v primeru, če govorimo o prodaji na veliko oziroma trgovini na debelo. Kadar gre za
prodajo na drobno preko trgovin, je situacija nekoliko drugačna. Pravilna, tudi racionalna
izbira dobavitelja je odvisna tudi od pravilnega postopka izbire dobavitelja, ki vsebuje
naslednje stopnje (Vukovič & Završnik, 2008, str. 82):
1. vodja nabave mora naprej upoštevati vse razpoložljive vire informacij o dobaviteljih,
2. nato postavi kriterije izbirnega procesa skupaj z vsemi sodelujočimi predstavniki
posameznih funkcij v podjetju.
3. Sledi neformalno zbiranje eksplorativnih informacij, da se na začetku postopka
izločajo očitno neprimerni kandidati dobaviteljev (proces izbire je namreč drag in
zamuden). Tu so pomembne informacije o proizvodnih zmogljivostih, tehnologiji in
potencialnih dobaviteljih.
4. Tako imenovane »polfinaliste« je treba podrobno proučiti, in sicer na podlagi posebej
pripravljenih vprašalnikov.
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5. Odgovore pregleda vodja nabave s skupino sodelujočih.
6. Sledi obisk te skupine pri tistih dobaviteljih, ki na osnovi obstoječih informacij
najbolje zadovoljujejo vse kriterije in pogoje ter kažejo zanimanje za poslovno
sodelovanje. Skupina si ogleda podjetje dobavitelja in se pogovarja z vodilnimi ljudmi
v podjetju.
7. Skupina izbere najprimernejšega dobavitelja.
Preden se začne ta proces izbire, mora vodja podrobno preučiti vse dostopne vire informacij,
in sicer objavljene vire, interne vire, osebne stike in mednarodne vire.
Slika 8. Izbiranje novih dobaviteljev

Slika 8: Izbiranje novih dobaviteljev (vir: Vukovič & Završnik, 2008, str. 83)

Izbira novih dobaviteljev za velike kupce je zelo pomemben proces. To je razvidno tudi iz
zgornje Slike 8. Izbira samega dobavitelja poteka v nekaj fazah. V trgovini na drobno oziroma
v trgovinah samega dobavitelja pa kupci direktno oziroma fizično pridejo na ogled izdelka in
se po nekaj časa dvoma odločijo za nakup ali ne. Zato je nabava zelo pomemben del verige
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prodajnega procesa. Za uspešno vodenje nabavne politike mora nabavni menedžment
sodelovati z drugimi funkcijami podjetja. Posebej to velja za naslednje funkcije (Vukovič &
Završnik, 2008, str. 18):


razvojno,



proizvodno,



prodajno,



finančno ali računovodsko.

Sodelovanje ali koordinacija pa mora potekati tudi z naslednjimi funkcijami:


skladiščno,



logistično,



kontrolno,



plansko analitsko,



kadrovsko,



investicijsko,



pravno in



funkcijo vzdrževanja.

V tem pogledu je pomembno omeniti logistične verige. Logistične verige moramo razumeti
skozi številne spremembe, ki konkretno in temeljito zaznamujejo današnji način poslovanja
na domačem in mednarodnem trgu. Obstajajo trije trendi v mednarodenm poslovanju, ki
pospešujejo razdelitev in logističnimi verigami pripisujejo večjo vlogo, in to so:


globalizacija,



hitro

razvijanje

informacijsko-komunikacijske

in

transportne

tehnologije

(kontejnerizacija in multimodalni transportni sistemi),


nanaša se na diferencirano, individualizirano in spremenljivo tržno povpraševanje.

dobavitelji

nabava

proizvodnja

distribucija

Slika 9: Funkcijsko verižna šola (vir: Veselko, 2007, str. 21)
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kupci

Pri distribuciji je pomembno, da se vsak člen distribucijske verige zaveda svojega pomena in
svojih nalog. Tako je lahko distribucijski kanal končnega izdelka popoln in hitro odvijajoč.
Včasih ima velik pomen v distribucijski verigi nabavno in prodajno osebje, njihovi stiki in
njihova prijaznost do poslovnih partnerjev ter njihova zmožnost prepričati poslovnega
partnerja v določene zadeve.

3.4 Pomen kvalitetnega prodajnega kadra

Za kvalitetni prodajni kader v podjetju mora poskrbeti šef ali direktor podjetja oziroma oseba,
ki je na odgovornem in vodilnem položaju v podjetju. Pri izbiri kvalitetnega kadra se vodilni
morajo zavedati, da so izbrali pravi kader za svoje podjetje, ker je zelo pomembno, da pravilni
in ustrezni ljudje z veliko znanja in odprtosti ter volje in želje do dela predstavljajo podjetje
pred odjemalci ali kupci. Sam proces načrtovanja človeških virov ima nekaj faz. V prvi fazi se
analizirajo stanja človeških virov znotraj podjetja, kar pomeni, da se preveri, če znotraj
podjetja obstajajo ljudje, ki so dovolj ustrezni za določeno delovno mesto. Naslednje tri faze
so namenjene analizi prihodnjih načrtov in zahtev, ki izhajajo iz samega poslovanja podjetja.
Analiza virov oskrbe za človeškimi viri se nanaša na notranji in zunanji trg delovne sile. Za
izbiro kvalitetnega kadra je pomembnih nekaj značilnosti prostega delovnega mesta, katere
različno vplivajo na posameznika, ki se odloči o izbiri. Potrebe po določenih značilnosti se
lahko spreminjajo skozi čas, kar pomeni, da je ena značilnost pomembna v enem trenutku, v
drugem trenutku pa je za izbiro delovnega mesta pomembna čisto neka druga značilnost.
Plača je ena izmed najpomembnejših značilnosti prostega delovnega mesta, ki se danes
ponujajo na trgu dela. Plača je primarni vir prihodkov vsakega gospodinjstva v sodobnem
svetu, tako da plača zavzema prvo mesto na lestvici značilnosti prostega delovnega mesta.
Omeniti moremo tudi druge značilnosti prostih delovnih mest, kot so:


višina plače,



izziv in odgovornost,



varnost pri delu,



možnost napredovanja,



geografska lokacija,



ugodnost za zaposlenega,



druge značilnosti dela.
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Pri nekaterih ljudeh izziv in odgovornost zelo vplivata na samo odločitev, ali bodo sprejeli
službo ali ne. Varost pri delu je velikega pomena, tako da mora imeti vsako podjetje danes po
zakonu narejen test varnosti za vsakega delavca, ki opravlja fizična dela ali delo v pisarni.
Priložnost za napredovanje v podjetju je značilna za potencialne delavce, ki bodo delali na
mestih menedžerja ali v drugih strokovnih delih. Za takšna delovna mesta se odločajo ljudje,
ki so zelo ambiciozni pri opravljanju svojega dela. Naprej pa obstajajo kandidati za delovno
mesto, katerim je najpomembnejša značilnost prostega delovnega mesta geografski položaj
oziroma lokacija podjetja. Obstajajo ljudje, ki si želijo delati na določeni geografski lokaciji
zaradi tega, ker je tam njihov zakonec oziroma bi se radi preselili in delali na točno določeni
geografski lokaciji. V skladu s tem fenomenom danes obstaja vse več podjetij, ki si na prvem
intervjuju upajo zastaviti vprašanje potencialnemu delavcu, kako daleč je pripravljen potovati
zaradi službe. Ugodnost za zaposlene pomeni za samo podjetje velik strošek, čeprav številne
raziskave kažejo, da zadovoljnejši delavci več delajo in so srečnejši na svojem delovnem
mestu. Iz tega sklepamo, da bi številna podjetja morala narediti spremembe v tej smeri. Če
tega ne bodo naredili, se bodo morali spopasti z odhodom številnih delavcev, kar pa je za
podjetje dolgoročno izguba denarja in časa.

Slika 10: Proces posameznikove izbire dela (vir: Treven, 1998, str. 178)

Pridobivanje kandidatov se nanaša na vsako aktivnost, katere namen je, da vpliva na število
prosilcev za delo, vrsto prosilcev za delo in verjetnost, s katero bodo prosilci sprejeli
zaposlitev pod pogojem, če jim bo ta še na voljo. Zgoraj naštet opis pridobivanja kandidatov
se imenuje kadrovanje. Kadrovanje za cilj pa ima večje število ustrezno usposobljenih
kandidatov, izmed katerih bi vodilni lahko izbrali najustreznejše bodoče delavce za določena
prosta delovna mesta. Sam proces kadrovanja se deli na nekaj faz zaradi tega, ker je proces
kompleksen.
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Slika 11: Proces kadrovanja (vir: Treven, 1998, str. 182)

3.5 Zastavljanje cene novega izdelka

Cena je edini instrument marketinškega spleta, ki zagotavlja varen prihodek. Cena je tudi
variabilen instrument glede na to, da jo je lahko spremeniti. Zaradi tega so odločitve na
cenovnem področju hitro spreminjajoče pri konkurentih. Marketinško naravnana podjetja zato
ukrepe na področju cen uporabljajo kot sestavni del drugih strateških ukrepov, ki so
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necenovno naravnani. Obstajajo dejavniki na področju izdelkov, kateri najbolj vplivajo na
oblikovanje in zaznamovanje cene izdelkov. Predvsem so to:


odločitve o širini, globini in konsistentnosti asortimenta,



odločitve o strategiji znamke,



kakovost in značilnost izdelka.

Ko mora podjetje zastaviti ceno novega izdelka, si mora prvo pogledati minimalne stroške, da
bi lahko preživelo od prodaje izdelka, oziroma temeljne cilje, ki jih ima zastavljene.
1. PREŽIVETJE
Vsako podjetje ima svoj cilj, in to je preživetje med konkurenco. V želji da ohranijo
dejavnosti pri svojem življenju in obračajo zaloge, podjetja pogosto znižujejo cene, da
postanejo konkurenčna med seboj. Tako se bojujejo za vsakega odjemalca na tržišču. V teh
primerih je dobiček podjetja manj pomemben kot samo preživetje med konkurenco. Obstajajo
kratkoročni in dologoročni cilji podjetja. Kratkoročni cilji podjetja so, da bo podjetje
preživelo, dokler cene pokrivajo variabilne stroške in nekatere fiksne stroške, dolgoročni cilj
podjetja pa je dodajati vrednost samemu podjetju skozi čas poslovanja. Če tega podjetje ne
stori, podjetju sledi propad.
2. MAKSIMALNI TEKOČI DOBIČEK
Primarna naloga mnogih podjetij je določiti ceno na način, da maksimalizirajo tekoči dobiček.
Pri tem si pomagajo z ocenjevanjem povpraševanja in stroškov, ki so vezani na alternativne
cene, ter izbirajo ceno, katera bo prinesla v podjetje največji tekoči dobiček, hkrati pa denarni
tok in donosnost naložb.
3. MAKSIMALNI TEKOČI PRIHODEK
Veliko menedžerjev je prepričanih, da maksimum prihodka vodi k dolgoročnemu maksimumu
dobička in rasti tržnega deleža. To pomeni, da moramo ob maksimaliziranju prihodka oceniti
funkcijo povpraševanja, ker bi posledično podjetje imelo rast tržnega deleža.
4. MAKSIMALNA RAST PRODAJE (NABAVE)
Nekatera podjetja domnevajo oziroma so prepričana, da bodo imela dolgoročni večji dobiček,
če bodo imela večji obseg prodaje (nabave). Tako posegajo k strategiji penetracije, kar
pomeni, da določajo cene za prodor na trg. Pod pogojem, da je tržišče občutljivo na ceno,
podjetja tako določijo najnižjo ceno, da bi konkurenco na trgu potisnili na stran.
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5. MAKSIMALNO POBIRANJE TRŽNE SMETANE
Za maksimalno pobiranje tržne smetane gre v primerih, ko podjetje uvaja novi izdelek na
tržišče kakor v primeru podjetja Presečki grupa d. o. o.. To pomeni, da si podjetje želi čim
hitreje pokriti naložbe oziroma stroške, ki so jih imeli v procesu uvajanja novega izdelka na
trg. Cena takšnega izdelka je precej višja pri potencialnih odjemalcih ali kupcih, ko gre za
tehnično dovršen izdelek oziroma zaradi kakovosti izdelka. Primer je uvajanje novih
avtomobilskih znamk ali tehnično dovršenih avtomobilov na tržišče. Naštejemo lahko
okoliščine, v katerih podjetja določijo visoko začetno ceno izdelku:


če je dovolj odjemalcev, da ustvarijo veliko efektivno tržno povpraševanje,



če so proizvodni stroški na enoto izdelka ob majhnem obsegu niso toliko višji, da bi
izničili prednost visoke cene,



če visoka začetna cena ne pritegne konkurentov,



če visoka cena posreduje podobo odličnega izdelka.

6. VODSTVO V KAKOVOSTI IZDELKA
Tudi pri tej točki si podjetja oblikujejo visoke cene, pri čemer se želijo čim učinkoviteje
prikazati kot tržni vodje pri kakovosti izdelka. S to strategijo želijo prikazati prvovrstno
kakovost, ki posledično pomeni prvovrstno ceno. Razen omenjenih najpogostejših cenovnih
ciljev si podjetja, predvsem nepridobitna, zastavljajo še druge cenovne cilje, kot so delno
pokrivanje stroškov delovanja dejavnosti podjetja, pokrivanje vseh stroškov, tudi tako
določanje neke socialne cene. Tipični primer so socialne trgovine, kjer reveži plačajo izdelke
po simbolični ceni.

3.6 Vpliv kakovosti izdelka na zaznamovanje znamke avtomobilskega
izdelka

Vpliv kakovosti avtomobilskih izdelkov oziroma avtomobilov ima velik vpliv na samo
zaznamovanje in določanje cene avtomobilov. Ceno določa tudi sama podoba avtomobilskega
podjetja na tržišču. Na nekaterih trgih je neka avtomobilska znamka zelo priznana in se
prodaja z veliko povpraševanja, na drugih tržiščih pa je situacija čisto obratna. Lahko
navedemo primer Volkswagena. Na trgu Evropske unije je veliko povpraševanja za to
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avtomobilsko znamko, na trgu ZDA pa je situacija obratna, Volkswageni imajo zelo majhno
povpraševanje. Na tržišču ZDA je veliko povpraševanje za avtomobilsko znamko Chevrolet,
na tržišču Evropske unije pa je za to vrsto avtomobilske znamke povpraševanje zelo nizko. Na
takšne tržne situacije vplivajo gospodarski ukrepi, raven gospodarskega razvoja države,
struktura izobraževanja ljudi, geografski položaj države, dobiček in prihranek prebivalcev
države. Rečemo lahko, da kakovost v veliki meri vpliva na zaznamovanje znamke
avtomobilskega izdelka, ampak ta je v veliki meri odvisna tudi od prihrankov – denarja, ki
ljudem ostane na koncu meseca ob vseh stroških. Tudi v Evropski uniji, katere del smo,
obstajajo bogate in revnejše države, kar pomeni, da imajo različne države različne prihodke
svojih prebivalcev. Tudi avtomobili se izbirajo v skladu s tem; avtomobili višje kakovosti pa
imajo posledično tudi dražjo ceno. V revnejših državah, kjer je dobiček in posledično
prihranek ene družine manjši, ima družina manj denarja za nakup avtomobila ter kupujejo
cenejše avtomobilske znamke, katere veljajo za manj kvalitetne, ampak zelo uporabne. Lahko
pa primerjamo tudi razlike med prebivalci znotraj ene same države. Tudii znotraj ene same
države je veliko različnih ljudi in različnih prihrankov. V revnejših državah je situacija
zapletenejša, saj poskušajo številne različne avtomobilske znamke zavzeti določen delež v
avtomobilski panogi in se borijo za vsak prodani avtomobil.
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4 ZGODOVINSKI RAZVOJ AVTOMOBILSKIH STANDARDOV

Ljudje so si vedno želeli kakovostnega načina življenja. Prvi pisani zapisi o kakovosti segajo
v dobo stare Kitajske, Danske, Egipta, Mezopotamije, Indije in Grčije. Prva konferenca o
normalizaciji se je zgodila v Dresdnu leta 1886. Prva nacionalna normalizacijska organizacija
je bila utemeljena leta 1901 v Veliki Britaniji in se imenuje British Standards Institution
(BSI); prva mednarodna normalizacijska organizacija pa je bila utemeljena leta 1906 v
Londonu ter se imenuje International Electrotehnical Commission (IEC). Od leta 1955 do leta
1987 dobiva kakovost vse večjo težo, kar pomeni, da se je pojavila potreba za uvedbo
menedžerjev za kakovost, katerih naloga je, da skrbijo za samo kakovost v podjetju. Leta
1987 so bili uvedeni prvi standardi in takrat se je začela standardizacija sistema za upravljanje
kakovosti.
Danes ima razvoj kakovosti čisto drug pomen. To pomeni, da obstaja potreba za integriranim
sistemom upravljanja kakvosti. Ni več dovolj izpolniti zahteve kupcev, ampak je potrebno
optimizirati celotni sistem kakovosti, kjer se mora pozornost nameniti prav tako varovanju
okolja. Kakor se veča in raste svetovna trgovina, krepi konkurenca in globalizacija dobiva vse
večji pomen, tako posledično kakovost prevzema vse večjo vlogo.

Slika 12: Zgodovinski razvoj kakovosti v petih fazah (vir: Svijet kvalitete, 2017)
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4.1 Standardi v avtomobilski industriji
Kakor v drugih industrijah tako je tudi v avtomobilski industriji zelo pomemben sistem
upravljanja s kakovostjo. Upravljanje s kakovostjo dosega določene standarde. Ta vrsta
sistema se nanaša na vse procese, ki so prisotni v avtomobilski industriji, kot so projektiranje,
vgrajevanje, servis in razvoj ter sama proizvodnja avtomobilov.
Slika 13. ISUZU tovarna

Slika 13: ISUZU tovarna (vir: media.gettyimages, 2017)

Za organizacijo, kateri je glavna dejavnost proizvodnja avtomobilov in si želi biti uspešna na
tržišču, je nujna implentacija procesa, ki omogoča občasni pregled, deljenje in uporabo
inženirskih norm ali specifikacij, katere išče tržišče. Edino na ta način je možno izpolnjevati
standarde, ki so nujni za funkcioniranje udeležencev avtoindustrije. Primer, po katerem se
bomo ravnali, je ISO/TS 16949 standard. V nadaljevanju bomo opisali njegovo glavno
nalogo.
Ključno vlogo v sprejemanju in zagotavljanju takšnega načina poslovanja ima sama uprava ali
menedžment podjetja. Menedžment ima nalogo, da zagotovi učinkovitost s pomočjo analize
procesov realizacije izdelkov in vseh ostalih pomožnih procesov. Uprava mora definirati cilje
merjenja in cilje kakovosti, kateri se morajo uporabljati za uresničitev politike kakovosti in
vključiti v poslovni načrt. Odgovornost za kakovost v vsakem podjetju ali organizaciji imajo
voditelji na vsaki ravni podjetja. Višina menedžerske ravni je odvisna od odgovornosti.
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Uprava ali top menedžment mora imenovati osebje, katero bo imelo pooblastila, ki
zagotavljajo, da se izpolnijo vse zahteve kupcev.
Osebje ali zaposleni, ki delajo v avtomobilski industriji, morajo biti dobro pripravljeni
oziroma usposobljeni in kvalificirani za to vrsto dela. Rast kakovosti in izpolnjevanje
standardov je možno dosegati samo, če se nenehno vlaga v izobrazbo zaposlenih. Podjetje
mora najti način, kako vzbuditi svoje zaposlene, ker se na ta način dosegajo cilji kakovosti in
se ustvarja vzdušje za inovacije. Zelo pomembno je vzpostaviti sistem merjenja zadovoljstva
zaposlenih in njihove učinkovitosti, kjer se na podlagi rezultatov lažje določajo strategije
poslovanja. Podjetje mora zagotoviti sredstva za varnost izdelkov in zmanjšanje tveganja za
zaposlene na delovnem mestu. Prostor se mora vedno vzdrževati čist in urejen. Vsi izdelki in
materiali, ki so nabavljeni, morajo biti v skladu z zakoni države. Kakovost kupljenega izdelka
mora ustrezati določenimi zahtevam. Vsi dobavitelji se morajo vrednotiti in nadzirati.
Ta način poslovanja potrebuje točno vodenje dokumentacije. Za osebje, ki je odgovorno za
določene delovne procese v podjetju, morajo obstajati točna navodila. Vzdrževanje
standardov vključuje tudi skrb za kupca izdelka. Njegove zahteve in njegove tehnične
specifikacije se morajo seštevati pri načrtovanju realizacije izdelkov kot del načrta kakovosti.
Podjetje mora zagotoviti zaupnost informacij. Obstajati mora proces nadzora in delovanja za
spremembe, katere obstajajo zaradi realizacije izdelkov. Podjetje mora raziskovati, določiti in
dokumentirati izvedbo proizvodnje načrtovanega proizvoda, kar vključuje analizo tveganja.
Zelo pomebno je poudariti, da se morajo vsi vstopni podatki za načrtovanje izdelkov in
procesov proizvodnje uporabljati, da so isti in se ovrednotijo z izhodnimi načrti proizvodov.
To se dosega z analizo vsakega koraka v procesu proizvodnje podjetja in na ta način se nato
definirajo učinki podjetja. Načrti notranje revizije morajo obsegati vse procese, aktivnosti in
izmene, katere pokriva sistem kakovosti. Popravna delovanja morajo vključevati raziskovanje
in eliminacijo vzroka neskladnosti.
Najpogostejši standardi avtomobilske industrije so naslednji:


QS 9000 – ameriški standardi,



VDA 6.1 – združenje nemške avtomobilske industrije,



BS – britanski standardi,



AVSQ – italijanski standardi,



EAQF – francoski standardi.
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Torej, med vsemi standardi je na splošno sprejet in edinstven standard ISO/TS 16949. To je
sistem upravljanja, ki v avtomobilski industriji dosega kakovost. Standardi morajo biti
usklajeni z mednarodnimi normami ISO 9001 – sistem upravljanja s kakovostjo. Zahteve in
ISO/16949 sestavljajo sistem upravljanja s kakvostjo. Posebni zahtevi sta pri uporabi ISO
9001 za serijsko proizvodnjo in proizvodnjo nadomestnih delov v avtomobilski industriji.
Certifikat po ISO/16949 sistemu za upravljanje s kakovostjo dokazuje opredelitev
organizacije za kakovost izdelkov in usklajenost s specifičnostmi kupcev. Tehnična
specifikacija implementira kontinuirani proces, ki zagotavlja v sistemu izboljšanje na
področjih upravljanja s kakovostjo v avtomobilski industriji.
Trije najpomembnejše stvari so:
1. varnost,
2. kakovost in
3. varnost okolja.
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Slika 14: ISO/TS 16949 (vir: Auto Cast, 2017)

4.2 Mejniki pri razvoju avtomobilskih standardov

Razvoj sistema kakovosti je posebej viden na območju avtomobilske industrije. Specifično za
to panogo je to, da so največje avtomobilske kompanije v sodelovanju z državnimi
prometnimi organizacijami v matičnih državah (VDA, AIAG, FIEV, SMMT, AVSQ)
ustanovile svoje sisteme kakovosti. Primer za to so General Motors, ki uporabljajo QS 9000,
Renault uporablja EAQF in Volkswagen VDA 6.1. Torej, vsi proizvajalci imajo alternativo,
če ni primarni vir ISO/TS 16949 standard.
Nekatere organizacije, ki izdajajo ISO/TS 16949 cetrifikate:


BSI Group (VB),



Bureau Veritas (Francija),
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DNV GL (Norveška),



DQS (Nemčija),



Indian Register Quality Systems,



LRQA (VB),



SAI Global (Avstralija),



TÜV NORD (Nemčija),



TÜV SÜD (Nemčija).

Najpomembnejši datumi v preteklosti avtomobilskih standardov (Centar za vozila Hrvatske,
2017):


1987 – kreiran ISO 9000,



1990 – kreiran EAQF,



1991 – kreiran VDA 6.1,



1993 – drugi izzd VDA 6.1,



1994 – izide AVSQ in QS 9000 in drug izid EAQF,



1995 – drugi izid QS 9000,



1996 – tretji izid VDA 6.1, ISO 9001 in ISO 9004,



1997 – začetek certificiranja dobavitelja po QS 9000,



1998 – četrti izid VDA 6.1,



1999 – izid mednarodnega standarda kvalitete ISO/TS 16949:1999,



2002 – izid ISO/TS 16949:2002,



2009 – izid ISO/TS 16949:2009,



2010 – izid ISO/TS 16949:2010,



2016 – začetek procesa zamenjave ISO/TS 16949 s IATF 16949, kar se mora končati
do leta 2018.

4.3 Sistem kakovosti v avtomobilski industriji

Najširši sistem kakovosti v avtomobilski industriji je ISO/TS 16949 standard. Zaradi tega, ker
večina standardov, ki so jih vzpostavili različni proizvajalci avtomobilov, ni bila med seboj
usklajena, je bilo potrebno vzpostaviti edinstven standard. Točno s tem ciljem je bil leta 1999
izdelan mednarodni standard kakovosti ISO/TS 16949 s strani naslednjih organizacij:


IATF (International Automotive Task Force),
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JAMA (Japan Automobile Manufacturers Association Inc.),



Mednarodne organizacije za standardizacijo ISO.

Leta 1996 je bil narejen standard ISO 9004, ki je bil podlaga za izdelavo ISO/TS 16949
standarda, katerega cilj je bil poenotiti najkoristnejše enote iz ostalih svetovnih standardov,
kot so QS 9000, VDA 6.1, AVSQ in EAQF.
Za pridobitev ISO/TS 16949 certifikata je potrebno zadovoljiti pet predpisanih norm:


SPC (Statistical Process Control),



MSA (Measurment System Analysis),



FMEA (Potential Failure Mode and Effect Analysis),



PPAP (Product and Part Approval Process)



APQP/CP (Advanced Product Quality Planning and Control Plan).

Ta mednarodna tehnična specifikacija določa zahteve za sisteme upravljanja s kakovostjo v
proizvodnji in vgrajevanju, servisu avtomobilskih izdelkov in za načrtovanje ter razvoj v
avtomobilski industriji. Certifikat je izdelan na način, da se lahko nanaša na celotno
avtomobilsko oskrbno verigo.
Deli ISO/TS 16949 standarda (Svijet kvalitete, 2017) so:


področje uporabe,



sklicevanje na druge standarde,



nazivi in definicije,



sistem upravljanja s kakovostjo,



odgovornost top menedžmenta,



upravljanje z viri,



realizacija izdelkov,



merjenje, analiza in izboljševanje.

Po podatkih iz leta 2014 za standard ISO 9001 je bilo na Hrvaškem izdanih 2807 certifikatov,
v Sloveniji pa 1672 certifikatov.
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Slika 15: Izdani standardi po svetu v letu 2014 (vir: Svijet kvalitete, 2017)

45

5 PREDSTAVITEV DRŽAVE: HRVAŠKA

Republika Hrvaška je članica Evropskega gospodarskega območja in ima kot taka pravice kot
vsaka druga članica Evropske unije. Na evropskem skupnem tržišču nastopa samostojno in
ima lastno tržišče, kjer tekmuje veliko različnih avtomobilskih znamk. Konkurenca je veliko,
vsako podjetje mora vlagati veliko napora, da izstopa od konkurence tako cenovno kakor
kakovostno. Ker v Republiki Hrvaški ni veliko bogatih prebivalcev, ti velikokrat kupujejo
rabljene avtomobile iz bogatih držav Evropske unije, kot so Nemčija, Avstrija, Švica in
Francija. Zaradi tega je uvajanje nove avtomobilske znamke na trg Hrvaške nekoliko težje,
kot če bi jo uvajali na trg Nemčije ali Avstrije.

5.1 Zgodovina
Hrvaška je imela zelo razburjeno preteklost kot država na območju Balkana. Hrvaška in njeni
deli države so bili skozi preteklost sestavni deli veliko držav in cesarstev, ki so imela
pomembno vlogo v Evropi in svetu. To so države kot današnja Avstrija, Madžarska, Turčija,
Italija in bivša Jugoslavija.
Vse prej naštete države so na območju sodobne Hrvaške pustile veliko sledi mnogih narodov
kot Rimljanov, Grkov, slovanskih plemen, ki so se priselila na območje Hrvaške v 7. stoletju.
Hrvaška v kameni in železni dobi
Prve sledi ljudskega življenja na območju sodobne Republike Hrvaške so se pojavile že v
obdobju starejše kamene dobe. Tudi v svetovnih razmerah je zelo pomembno najdišče
neandertalskega pračloveka v jami Hušnjakovo v mestu Krapina, od koder prihaja avtor
magistrskega dela. V znanstveni literaturi se neandertalski pračlovek imenuje Homo
krapiniensis.
Nekaj sledi iz kultur mlajše kamne dobe, neolitika, je najdenih ob reki Savi, Dravi in Donavi.
Ob reki Donavi se je razvila vučedolska kultura, katera je tipična za bakreno obdobje.
Najprepoznavnejši simbol tega obdobja je vučedolska golobica kot tipični primer keramične
obdelave, ki je prepoznaven v tem obdobju.

46

Za železno dobo je značilen pojav ilirskih plemen: Liburnov, Japodov in Delmatov od
območja Istre do Dalmacije in Hercegovine. V 4. stoletju pred našim štetjem so pustili svoje
sledi na hrvaškem območju tudi Kelti, ki so tipični za sever Evrope in Irsko ter Veliko
Britanijo. Hkrati pa na jadranskih otokih in ob rekah svoje sledi puščajo tudi stari Grki. Imeli
so svoje kolonije na otokih Visu (Issa) in Hvaru (Pharos), v današnjem Trogirju (Tragurion)
in po celotni Dalmaciji ter dalamatinskih otokih. Obstaja pravljica, da se je Odisej, ko se je
vračal iz Troje, izgubil med Jadranskimi otoki, kjer je 10 let iskal pot nazaj domov v Grčijo.

Slika 16: Vučedolska golobica (vir: Nova akropola, 2017)

Rimska doba
Rimljani so na področje sodobne Hrvaške prišli v 2. stoletju po Grkih, vendar so ta območja
osvojili v začetku prvega stoletja našega štetja. Z njihove strani se odpirajo province
Dalmacija in Panonija (današnja Slavonija), ko se je Istra pripojila italskim oblastem (Venetia
et Histria) oziroma današnji Veneciji.
Za rimsko obdobje so značilna naslednja dejstva: hitro razvijanje trgovine in prometa, gradnja
velikih mest in pomorskih luka ter izgradnja veliko novih mest, kot so Zadar (Jadera), Poreč
(Parentium), Pula (Pola), Skradin (Scardona) in antično mesto Narona na obali reke Neretve.
Mesta, kot so današnji Sisak (Siscia), Vinkovci (Cibalae), Mitrovica (Sirmium) in Osijek
(Mursa), so ustanovljena v rimskem obdobju v kontinentalnem območju sodobne Republike
Hrvaške ter danes obstajajo v istih dolžinah nekdanjih rimskih cest in rečnih poti.
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Hrvati na območju Hrvaške
Masovni prihod novih prebivalcev v rimske province se je začel v nekaj stoletjih po razpadu
Zahodnega rimskega cesarstva leta 476. Na območje sodobne Hrvaške prihajajo Hrvati
oziroma slovansko bojevniško pleme, ki je delovalo povezano z Avari in se imenovalo Hrvati.
Njihovo delovanje je baziralo na osvojitvi in naseljevanju bivšega rimskega območja Ilirika.
Najprej so zavzeli Panonijo, potem pa Dalmacijo. Leta 582 je osvojeno mesto Sirmij, leta 614
pa Salona in Epidaurum (Cavtat). Z naselitvijo teh prostorov se je pleme Hrvatov postopoma
mešalo s staroselci in postalo krščansko. Zelo hitro po tem so si ustanovili državo, ki se je v
takratnih burnih letih in stoletjih obdržala skoraj 500 let. Državi so vladali knezi in kralji,
zaznamovale so jo vojne s Franki, Beneti, Arapi, Madžari, Bolgari in Bizantinci. Rečemo
lahko, da je bilo za Hrvate v takratnem obdobju življenje zelo razburljivo. Vojne so se
začenjale zlahka, ker je vsako pleme in vsaki narod v tistem času hotel imeti čim večji košček
svoje države. Ko si imel večjo državo, si bil kot država bogatejši in močnejši v vojni.

Slika 17: Umetniški prikaz prihoda Hrvatov (Oton Iveković) (vir: Portal Hrvatskog kulturnog vijeća, 2017)

Prvi hrvaški vladarji
Konec 9. stoletja se je pojavil prvi hrvaški vladar, knez Branimir. Prvi hrvaški kralj, kralj
Tomislav, je bil okronan leta 925 in je kraljeval do leta 928. Kralj Tomislav je bil iz družine
Trpimirovića in je vzpostavil srednjeveško hrvaško kraljevstvo, katero je svoj največji vzpon
doseglo v času kralja Petra Krešimira IV., ki je vladal od leta 1058 do leta 1074.
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V obdobju njegovega vladanja so se dalmatinska mesta zavezala, da bodo dajala tretjino
pristaniških prihodkov za pomoč svojimi ladjam v času vojne in davku miru. S pomočjo teh
prihodkov je kraljevstvo postalo veliko močnejše.
Habsburška monarhija in Beneška Republika
Bitka na Mohaču s Turki leta 1523 je bila mejna v hrvaški preteklosti. Takrat je razpadlo
hrvaško-ogrsko kraljevstvo. Tisto obdobje so zaznamovale notranje vojne med hrvaškim in
ogrskim plemstvom za položaj in oblast ter stalne vojne s Turki.
Ko so Turki začeli vse večji prodor na območje Evrope, se je Hrvaška znašla na meji z
otomanskim cesarstvom in je v 16. stoletju postala »zaščitnik krščanske Evrope«. Vendar,
Hrvaška je skozi vojne s Turki žal izgubila veliko svojega teritorija.
Leta 1526 se zgodila vojna na Mohaškem polju, ki je zaznamovala vrh vojne med Hrvati in
Madžari na eni strani in Turki na drugi strani. Takrat so zmagovali Turki in s tem se je
končala velika moč hrvaško-ogrskega kraljevstva. Obe države sta se združili v zvezo z
Avstrijci oziroma v habsburško monarhijo, primorski del Hrvaške pa je pripadel beneški
republiki.
Vojne z Osmani so se nadaljevale, a zmaga pri Sisku leta 1593 je zaznamovala začetek
vrnitve hrvaškega teritorija, vendarle je bil en hrvaški del teritorija za vedno izgubljen.
Osmansko cesarstvo je v 18. stoletju končno izginilo iz območja Hrvaške in Madžarske,
kontroli nad teritorijem je prevzela habsburška monarhija, ki je poznana tudi pod imenom
avstrijsko cesarstvo.
Avstrijska oblast
Značilni za za tisto obdobje sta centralizacija in germanizacija Hrvaške in Hrvatov s strani
dunajskega dvora, tako da so bili Hrvati prisiljeni nadaljevati boj za svoje pravice znotraj
habsburške monarhije. Takrat je bila tudi Dalmacija skoraj sto let pod oblastjo Benetov, ki so
imeli velik vpliv na obnašanje in kulturo ter jezik Hrvatov v Dalmaciji. S koncem 18. stoletja,
ko je propadla beneška republika, sta bila Primorje in Dalmacija pripojena habsburški
monarhiji vse do konca 1. svetovne vojne.
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Hrvaški preporod
V prvi polovici 19. stoletja so svoj vrh doživele tenzije in boj proti madžarizaciji,
germanizaciji in italinizaciji zaradi velikih centralističnih načrtov habsburškega cesarstva. To
obdobje se v hrvaški preteklosti imenuje hrvaški narodni preporod.
Največji uspeh, ki je bič dosežen v tem preteklem obdobju, je bil povezan s ponovno
vzpostavitvijo hrvaškega kot službenega jezika. V tem obdobju je tudi opažen močan vzpon
hrvaške književnosti in kulture na splošno.
20. stoletje
Vse do konca prve svetovne vojne leta 1918 je bila Hrvaška del avstro-ogrske monarhije, ki je
razpadla po koncu vojne. S tem dogodkom se je Hrvaška spet znašla v Kraljevini Srbov,
Hrvatov in Slovencev, katera se je leta 1929 preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo.
V času 2. svetovne vojne je na območju sodobne Republike Hrvaške izpostavljena Neodvisna
država Hrvatska (NDH), ki je bila marioneta Italije in Nemčije za vzpostavitev oblasti na
Balkanu. S porazom NDH leta 1945 Hrvaška postane del Socialistične federativne republike
Jugoslavije kot ena od šestih držav in dveh avtonomnih pokrajin.
Samostojna Republika Hrvaška
Hrvaška vlada je po referendumu 19. maja 1991 razglasila odcep od SFR Jugoslavije 25.
junija 1991. Na območju Republike Hrvaške je takrat živela velika srbska skupnost, ki je s
strani Beogrda dobila podporo, da krene v boj proti novemu vzpostavljenemu sistemu oblasti.
To je pripeljalo do vojne, katera je trajala od leta 1991 do leta 1995, ko se osvobodijo vsa
območja, ki pripadajo sodobni hrvaški državi. Deli območja vzhodne Slavonije, ki s koncem
vojne niso bili vrnjeni Hrvaški, so ji bili vrnjeni leta 1998 s procesom mirne reintegracije v
politično-pravni sistem Republike Hrvaške. Takrat se je končno začel postopek obnovitve
uničenih območij in ekonomska okrepitev delov, kjer je vojna potekala.
Prvi predsednik sodobne Republike Hrvaške je bil takrat Franjo Tuđman, ki je umrl 10.
decembra 1999. Po tem je oblast na volitvah izgubila stranka HDZ, večjo skupnost v
parlamentu pa osvojila stranka SPD s premierom Ivico Račanom. Novi predsednik države je
postal Stipe Mesić. Od takrat, ko se je oblast spremenila, se je Hrvaška znašla v novem
procesu transformacije iz vojnega sistema v suvereno demokratično državo. Prav tako je bil
sistem oblasti spremenjen iz predsedniškega v polpredsedniškega in tako so zmanjšane
pravice predsedniku ter večje pravice in odločitve dane parlamentu. Republika Hrvaška je
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razdeljena na 24 upravnih enot, ki so razdeljene na manjše občine. Glavno mesto države je
Zagreb.
Hrvaška je postopoma postajala del pomembnih regionalnih in mednarodnih organizacij, kot
so Evropski svet, Svetovna trgovska organizacija (WTO), Organizacija za evropsko varnost in
sodelovanje, Organizacije severnoatlantskega sporazuma (NATO) ter na koncu Evropske
unije (EU). Republika Hrvaška je postala 21. februarja 2003 kandidatka za članstvo v
Evropski uniji. Leta 2009 je postala članica NATO zveze in 1. julija 2013 28. članica
Evropske unije.
Evropska unija danes šteje 28 članic in zavzema večji del evropskega kontinenta. Znotraj
Evropske unije je tudi nahaja Evropska monetarna unija, kar pomeni, da nekatere države
članice za plačilno valuto uporabljajo evro. Danes je evro plačilna valuta v vseh držav članic
Evropske unije, če so države članice Evropske monetarne unije ali pa ne. To je tudi plačilno
sredstvo v drugih država, ki niso članice Evropske unije. Pomembno je poudariti, da ima
Evropska unija svoje pozitivne lastnosti, kot so skupno tržišče in ukinitve carin ter svobodni
prehod ljudi iz države v državo, prav tako pa tudi svoje negativne lastnosti oziroma
pomanjkljivosti, kot so slabi nadzor mej, kar je danes v času migrantske krize zelo aktualno in
problematično.

Slika 18: Karta Republike Hrvaške z največjimi mesti (vir: Virovitica.net, 2017)
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5.2 Gospodarstvo
Republika Hrvaška je ena izmed nekoliko držav na Balkanu. Hrvaška ima 4.253 milijonov
prebivalcev. Napovedi so za hrvaško prebivalstvo negativne, saj naj bi to sčasoma izumrlo.
Demografski podatki so nujni za dolgoročno strategijo sodobne in regionalne strukture
prebivalcev. BDP na prebivalca znaša 21.769 USD, bruto domač proizvod pa 89.300 milijard
USD. Uradni jezik je hrvaški, površina države pa znaša 56.542 km2. Hrvaška je polnopravna
članica Evropske unije, ni pa članica Evropske monetarne unije. Evropska unija je danes
največje gospodarsko področje na svetu, katero ima površje 2,91 % svetovnega površja, 7,06
% svetovnega prebivalstva in ustvarja 23,97 % svetovnega bruto domačega proizvoda.
Hrvaška se statistiki Mednarodnega monetarnega sklada nahaja v skupini evropskih držav kot
»evropskih tržišč v oblikovanju in razvoju«. Hrvaška je uvrščena med države z najnižjim
bruto domačim proizvodom na prebivalca z BDP 10.200 evrov na prebivalca. Povprečna
brezposelnost na Hrvaškem v letu 2015 je znašala 15,5 % v primerjavi s Evropsko unijo, kjer
je brezposelnost znašala 9,5 %. Moramo poudariti, da raven zaposlenosti kaže učinkovitost
ekonomsko-političnega sistema države. Je eden od pokazateljev odnosa potencialnega
dohodka in dohodka, ki se ustvarja. Stopnja aktivnosti je odstotni delež aktivnega
prebivalstva, torej vključenosti v delo. Na Hrvaškem je ta odstotek v letu 2015 znašal okrog
52 %, kar je zelo daleč od odstotka Evropske unije, ki znaša 75 %. Eden imed pokazateljev
razvitosti države je rast javne zadolženosti. Na Hrvaškem je ta zadolženost znašala 85 % v
letu 2015 v primerjavi z Evropsko unijo, katere dolg je znašal 86,8 %.
V letu 2016 v tretjem četrtletju je BDP zrasel že osmič zapored in je znašal 2,9 %, v četrtem
četrtletju leta 2016 je BDP zrasel 3,4 %, kar je najhitrejša rast od leta 2008. V letu 2016 je rast
BDP znašala 2,9 %. To pomeni, da je Hrvaška po rasti BDP v zgornjem delu povprečja rasti
BDP Evropske unije. V prejšnjem letu je BDP Evropske unije znašal 1, 9 %. Napoved BDP
za leto 2017 za Hrvaško je 4 %, kar pomeni, da so prevzeli eno izmed vodilnih mest v
gospodarski rasti Evropske unije.

5.3 Pogajalski slog
Hrvaški pogajalski slog je malce podoben ruskemu pogajalskemu slogu. To pomeni, da Hrvati
veliko dajo na to, da so v pogajanjih prijazni, občutljivi, radi gredo na kosila in se tam
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pogajajo. Veliko razliko delajo območja, kot so Slavonija, Primorje, Zahodna Hrvaška in
Istra. Slavonci so zelo prijazni ljudje, veliko domačinov pred pogajanji želi nekaj pojesti in
popiti. Potem se začnejo odvijati pomembne stvari. Nekaj podobnega se dogaja v Primorju.
Domačinom veliko pomeni pogostitev gostov, potem pa gredo na pogajanja. V Zahodni
Hrvaški in Istri je situacija malce drugačna, ljudje so bolj zadržani in gredo prvo na poslovna
pogajanja, potem pa goste povabijo na kosilo ali malico. Kakor smo že omenili, po
Lewisovem modelu se hrvaški pogajalski slog uvršča k ruskemu pogajalskemu slogu, hkrati
pa ima dosti podobnosti s slovenskim pogajalskim slogom zaradi tega, ker smo bili v
preteklosti del iste države, in to več desetletij. Ker sta bili Hrvaška in Slovenija del bivše
Jugoslavije, se je v nekaj desetletijih njun pogajalski slog prepletel. To pomeni, da sta si
hrvaški in slovenski pogajalski slog dokaj podobna in ko govorimo o eni državi, lahko
govorimo tudi o drugi državi. Lahko pa govorimo o enem pogajalskem slogu, kateri se je
oblikoval skozi vsa leta, kar smo jih preživeli skupaj. Na ta pogajalski slog je imel velik vpliv
ruski pogajalski slog.

Slika 19: Lewisov model pogajanj (vir: Siol.net, 2017)
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6 PREDSTAVITEV DRŽAVE: JAPONSKA

Japonska ima kot država zelo dolgo preteklost. Zaradi tega je kultura v tej državi zelo ostra in
zaprta, pravil se morajo držati vsi prebivalci in tujci. Velik pomen dajejo spoštovanju do
starejših, prav tako jim veliko pomenita delo in čas. Kakor tudi njihov jezik. Vsak tujec ne
more postati prebivalec Japonske. Prvo mora obstajati potreba po delovnem mestu, katerega
bi tujec lahko opravljal, potem pa mora tujec narediti zelo težak izpit, ki zajema kulturo,
običaje, navade, spoštovanje in zelo dobro govorjenje, pisanje ter razumevanje japonskega
jezika.

6.1 Zgodovina
Prve ljudske sledi na območju Japonske so stare približno 30.000 let. Zanimivo je, da je bilo v
tem času japonsko otočje še vedno povezano z vzhodno Azijo. To je omogočalo migracije iz
območja današnje Kitajske na območje Japonske. Konec ledene dobe se je dvignila raven
morja in nastali so štirje glavni japonski otoki. To so Hokkaido, Honshu, Shikoku in Kyushu.
Takrat so se začeli postopoma spreminjati narodi na japonskih otokih. Paleolitska ljudstva so
zamenjala neolitska ljudstva, ki so se ukvarjala z lovom, oblikovanjem orodja iz kamna in
primitivnim lončarstvom. Naslednja ljudstva so se začela ukvarjati s kmetijstvom. Takrat se je
začelo najzgodnejše obdobje japonske preteklosti, ki se imenuje jomonsko obdobje.
Jomonsko obdobje ( 12.000 pr. n. št.–300 n. št.)
Jomonsko obdobje je dobilo ime po načinu obdelave lončarskih predmetov iz gline. Ljudstva
iz tega obdobja so večinoma živela na otoku Honshu, kjer so zaradi naravne zaščite pred
možnimi invazijami z azijskega kontinenta vzpostavili uspešno lovno-zbirno skupnost ali
kulturo.
5000 pr. n. št. se je pojavilo kmetijstvo in prva uspešno vzgojena kultura grah. Na primer, riž
se je pojavil komaj 4000 let pozneje, ljudstva iz tega območja so večinoma ostala lovci in
nabiralci, ki so živeli v majhnih skupnostih, izdelavali orodje iz kamna in se ukvarjali z
lončarstvom. V tem obdobju je po pravljici utemeljena prva oblika japonske države. To se
54

zgodilo 660 pr. n. št., ustanovil jo je Jimmu Tennoa, ki je bil med ljudstvom poznan kot
»božanstven bojevnik«.
Obdobja Yayoi in Kofun (330 pr. n. št. –552 n. št.)
V tem obdobju so se ljudstva iz japonskih otokov postopoma začela prehajati iz lovskih
skupnosti v kmetijski način življenja. Japonska je takrat postala popolnoma poljedelska dežela
z rižem kot glavno kmetijsko kulturo. Pojavljajo se napredni družabni elementi, kot so:
razdelitev dela, večja naselja, družbena organizacija z izrazito hierarhijo in centralizirano
upravo, napredna obdelava keramičnih predmetov in obdelava brona.
Takrat so se začela vzpostavljati majhna kraljevstva, ki so s časom in z združitvami postajala
vse večja. Na koncu so majhna kraljevstva tvorila državo Yamato, ki je imela svoje meje vse
do dela današnje Koreje. V tem obdobju se prvič pojavi japonska ekspanzionistična politika,
ki se je pojavljala večkrat skozi preteklost te otočne azijske države.
Obdobje Kofun je specifično zaradi obdelavi železa in še večje centralizacije uprave, ki je
pripeljala do pojava carskega sistema, kateri je na Japonskem prisoten še dandanes. V tem
obdobju se pojavlja tudi šintoizem.
Obdobje Asuka (552–646)
V obdobju Asuka se je na Japonskem pojavila kitajska pisava. V 6. stoletju pride do pojava
budizma. S spoznavanjem kitajske pisave, budizma in ostalih elementov kitajske kulture
nastaja pisna preteklost Japonske. V tem času je bila Japonska je pod velikim kitajskim
vplivom. Centralizem je bil vse močnejši, pokrajine so upravljali cesarski namestniki, veliki
kancler in vlada pa so imeli v svojih rokah vrhovno oblast države, ko je cesar imenoval
državne namestnike. Po kitajskim vplivom sta se razvijali kultura in književnost.
Obdobje Nara (710–784)
Obdobje Nara ima naslednje značilnosti: približevanje Kitajski v vseh pogledih. Cesar je
zahteval od Japonske, da se v političnem in kulturnem pomenu približa zahodnim sosedom,
kar se je manifestiralo v kitajski obleki, uporabi kitajske pisave in močnem prakticiranju
budizma.
Obdobje Heian (784–1185)
V tem obdobju je Japonska pridobila svojo prvo lastno prestolnico. Prejšnja praksa je bila, da
so vladarji vzpostavili prestolnico, kjer jim je ustrezalo. Raven delavcev se je dvigovala z
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izgubitvijo stika plemstva in dorjanske elite z ljudstvom. V 10. stoletju je Japonska prekinila
svoje zveze s Kitajsko in se začela samostojno razvijati.
Položaj cesarja je bil vse šibkejši in vzporedno s tem se je dvignil vpliv nasledstvenega,
namestnega in vojnega plemstva. Pojavljale so se mestne vojne med plemiškimi družinami, ki
so po dveh stoletjih nemirov pripeljale do tega, da se je izgubila podoba države namestnikov.
Obdobje Kamakura (1185–1333)
Za to obdobje je značilno, da je cesar imel samo formalno oblast. Japonska je po ureditvi
postala tipična fevdalna država, v kateri so bili bojevniki samuraji velikokrat vazali svojim
fevdalcem. Fevdalci so se imenovali šoguni. Naziv šogun so imeli fevdalni vojskovodje, ki so
imeli velikokrat večjo oblast kot sam cesar. Leta 1274 in 1281 je bil na Japonskem izvršen
poskus invazije Mongolov z vodjo Kublaj Kana na čelu. Njihovo mornarico so dvakrat uničili
veliki tajfuni, kamikaze (božanski veter).
Obdobje Muromachi ili Ashikaga (1392–1580)
Začetek tega obdobja so zaznamovali notranji boji med tako imenovanimi severnimi in
južnimi dinastijami zaradi pravic na cesarski prestol. V 16. stoletju se pojavijo Portugalci kot
prvi Evropejci na tem območju. Po tem so prišli tudi prvi katoliški misionarji, najbolj poznan
med njimi je bil Sveti Frančišek Ksaverski. V tem obdobju se je zažela doba aktivne trgovske
in kulturne izmenjave med Japonsko in zahodom, kaj so vzpodbudili trgovci iz Portugalske,
Španije, Nizozemske in Anglije. Takrat je Japonska spoznala zahodno orožje, ki so ga začeli
proizvajati in uporabljati v lastne namene.
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Slika 20: Umetniški prikaz šoguna (vir: Biografiasyvidas, 2017)

Obdobje Momoyama (1568–1603)
To obdobje je v preteklosti Japonske določala osvojitvena politika, posebej proti Koreji.
Vojskovodja Hideyoshi je zbral veliko vojsko samurajev z bojnimi izkušnjami in veliko
količino orožja ter za en mesec kontroliral celotno Korejo z namenom, da preko nje napade
Kitajsko. Vendar je združena korejsko-kitajska vojska s pomočjo izjemno razvite korejske
mornarice porazila japonske vojake in jih leta 1598 izgnala iz Koreje.
Šogunat Tokugawa ali obdobje Edo (1603–1868)
Leta 1637 je prišlo do upora krščanov, ki so jih na koncu krvavo in okrutno ubili. Tem
dogodkom je sledilo plansko in sistematično uničevanje krščanstva na Japonskem ter popolna
zapora za vse tuje vplive na japonsko ljudstvo. Prekinile so se vse kulturne in trgovske zveze
z Evropejci, razen s posamičnimi nizozemskimi trgovci.
Absolutno oblast v državi so imeli šoguni, vzpostavljen je bil sistem zelo močnega nadzora
namestnih in vojnih struktur, sistem je bil osnovan fevdalno. V sredini 19. stoletja je Japonska
postopoma začela prekinjati izolacijsko politiko in začela sklepati pogodbe z ZDA, Anglijo,
Prusijo, Nizozemsko in Francijo. Konec tega obdobja je moč šogunov popolnoma oslabela,
oblast je prevzel cesar in začelo se je razsvetljensko oziroma luteransko obdobje.
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Japonsko cesarstvo Meiji (1868–1945)
V tem obdobju v preteklosti je bil ukinjen fevdalni sistem, zaključila se je modernizacija in
prenova vojske, začel se je hitri gospodarski razvoj Japonske ter končana je bila teritorialna
razdelitev države. V tem obdobju so se odvile kitajsko-japonske in rusko-japonske vojne, kar
je pripeljalo do združitve Koreje in kontroliranja polovice Tajske in Sahalina.
Japonska je tudi nadalje vlagala in modernizirala vojsko, kar je pripeljalo do invazije
Mandžurije in druge kitajsko-japonske vojne leta 1937. Po tem se je sklenila trojna zveza,
katere članice so bile Japonska, Nemčija in Italija.
Od 1941 do 1945 je bila Japonska v 2. svetovni vojni na strani trojne zveze, kar je na koncu
pripeljalo do katastrofalnega poraza. Tragične atomske bombe, katere so odvrgle ZDA na
Hirošimo in Nagasaki, so pripeljale Japonsko do brezpogojne predaje ZDA 15. avgusta 1945.
Zaradi ameriškega atomskega bombardiranja Japonske še danes čutijo posledice japonski
prebivalci, saj se pojavljajo različne bolezni, kjer Japonska vlaga veliko napora, da bi jim
pomagala.
Japonska danes (1946–)
Katastrofalni izid v 2. svetovni vojni je pripeljal do tega, da je Japonska izgubila vsa osvojena
območja. Teritorij Japonske danes obsega samo 4 glavne otoke, kar imenujemo japonsko
otočje. Cesar je sprejel politični sistem v obliki ustavne monarhije, kaj je pripeljalo do volitev,
na katerih je zmagala Liberalna stranka.
Z ustavo iz leta 1947 so bile vzpostavljene demokratične pravice, ukinjeno je

bilo

nasledstveno plemstvo, demokratizirane so bile vse politične stranke in parlament prenovljen.
Še do danes so aktualni spori s sosednjimi državami, kot so Kitajska, Južna Koreja in Tajska
zaradi delov teritorija.
Združitev demokrščanske in liberalne stranke v eno je leta 1955 prinesla razcvet celotne
Japonske. V šestdesetih letih 20. stoletja je letna gospodarska rast znašala več kot 10 %, s
čimer je Japonska postala gospodarska velesila ali »azijski tiger«. V zgodnjih devetdesetih
letih 20. stoletja je Japonska imela najmočnejše gospodarstvo sveta z največjim bruto
domačim proizvodom na prebivalca in postala je največji lastnik tujega imetja in dolgov.
Danes si je Japonska izborila svojo gospodarsko rast in v Aziji prevzela primat med državami
z največjo gospodarsko rastjo, kot sta Kitajska ali Indija. Po drugi strani se Japonska danes
srečuje z drugo vrsto zelo močnega sovražnika, z zelo hitrim staranjem prebivalcev. Na
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Japonskem vse večji delež v strukturi prebivalcev zavzemajo stari prebivalci, rodnost je nizka.
Japonska se danes z vsemi močmi bori vzpodbuditi mlade, da bi imeli družine in otroke, saj
brez otrokov ne bodo zmogli ohraniti ravni pokojnin in nege za starejše, tako da jim bo
zmanjkalo denarja za vse ostale pomembne stvari, za katere mora poskrbeti država. Zaradi
svoje kulture so Japonci zelo predani svojem delu in svoji službi, tako da jim družina
predstavlja zadnjo mesto med obveznostmi in željami.
Japonska je v 21. stoletju postmodernistična država z elementimi tisočletne kulture. Še vedno
je »meka« za navdušence nad informatičnimi rešitvami in robotiko. Japoncem to olajšuje
vsakdanje življenje in ga dela integriranega. Zato imamo občutek, da je Japonska še zmeraj
nekaj let ali desetletij pred drugimi deli sveta.

Slika 21: Pogled na Tokio (vir: MSG Tours, 2017)

6.2 Gospodarstvo
Glavno mesto Japonske je Tokio. Tokio je tudi eno izmed glavnih borznih mest na svetu.
Japonska borza je ena izmed pomembnejših borznih mest, kjer se ustvarjajo finančne
situacije. Plačilno sredstvo na Japonskem je japonski jen. Gospodarske organizacije, katere
imajo svoje sedeže na Japonskem, so APEC, WTO, OECD, G8 in G20. BDP je v letu 2011
znašal 5.885 bilijona USD. BDP na prebivalca je znašal 42.820 USD. Delovna sila Japoncev
je 65, 64 milijonov prebivalcev. Glavne industrijske panoge so: industrijska in transportna
oprema, motorna vozila, elektronika, kemična industrija, industrija jekla, orodni stroji,
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obdelava hrane in neobarvane kovine. Izvoz v letu 2011 je znašal 800,8 miiljard USD, glavni
izvozni partnerji pa so Kitajska, ZDA, Južna Koreja in Tajska.
Japonska industrija je zelo razvejena, predvsem je v ospredju terciarni sektor gospodarstva.
Japonska svojo gospodarsko moč še vedno utemeljuje na industriji, katera temelji na velikem
številu visokoizobraženih zaposlenih. Najpomembnejše gospodarske panoge so avtomobilska,
elektrotehnična in elektronična industrija. Japonska je največji izvoznik jekla na svetu in
največji proizvajalec ladij in avtomobilov.
Ena izmed najuspešnejših industrijskih panog je avtomobilska industrija, ki ima šest glavnih
znamk: Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Mazda in Suzuki. Med drugimi tudi ISUZU, ki je
naš praktični primer. Japonska industrija je zelo dobro organizirana. Veliko pomembnost
imajo mala družinska podjetja. Njihovo sodelovanje temelji na načelih JIT (just in time). Ta
vrsta organizacije temelji na točni izmenjavi vstopnih in izstopnih enot, ki so potrebne za
proizvodnjo. Na ta način se zmanjšujejo stroški proizvodnje, blago ne stoji v skladiščih, ker
se proizvaja toliko, kakršne so zahteve trga. Na ta način je japonska industrija visoko
dobičkonosna. V japonskem industrijskem pasu izstopajo štiri velika industrijska območja:
Kanto, Chukio, Hanshin-Kinki in Kanmon.

6.3 Pogajalski slog
Japonski kolektivizem se najbolj kaže v odnosih zaposlenih v podjetju. Zaposleni so člani
organizacije in pričakujejo od podjetja, da skrbi za njih. Japonci delajo vso delovno dobo za
eno podjetje. Glavno pravilo pri poslovanju z Japonci je točnost. Kadarkoli se boste
dogovorili z njimi za sestanek, morate to upoštevati. Pri naslavljanju se vedno uporabljajo
priimki in beseda »san«, kar pomeni gospod ali gospa. Japonska je visoko kontekstualna
kultura, kar pomeni, da tudi vsaka najmanjša gesta vsebuje velik pomen. Vedno se moramo
izogibati iztegnjenim rokam in govorjenju z rokami. Poslovne zabave so po navadi po
delovnem dnevu in so zelo redko v privatnih hišah. Kadar vas kdo povabi ven, vedno plača
gostitelj. Med večerjo ali kosilom pokažite navdušenje nad hrano, na koncu se tudi lepo
zahvalite za vse.
Darila na Japonskem so zelo priljubljena, a poslovna darila so zelo priljubljena in zaželena na
koncu leta. Običajno se darila dajo na prvem poslovnem sestanku po teh datumih. Nikoli se
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podarijo črni ali beli papirji. Oblačila so zelo konzervativna, moški in ženske se morajo
primerno in konzervativno oblačiti.
Japonski stil menedžmeta je sestavljen iz treh stebrov:


doživljenska zaposlitev (zaposlitev do konca delovne dobe oziroma do 60. leta),



sistem plač in napredovanja (razlika med redno zaposlenimi in zaposlenimi za
določen čas),

 delavski sindikat (je zelo močan in daje stabilnost, ker so sindikati zelo močni in
priljubljeni ter spoštovani s strani podjetja).
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7 PREDSTAVITEV PODJETJA Presečki grupa d. o. o.

Presečki Grupa d. o. o. je podjetje, v katerem bomo delali raziskavo, kako poteka nabava in
prodaja japonskih vozil. Presečki Grupa d. o. o. je generalni zastopnik za ISUZU vozila,
predvsem gospodarska vozila. Podjetje se ukvarja predvsem s prevozom potnikov, kar
pomeni, da je njegova glavna dejavnost prevoz potnikov, imajo pa še nekaj dodatnih stranskih
dejavnosti.

7.1 Zgodovina podjetja Presečki grupa d. o. o.
Začetki podjetja Presečki grupa d. o. o. segajo v leto 1990. Takrat je bila ustanovljena
Špedicija Presečki z glavnim sedežem podjetja v Krapini. Glavna dejavnost podjetja je takrat
bila prevoz blaga v mednarodnem in domačem prometu. Hkrati pa so bile odprte izpostave na
mejnih prehodih s Slovenijo – Macelj, Lupinjak, Žutnica, od leta 2003 tudi Bregana zaradi
opravljanja storitev mednarodnega odpravništva, odprto pa je bilo tudi prevozništvo v
Zagrebu.
Leta 1993 se je dejavnost širila na stranske dejavnosti in takrat se je odprla pekarna v Pregradi
z osnovno dejavnostjo proizvodnje pekovskih izdelkov ali proizvodov. Od samega začetka, ko
je bila odprta pekarna, se je širila v skladu s potrebami odjemalcev in se nadgrajevala z
moderno sodobno tehnologijo in kvalificiranimi delavci. Stranska dejavnost pekarne se je
obdržala vse do danes.
Od leta 1995 podjetje Presečki grupa d. o. o. začenja z dejavnostjo cestnega popotniškega
prevoza in nadaljuje s tradicijo podjetja Presečki transporti d. o. o., ki se je v letih 1997 in
1998 pridružila prevzemu prevoznega podjetja Izletnik – Krapina d. o. o. iz Krapine,
Zagorjetransa d. d. iz Velikega Trgovišča in Meštrović – Pregradatoursa d. o. o. iz Pregrade. S
prevzemom delavcev, poslovanja in tržišča so postali eno izmed največjih prevozniških
podjetij na območju Krapine. Tudi s temi potezami je bilo prevzeto prevozniško tržišče
krapinsko-zagorske občine in se je hkrati omogočila ekspanzija samega poslovanja. V letu
2005 so se tudi širili oziroma je podjetju Presečki grupa d. o. o. pridruženo podjetje TM –
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Croatiatrans d. o. o. Zlatar, s čimer je v celoti ustvarjen in potrjen značilen položaj podjetja v
krapinsko-zagorski občini ter delno v zagrebški občini.
Od leta 2000 na tržišču podjetje nastopa s prepoznavnim imenom Presečki grupa d. o. o., pri
čemer sam pojem »grupa« izraža ponudbo poleg glavne dejavnosti tudi prevoza potnikov in
ponuja veliko stranskih raznolikih dejavnosti, ki se opravljajo na domačem in mednarodnem
tržišču ter so prepoznavne pod nazivom ali znamko PRESEČKI.
V sestavi podjetja od leta 2005 deluje tudi restavracija Karapina nova, ki je ena izmed
stranskih dejavnosti podjetja Presečki grupa d. o. o. Prvotno je zamišljena kot mesto dnevnih
obrokov zaposlenih, a je zelo hitro postala idealno mesto za sprostitev in prijetno druženje ter
oddih za malico. Vsak dan ponuja kvalitetne malice in kosila, pogosto je kraj različnih
družinskih srečanj in drugih poslovnih srečanj ter proslav, ponujajo pa tudi »catering«
storitve.

1.

Presečki grupa d. o. o.

2.

Presečki d. o. o.

3.

Auto promet grupa d. o. o.

4.

Autobusni prijevoz Varaždin d. o. o.

5.

Varaždintours d. o. o.

Tabela 1: Združena podjeta (vir: lastno delo)

Zadnjo širitev je podjetje Presečki grupa d. o. o. opravilo v letu 2014 s prevzemom podjetja
Avtobusni promet d. o. o. Varaždin, ki je bil v stečaju že nekaj let. S prevzemom
Avtobusnega prometa d. o. o. Varaždin (skrajšano AP Varaždin) je podjetje spremenilo ime v
Avtobusni prijevoz d. o. o. Varaždin. S prevzemom potniškega podjetja je podjetje prevzelo
tudi potniško agencijo Varaždintours, katera je bila že leta del podjetja AP Varaždin. S tem
prevzemom so ostala podjetja, ki se ukvarjajo s prevozom potnikov na območju varaždinske
občine, dobila ostro konkurenco. To je zelo pozitiven korak, saj imajo potniki možnost izbire,
podjetja pa nenehno nalogo se izboljševati in ponujati vse boljše ter konkurenčne storitve za
domač in mednarodni prevoz.
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Slika 22: Sedež podjetja Presečki grupa d. o. o. v Krapini (vir: Presečki grupa, 2017)

7.2 Dejavnost podjetja
Razen glavne dejavnosti, prevoza potnikov v medobčinskem, občinskem in mednarodnem
prometu, ima podjetje Presečki grupa d. o. o. še nekaj stranskih dejavnosti, s katerimi si
zagotavlja prepoznavnost kvalitetnih storitev podjetja Presečki grupa d. o. o..
Stranske dejavnosti so:


dejavnost organiziranja potovanj in posredništva, kar opravlja potniška agencija
Presečki tours,



dejavnost nudenja storitev na avtobusnih postajah Krapina nova, Zabok in Zlatar ter v
prometnih pisarnah ali blagajnah v Zagrebu, Pregradi in Stubičkih Toplicah,



storitve tehničnih pregledov vozil, homologacija, registracija in druge javne storitve,
kjer je postaja za tehnični pregled vozil v Krapini,
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storitve preizkušanja in vgrajevanja tahografov v delavnici HR 154 v Krapini,



storitve vzdrževanja in popravil motornih vozil v servisnih delavnicah kot tudi
avtomatske avtopralnice osebnih vozil, avtobusov in terenskih vozil (tovornjakov).

Posledica nenehne podjetnosti in ambicioznosti ter prepoznavnosti kvalitete podjetja Presečki
grupa d. o. o. je zaupanje tujih podjetij na mednarodnem tržišču, ki so Presečki grupi d. o. o.
zaupala opravljanje trgovskega posredništva, zastopništva v prodaji, servisu in opravljanju
popravil vozil, s čimer je podjetje postalo generalni zastopnik distribucije, prodaje in servisov
avtobusov, minibusov, tovornjakov in rezervnih delov podjetij Anadolu Isuzu Otomotiv
Vetic. A. S. in VDL Berkhof Valkenswaard bv. v Republiki Hrvaški in Republiki Sloveniji.

Zastopništvo teh izdelkov Presečki grupa d. o. o. opravlja od junija 2007. Za potrebe je
ustanovila podjetje oziroma povezano družbo Avto promet grupa d. o. o.. Trajnost tega
poslovnega odnosa zagotavlja pogodba z naštetimi podjetji skupaj s planirano gradbeno
rekonstrukcijo in dogradnjo servisne zgradbe v Zaboku kot enotnega kompleksa servisa in
proizvodnje rezervnih delov za proizvode oziroma vozila.

Za nenehno gospodarsko rast se podjetje lahko zahvali profesionalnim in usposobljenimi
človeškimi potencialom podjetja kot tudi nenehnemu izboljševanju menedžerske strukture, ki
usklajuje trenutno poslovanje s potencialnimi dosežki v raziskovanjih raziskovalcev na
področju potniškega prometa. Zaposleni so živi del organizacije in kot takšni so velikega
pomena in zaslužni za uspeh podjetja v njegovem razvoju. V zaporedju poslovnih dosežkov in
namernih investicij podjetje vzporedno išče iniciative družbe na področju raziskovalne
dejavnosti in visokega izobraževanja.

Presečki grupa d. o. o. je danes ena izmed vodilnih potniških podjetij v Republiki Hrvaški, ki
ima v lastnem voznem parku več kot 300 vozil oziroma avtobusov, različnih kapacitet v
razponu od 8 do 78 sedežev ter skupaj šteje okoli 650 zaposlenih. S kvalitetnim voznim
parkom, atraktivnimi ponudbami aražmajev, strokovno storitvijo tehničnih pregledov vozil,
ekskluzivnimi pogoji prodaje in servisa ISUZU, VDL in ostalih vozil ter strokovnim osebjem
zagotavlja kvalitetno in varno opravljanje sedaj že tradicionalnih dejavnosti ter postaja
sinonim za zanesljivega prevoznika in partnerja v potovanju. Široki spekter referenc in
atraktivnosti ponudbe zagotavljajo podobo podjetja odgovornih organizatorjev potovanj, ki so
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prisotni na lokalnem in regionalnem tržišču kot potniška agencija Presečki Tours od leta 2014
skupaj s potniško agencijo Varaždin Tours. Agenciji vodijo s poslanstvom nudenja kvalitetnih
storitev in želijo uporabnikom zagotoviti izkušnjo varnosti, tradicije ter izjemnega doživetja
izleta. Podjetje je tako nagnjeno k nenehnemu razvijanju na regionalnem tržišču varaždinske
občine.

Z nenehnim napredovanjem in izpopolnjevanjem na vseh ravneh podjetja je podjetje prevzelo
tudi proizvodnjo prodajnih dejavnosti pekovskih izdelkov, pri katerih je razvilo lastno
prodajno omrežje specializiranih prodajaln prepoznavnega koncepta na lokacijah v Pregradi,
Krapini, Krapinskih Toplicah in Zlatarju. Hkrati je odjemalcem omogočilo dostop do
pekovskih izdelkov s pomočjo potovalnih pekarnah/prodajaln in v pekarnah poslovnih
partnerjev v regiji Hrvaško zagorje. S pomočjo moderne in sodobne tehnologije izdelave ter
pečenja pekovskih izdelkov je podjetje nenehno usmerjeno v nadaljnji razvoj v tej stranski
dejavnosti.

Antun Presečki

Lastnik, član uprave

Nada Presečki

Lastnica, članica uprave

Ivica Presečki

Direktor, član uprave

Jasminka Strehovec

Direktorica, član uprave

Tabela 2: Upravniška struktura Presečki grupe d. o. o. (vir: lastno delo)

7.3 Vizija in poslanstvo

Načrti podjetja Presečki grupa d. o. o. so usmerjeni na nadaljnje širjenje kapacitet, teritorialno
pokritost in funkcionalnost lastnega omrežja avtobusnih linij v vseh segmentih, da se zagotovi
cilj zadovoljnega uporabnika. Druge vrednote so še tiste, ki nanašajo na odnose varnosti
prevoza, zagotavljanja avtobusov in kakovosti storitve, da se zagotovi končni cilj, da bi bil
prevoz čim dostopnejši in ugodnejši za vse uporabnike.
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VIZIJA
Vizija podjetja Presečki grupa d. o. o. je usmerjena na nadaljnje širjenje kapacitet, teritorialno
pokritost in funkcionalnost omrežja lastnih avtobusnih linij v vseh segmentih. Vizija podjetja
Presečki grupa d. o. o. je tudi, da postane regionalni prevoznik, kateri bo z najbolj kakovostno
in varno storitvijo zagotovil svojimi končnimi uporabniki vrhunsko storitev. Podpisovanje
novih pogodb in prodor na nova tržišča se utemeljujeta na podlagi dolgoletne tradicije, znanj,
inovativnosti in varnosti, kar zagotavlja konkurenčnost podjetja na tržišču.

POSLANSTVO
Poslanstvo podjetja Presečki grupa d. o. o. je zagotavljanje vrhunske storitve svojimi
uporabnikom s pomočjo odličnih človeških in tehničnih virov. Poslanstvo se nanaša tudi na
razvijanje in vzdrževanje poslovnih odnosov z domačimi in tujimi poslovnimi partnerji, ki
zagotavljajo visoke standarde kakovosti s področja prevoza, prodaje in prehrane.

Slika 23: Znak podjetja Presečki grupa d. o. o. (vir: Metida-revizija, 2017)

7.4 ISUZU sektor

ISUZU korporacija je japonsko avtomobilsko podjetje, katero se ukvarja s proizvodnjo vozil
in dizelskih motorjev. Sedež podjetja se nahaja v glavnem mestu na Japonskem, v Tokiu.
Trenutno ima okoli 7800 zaposlenih.
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Slika 24: Znak podjetja ISUZU (vir: Car-logos, 2017)

Podjetje ISUZU ima v svoji sestavi naslednje družbe:
-

Anadolu Isuzu (Turčija),

-

Sollers-Isuzu (Rusija),

-

SML Isuzu (Indija),

-

Jianxi Isuzu Motors (Kitajska),

-

Isuzu Astra Motor (Indonezija),

-

Isuzu Malaysia (Malezija),

-

Isuzu UK (Velika Britanija),

-

Isuzu South Africa (Južnoafriška republika),

-

Isuzu Philippines (Filipini),

-

Taiwan Isuzu Motors (Tajvan),

-

Isuzu Vietnam (Vietnam),

-

Isuzu Motors India (Indija),

-

Midi Europe (Italija).
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Trenutna ponudba, ki jo ima ISUZU podjetje, so lahka in težja tovorna vozila, avtobusi,
osebna vozila in poltovorna vozila ter dizelski motorji, katere v svoja vozila vgrajujejo
nekateri od največjih svetovnih proizvajalcev, kot so General Motors in Nissan.
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1916 na Japonskem, takrat ko sta se podjetje Tokio
Ishikawajima izdelava ladij in inženirstvo združila s tokijsko industrijo goriva in
elektroenergije s ciljem proizvodnje avtomobilov. Leta 1992 je bil izdelan prvi avtomobil
(A9), dve leti kasneje je bil izdelan tudi prvi poltovornjak (CP). Sčasoma je podjetje postalo
ena od vodilnih azijskih družb na področju izdelave vozil in največja svetovna družba na
področju izdelave dizelskih motorjev.
ISUZU je leto 2016 končalo s prihodom 17,1 milijonov dolarjev, kjer je čisti dobiček znašal
nekaj več kot 1 milijardo dolarjev. Ključni osebi v podjetju sta Susumu Hosoi, predsednik
uprave, in Masanori Katayama, predsednik nadzornega sveta. Družba ima 1,7 milijonov
delnic, ki se delijo med 52.369 lastnikov.
Delničarji

Delež %

Japan Trustee Bank

9,63

Mitsubischi Co.

7,50

Itochu Co.

6,24

Toyota Motor Co.

5,89

The Master Trust Bank

3,64

The Bank of NY Mellon

2,20

Mizuho Co. Bank

1,88

JFE Steel Co.

1,70

Tabela 3: Največji delničarji družbe (Isuzu Co., 2017)

VIZIJA
Vizija ISUZU podjetja je nadaljevati oskrbo podjetja z ekološko prijaznimi izdelki in izdelki,
ki so prilagojeni vsaki vrsti tržišča, ki jih išče. Vizija ISUZU je usmerjena v nadaljnje širjenje
stikov partnerjev po celotnem svetu. Imajo spoštljiv odnos do ekologije in se držijo poslovne
filozofije, ki zagovarja kontinuiran razvoj in rast prihodkov ter zmanjšanje stroškov
proizvodnje, da se zagotovi cilj končnega zadovoljstva kupcev, zaposlenih in celotne družbe.
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POSLANSTVO
Poslanstvo ISUZU podjetja je zagotoviti bogato in pestro človeško življenje s končnimi in
smiselnimi izpolnjenimi pričakovanji, ki se nanašajo na vse vrste cestnih vozil in dizelskih
motorjev na Japonskem ter po vsem svetu. Da bi to zagotovili, bodo v nadaljnje morali
sprejeti izzive, ki se nanašajo na njihovo odgovornost kot enega izmed največjih proizvajalcev
vozil in dizelskih motorjev.

7.4.1 Nabava japonskih vozil

Podjetje Presečki grupa d. o. o. je leta 2015 podpisala pogodbo s podjetjem Midi Europe,
ISUZU izpostavo, ki se nahaja v Italiji. Podpisali so pogodbo o zastopanju ISUZU pick-up in
poltovornih vozil na območju Republike Hrvaške in Republike Slovenije. Sedež podjetja Midi
Europe se nahaja v mestu Cerea. Poslovanje se nanaša na območje Italije in jugovzhodne
Evrope.
ISUZU vozila, ki so narejena za prodajo in preprodajo po tej pogodbi, so ISUZU D max pickup in poltovornjaki N in F serije. Pogoji, katere je podjetje Presečki grupa d. o. o. moralo
izpolniti, da pridobi zastopništvo za našteta vozila, so:
1.

zagotavljanje plačila,

2.

uradni salon za prodajo in delavnica za poprodajne aktivnosti,

3.

nakup demo vozila za testno vožnjo,

4.

nakup enega vozila od vsakega modela, ki jih prodaja Midi Europe,

5.

nakup orginalnih delov podjetja Midi Europe,

6.

zaposleno osebje samo za ISUZU sektor znotraj Presečki grupe d. o. o.,

7.

nenehno vlaganje v marketing,

8.

zasledovanje trendov na trgu ter analiza konkurence.
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Slika 25: ISUZU N serije (vir: Motorstown, 2017)

Vsaki od naštetih modelov pick-up vozil ali tovornjakov obstaja v treh različicah, na koncu pa
ima odjemalec možnost izbrati različico, katera najbolj ustreza njegovim potrebam.
Proces naročanja vozil Presečki grupe d. o. o. od Midi Europe je sestavljen iz naslednjih
zaporednih korakov:
1. naročilo preko internega sistema. S podpisom pogodbe je Presečki grupa d. o. o.
pridobila pravico na vstop v ISUZU interni sistem, preko katerega se spremljajo
naročila.
2. Priprava vozila za dostavo.
3. Priprava dokumentacije za prevzem vozila (katera so vozila, za katerega odjemalca so
in kdo jih prevzema ter opravlja prevoz vozila).
4. Organiziranje prevoza in izdelava prevozne dokumentacije.
5. Dostava vozila v podjetje Presečki grupa d. o. o.
6. Podjetje Presečki grupa d. o. o. ima rok, da v naslednjih 60 dni izvrši plačilo Midi
Europe in potem pridobi vso potrebno dokumentacijo za homologacijo, nato pa ima
možnost preprodaje vozila končnem odjemalcu.
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Slika 26: ISUZU D max (vir: Dsleasing, 2017)

Poslovalnica ISUZU podjetja v Italiji, Midi Europe, ima nenehne kontrole. V intervalih med
4–6 mesecev pošljejo interno kontorolo, katere naloga je, da preveri, ali se vsi pogoji iz
pogodbe spoštujejo. Zaposleni v prodaju, marketingu in poprodajnem sektorju se nenehno
usposabljajo in šolajo, posodabljajo svoja znanja, pridobivajo informacije o novostih in
trendih ter s svojimi predlogi iz prakse izboljšujejo sistem.

7.4.2

Prodaja japonskih vozil

Prodaja ISUZU vozil je sestavljena iz prodaje vozila in prodaje storitev v poprodajnem
procesu, kar zajema servisne dejavnosti. Pri podpisovanju pogodbe je Midi Europe določila
aktivnosti, katere mora podjetje Presečki grupa d. o. o. nenehno izpolnjevati, da si zagotovi
cilj, torej uspešno kompletno prodajo na trgu.
Aktivnosti, ki zajemajo uspešno prodajo, so naslednje:
1. nenehno vlaganje v marketing in oglaševanje:


sodelovanje na sejmih,



oglaševanje na družabnih omrežjih,



oglaševanje na lokalnih radijskih postajah in v časopisih,



izdelava baze potencialnih kupcev, katerim se pošiljajo nenehna obvestila po
elektronskih naslovih in elektronskih glasilih (angl. newsletter),



obisk potencialnih kupcev ter možnost testne vožnje.
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2. Možnost testne vožnje:


zaradi tega razloga je potrebno vedno imeti na zalogi vsaj eno vozilo vsakega
modela in njegove različice, tako da vsaka potencialna stranka ali kupec lahko
preizkusi kakovost in lastnosti vozila.

3. Analiza konkurence:


obstaja nenehna potreba za analizami konkurence, v katerih so predstavljene
njihove njihove pozitivne in negativne lastnosti. Na ta način je lažje določiti
strategijo nastopa na tržišču.



Trenutno so na hrvaškem in slovenskem trgu največji konkurenti Nissan, Toyota
in Iveco za tovorna vozila.



Za ISUZU kot relativno neznano blagovno znamko je zelo pomembno imeti zelo
zanimive ideje, storitve in končno kvaliteto, saj bodo te lastnosti pritegnile kupce
za nakup tovrstne blagovne avtomobilske znamke.

Slika 27: Gospodarski sejem v Varaždinu (vir: Presečki, 2017)
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8 INTERVJUJI:

NABAVA

IN

PRODAJA

JAPONSKIH

AVTOMOBILSKIH IZDELKOV NA HRVAŠKEM

V tem delu magistrskega dela se bomo ukvarjali z intervjuji, ki smo jih naredili z zaposlenimi
v podjetju Presečki grupa d. o. o.. Zaposleni delajo na oddelkih nabave in prodaje ISUZU
vozil ter so bili zelo dobro pripravljeni na vprašanja in so se na njih zelo dobro odzvali. To
pomeni, da smo izvedli vse, kaj smo potrebovali za svojo raziskovalno dejavnost. Naredili
smo dve vrsti intervjuja, kar pomeni, da smo en intervju naredili z zaposlenim, ki se ukvarja z
nabavo vozila, drugi intervju pa z zaposlenim, ki se ukvarja s prodajo in marketingom vozila.
Oba intervjuja sta bila narejena za raziskovalne namene tega magistrskega dela. Oba
intervjuvanca sta bila s tem seznanjena in sta skušala na čim boljši način razložiti svoje
izkušnje. Oba intervjuvanca smo snemali z diktafonom, da smo potem lažje z metodo
transkripcije analizirali pridobljene podatke in jih zapisali. Glede na časovno obdobje je šlo
za retrospektivno-prospektivno raziskavo, ki se je nanašala na preteklost in na sedanjost. Oba
intervjuvanca sta dajala znake, da razumeta zastavljena vprašanja in sta na vprašanja
odgovarjala s konkretnimi odgovori. Uporabljali smo uradno hrvaščino. Glas je bil jasen in
drzen, tako da sta naša sogovornika razumela, o čem govorimo. Na koncu lahko rečemo, da
sta bila intervjuja strukturirana in zastavljena s točno določenim namenom.

8.1 Intervju o nabavi japonskih vozil
V tem delu magistrskega dela se bomo posvetili intervjuju o nabavi japonskih vozil, katere
nabavlja in prodaja podjetje Presečki grupa d. o. o., od podjeta Midi Europe. Intervju je trajal
približno 30 minut. Nahajali smo se v pisarni poslovneža. Poslovnež je izrazil željo, da ne
zapišemo njegovega imena v magistrskem delu, tako da ga bomo v nadaljevanju imenovali
intervjuvanec ali poslovnež. Intervjuvancu smo pojasnili, za kaj gre oziroma da je to intervju
za raziskovalne namene magistrskega dela ter smo mu zastavili vprašanja, katera so
oblikovana na podlagi ustrezne teoretične literature in na podlagi tega, kar smo do sedaj
izvedli o podjetju Presečki grupa d. o. o. Intervjuvanec je bil sproščen in se na vsako
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zastavljeno vprašanje odzval z veliko razumevanja ter nam podal ustrezne odgovore na
zastavljena vprašanja.
V naslednjih odstavkih bomo zapisali vsa zastavljena vprašanja, katera smo zastavili
intervjuvancu oziroma našem sogovorniku. Obenem bomo podali njegove odgovore na
zastavljena vprašanja.


Prvo vprašanje, katero smo zastavili poslovnežu, je bilo: Kaj veste o Japonski in
japonski kulturi? Poslovnež je odgovoril, da je to visoko razvita dežela, politično in
kulturno urejena dežela ter država časti.



Drugo vprašanje, katero smo mu zastavili, je bilo: Če bi primerjali Hrvaško in
Japonsko, kaj bi Vam prvo padlo na pamet? Odgovor na zastavljeno vprašanje je bil,
da je razlika v mentaliteti in odgovornosti posameznika velika.



Tretje vprašanje, ki smo ga zastavili, je: Podrobneje razložite ali opišite, kaj veste o
ISUZU – japonski korporaciji? Gospod je odgovoril, da naziv ISUZU izvira iz imena
reke v Tokiu. Imajo izkušnje v proizvodnji avtomobilov in avtomobilskih delov več
kot 100 let. ISUZU je v prvi vrsti proizvajalec agregatov, potem pa vozil. Zadnjih
nekaj let so se osredotočili samo na proizvodnjo gospodarskih vozil. Imajo
visokokakovostne izdelke, kateri se prodajajo po celotnem svetu.



Četrto vprašanje, katero smo zastavili, je bilo: Ali veste, kdaj se je podjetje Presečki
grupa d. o. o. prvič srečalo z ISUZU družbo? Gospod je odgovoril, da začetki
sodelovanja segajo v leto 2001, srečali pa so se preko proizvajalca minibusev iz
Turčije. Turško podjetje se imenuje Anadolu ISUZU.



Peto vprašanje pa se glasi: Takrat, ko ste hoteli skleniti medsebojno sodelovanje, ali so
obstajali, torej, ali še obstajajo pogoji, pod katerimi morate poslovati kot ISUZU
zastopniki za Hrvaško in Slovenijo? Seveda so obstajali, torej še vedno obstajajo. Kot
zastopniki moramo profesionalno predstavljati in gojiti ter uporabljati blagovno
znamko ISUZU. Kot zastopniki moramo imeti demo vozila za poskusne vožnje,
obvezno servisno poprodajno storitev, imeti moramo točno določene prodajne cilje in
se jih držati ter zagotoviti, da jih dosežemo.
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Šesto vprašanje je bilo: Kakšen je pristop pri nabavi vozila podjetja Midi Europe?
Odgovor se je glasil, da se na splošno vozilo naroča takrat, ko se odjemalec odloča za
nakup enega izmed vozil. Pred odločitvijo obstaja možnost za testno vožnjo, da se
odjemalec lažje odloči za nakup enega izmed velike ponudbe ISUZU avtomobilov.
Obstaja tudi možnost, da se vozilo lahko da za nekaj dni v uporabo potencialnemu
kupcu, ker imajo od vsakega modela po eno testno vozilo.



Sedmo vprašanje, ki smo ga zastavili, je bilo: Ali lahko opišete proces nabave vozila
ISUZU podjetja oziroma Midi Europe? Kot pooblaščeni zastopniki imamo pristop k
internemu sistemu, v katerem se opravljajo naročila za blago. Torej, naroči se vozilo,
katerega je kupec izbral, potem sledijo koraki, ki so sestavljeni iz priprave vozila za
dobavo, pripravo dokumentacije za prevoz in uvoz, nato se organizira prevoz. Na
koncu, ko se podjetju plača avans (rok za plačilo je 60 dni), dobimo vso potrebno
dokumentacijo za homologacijo, s pomočjo katere se vozilo lahko registrira.



Osmo vprašanje, ki smo ga zastavili gospodu, je bilo: Ali obstajajo roki za plačilo pri
nabavi vozila in kakšni so? Roki za plačilo so odvisni od garancije plačila oziroma od
»bančne garancije« ali vnaprejšnega plačila. Odvisni so tudi od samega namena
nakupa vozila, ali je to nakup po naročilu, ali je to redna prodaja vozila. Ponavadi se
izvede plačilo pred samo dobavo blaga.



Deveto vprašanje, katero smo zastavili gospodu, je bilo: Ko reklamirate avtomobile
proizvajalcu, kakšne so njegove reakcije? Proizvajalec takrat ponudi pomoč pri
testnem vozilu ali pa finančno pomoč, in to v obliki, da delno pokriva marketinške
stroške.



Deseto vprašanje, ki smo ga zastavili: Ko naročate vozila ISUZU podjetja, ali
obstajajo kakšne njihove marketinške aktivnosti? Ali obstajajo novosti v proizvodnji,
ki bi pritegnile kupce? Seveda, vsaki artikel ali avtomobil na tržišču ali njihov
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proizvajalec ima svoje prednosti, na katere v predprodajnem procesu ali v prodajnem
procesu da veliko poudarka, tako je tudi z ISUZU vozili.



Enajsto vprašanje, ki smo ga zastavili, je bilo: Ali obstaja servis vozila pri podjetju
ISUZU za vas kot generalnega zastopnika? Servisni center zagotavljamo mi kot
generalni zastopnik, ker je to naša obveza in osnovna potreba nas kot generalnega
zastopnika.



Dvanajsto vprašanje je bilo: Ali obstaja garancijski rok, ki ga določa ISUZU, in ali se
ga morate vedno držati ter ali obstajajo situacije, ko lahko podaljšate plačilo? V prvi
vrsti se spoštujejo garancijski roki, ampak seveda obstajajo tudi tako imenovane
»kulance« oziroma podaljšana garancijska obdobja, ki jih omogoča izključno
proizvajalec na podlagi medsebojnega dogovora ali lastne odločitve.



Trinajsto vprašanje, ki smo ga zastavili, je bilo: Ali pri nabavi obstaja naročilo, ko se
vozila direktno od proizvajalca dostavljajo končnem odjemalcu, ali pa jih vedno
morate imeti na zalogi? Praksa je, da so vozila pri nas na zalogi, ampak moramo imeti
dober razlog za to.



Štirinajsto vprašanje je bilo: Ali ISUZU daje možnost, da imate Vi kot poslovni partner
možnost poskusa vožnje vozil, katera bodo novost na tržišču? Seveda, podjetje ima
vedno prezentacije in testiranja so redni ter nenehni del predstavitve novih vozil.



Petnajsto vprašanje, katero smo zastavili poslovnežu, je bilo: Po Vašem mnenju, ali bi
si kupili eno izmed ISUZU vozil in zakaj? Če bi obstajala potreba po gospodarskem
vozilu, bi bil ISUZU seveda v ožjem izboru, morda pa bi tudi bil zmagovalec, čisto
zaradi poprodajnega servisnega omrežja.
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8.2 Intervju o prodaji japonskih vozil
V tem delu magistrskega dela se bomo osredotočili na intervju, katerega smo naredili z osebo,
ki se ukvarja s prodajo ISUZU vozil v podjetju Presečki grupa d. o. o.. Poslovnež ima že
nekaj let izkušenj s prodajo ISUZU vozil, pogovarjali smo se v njegovi pisarni, intervju je
trajal okrog 40 minut. Zastavili pa smo mu petnajst vprašanj, ki so narejena na podlagi
ustrezne teoretične literature in na podlagi dosedanjega znanja o podjetju Presečki grupa d. o.
o.. Intervjuvanec je bil sproščen in zelo zgovoren, ustrezen. Izvedeli smo zelo zanimive
podatke.
Poslovnežu smo zastavili petnajst vprašanj o prodajnem procesu ISUZU vozil na Hrvaškem in
kako se ta avtomobilska znamka poskuša uveljaviti na trgu Hrvaške ter kakšne so njihove
marketinške aktivnosti, da uvrstijo to avtomobilsko blagovno znamko na trg.


Prvo vprašanje, katero smo zastavili, je bilo: Na kaj Vas prvo spomni beseda
Japonska? Natančnost, točnost, »fanatizem« pri delu, tretja ekonomija na svetu.



Drugo vprašanje, katero smo zastavili gospodu, je bilo: Ali veste kaj o japonski
kulturi? Pri njih obstaja tradicionalno hranjenje, tako da sedijo na tatamiju, pri
prehranjevanju se uporabljajo majhne palice, pri njih obstaja tisočletna kultura pitja
zelenega čaja. Zelo priljubljeno je žganje iz riža sake, rolice iz sirove ribe, tako
imenovan suši. Karakteristično za njih je sezuvanje čevljev na pragu hiše, stanovanja.
Nosijo tradicionalno obleko ali tako imenovan kimono, tipično je klanjanje pri
srečanjih. Pri Japoncih obstaja tradicija starih japonskih bojevnikov – samurajev,
katere zelo spoštujejo in so del tisočletne tradicije te stare otočne dežele.



Tretje vprašanje, katero smo zastavili: Kaj veste o ISUZU družbi? Podjetje je
ustanovljeno leta 1916, je najstarejši proizvajalec vozil in motorjev. Trenutno je
največji svetovni proizvajalec dizelskih motorjev, katere izvaža v več kot sto držav
sveta. Ima preko 30.000 zaposlenih v celotnem sistemu.
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Četrto vprašanje, katero smo zastavili gospodu, je bilo: Kdaj se je Presečki grupa d. o.
o. prvič srečala z ISUZU vozili? Srečali so se leta 2001 preko družbe iz Turčije
Anadolu Isuzu Otomotiv, ki proizvaja avtobuse.



Peto vprašanje je bilo: Kdaj in ali so obstajali določeni pogoji, da postanete ISUZU
zastopnik? Obstajali so določeni pogoji, od katerih so najpomembnejši ti, da kupimo
od vsakega modela po eno vozilo, zagotoviti moramo instrumente plačila, konstantno
vlagati v marketing in imeti moramo kvalitetno infrastrukturo za prodajo ter servis.
Torej, prodajni salon in delavnico za servis.



Šesto vprašanje, katero smo zastavili: Kakšen pristop imate k prodaji vozila
potencialnimi in obstoječim kupcem? Obojim kupcem je pomembna kakovost vezja,
vgrajena v ISUZU vozila, kot tudi kasnejša servisna podpora v najkrašjem možnem
času. Pristop k prodaji je, da prodajne dejavnosti prodajo novo vozilo!



Sedmo vprašanje je bilo: Ali lahko razložite proces same prodaje vozila? Obstajata
dva načina prodaje vozila. To je javna nabava ali zalogovniki in direktna prodaja
odjemalcem. Obvezniki javne nabave ali zalogovnikov so državna uprava, lokalna
samouprava in pravne osebe, ki izpolnjujejo potrebe splošnega interesa ter so v
lastništvu države (komunalna podjetja). Pri direktni prodaji se najprej določeni
zainteresirani kupci spoznajo z vozilom, ki jih zanima. Gre za kupce, ki še ne
uporabljajo naših proizvodov ali vozil, obstaja pa možnost testiranja vozila,
spoznavanje s proizvajalcem, vzdrževanje vozila in same pozitivne lastnosti uporabe
ISUZU vozila v primerjavi z drugimi vozili. Po tem pa gre za definiranje tehnične
specifikacije in samo ponudbo s cenami in roki dobave.



Osmo vprašanje je bilo: Ali obstaja razlika v procesu prodaje med poslovnimi in
fizičnimi osebami? V splošnem ne obstaja razlika, ker se dela s komercialnimi vozili
in se vsi kupci štejejo pod poslovne subjekte.
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Deveto vprašanje, katero smo zastavili našem sogovorniku, je bilo: Kako je s
plačilom? Načini plačila vozila? Zaradi slabih izkušenj se plača vedno pred dostavo
vozila, razen v primeru javne nabave, kjer je vse definirano s pogodbo in natečajno
dokumentacijo, ki mora biti vedno v celotni sestavi, drugače se niti ne moremo
prijaviti na natečaj.



Deseto vprašanje je bilo: Da bi približali ISUZU vozila svojimi potencialnimi kupcem,
katere marketinške aktivnosti morate izvajati? Vedno smo na različnih sejmih, imamo
spletno stran, oglašujemo se v specializiranih časopisih, imamo različne zanimive
prezentacije v našem podjetju, imamo možnost testiranja vozila in osebno prodajo, kar
pomeni, da se s potencialnimi kupci pogovarjamo ena na ena, in to na način, da s
tesnim vozilom gremo do kupca.



Enajsto vprašanje je bilo: Ali imate servis vozil in kako dolgo se čaka na servis?
Imamo servis vozil na sedežu podjetja v Krapini in tudi nekaj dogovorjenih servisov.
Na popravilo se ne čaka dolgo. Ko pride vozilo na popravilo, gre takoj na servis.
Razlog temu je, da se na popravilo vozila mora uporabnik vozila vnaprej naročiti.



Dvanajsto vprašanje je bilo: Ali obstaja rok, v katerem kupec lahko zavrne vozilo in ga
pošlje nazaj k Vam? Ne. Ampak, kupec ima vedno možnost zahtevati vrednotenje
vozila in tako ga mi lahko odkupimo od kupca. To je posebej možno, kadar kupec
kupuje novo vozilo po sistemu »staro za novo«. Poudariti moram, da nikoli nismo
imeli zahtev kupcev po vrnitvi vozila.



Trinajsto vprašanje, ki smo ga zastavili našem sogovrniku, je bilo: Ali ste bili kdaj v
situaciji, da ste morali vzeti vozilo nazaj zaradi tega, ker kupec ni plačal svoje
obveznosti? Ne, ampak bili smo v situaciji, da smo morali sprožiti izvršilni postopek.
To se je zgodilo samo v enem primeru, pri že rabljenem vozilu.



Štirinajsto vprašanje je bilo: Kakšna je vaša struktura kupcev? (Stari–mladi, bogati–
reveži, privatne– fizične osebe?) Naša vozila v glavnem kupujejo poslovni subjekti, ki
vozila uporabljajo v komercialne namene.
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Petnajsto vprašanje je bilo: Po Vašem mnenju, če bi kupovali avtomobil, ali bi kupili
ISUZU avto? ISUZU trenutno ne proizvaja avtomobilov, razen pick-up vozil, tovornih
vozil in avtobusov. Ampak, če bi kdaj potreboval eno izmed gospodarskih vozil, bi to
bilo ISUZU vozilo.

8.3 Temeljne ugotovitve
Na podlagi pridobljenih informacij, ki smo jih smo analizirali z določeno metodo zbiranja
kvalitativnih podatkov, transkripcijo, lahko kot temeljene ugotovitve naših intervjujev
podamo naslednje. Rečemo lahko, da je pomembno omeniti nekaj dejstev, ki so zelo podobna
za Japonsko in za Hrvaško. Vsako podjetje si želi sodelovati z Japonci, ker so zelo pošteni
pogajalci in so zelo pošteni poslovni partnerji. Njihova filozofija je vedno ustrezati svojimi
poslovnimi partnerjem. Veliko pomena dajo temu, da so poslovni partnerji, zaposleni in
celotno okolje okrog podjetja skladni in harmonični. Zaposleni morajo imeti svoje pravice
vedno izpolnjene, da lahko delajo v harmoniji in vzporedno s tem napredujejo kot ljudje ter
kot zaposleni podjetja.
Rečemo lahko, da je Japonska visoko razvita država, ena izmed redkih držav sveta, ki je zašla
v postindustrijsko dobo. Nabavni in prodajni proces, katerega definira samo podjetje ISUZU
oziroma Midi Europe, temelji na učinkovitosti Japoncev.
Pri nabavi vozil se mora podjetje Presečki grupa d. o. o. ravnati po določenih navodilih, ki jih
določa Midi Europe. Midi Europe je hčerinsko podjetje japonskega podjetja ISUZU za
evropsko tržišče. Presečki grupa d. o. o. nabavlja vozila po naslednjih navodilih podjetja Midi
Europe:


s pomočjo pristopa internega ISUZU sistema obdelajo naročilo za določeno število
vozil,



priprava vozil za dobavo v podjetje Presečki grupa d. o. o.,



priprava dokumentacije za prevoz avtomobilov,



organizacija prevoza,



plačilo.
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Presečki grupa d. o. o. ima obvezno svojo servisno omrežje, tako da ima vsak kupec, ki kupi
ISUZU vozilo, možnost servisa. Obstajali so in še obstajajo določeni pogoji, ki jih mora
podjetje Presečki grupa d. o. o. izpolniti in jih se mora vedno držati. Nekateri od teh pogojev
so:


od vsakega modela morajo kupiti po eno vozilo,



zagotoviti morajo instrumente plačila,



nenehno vlagati v marketing,



imeti kvalitetno infrastrukturo za prodajo in servis vozil.

V podjetju Presečki grupa d. o. o. obstajata dva načina prodaje ISUZU vozil, to sta javna
nabava in direktna privatnim odjemalcem. V javno nabavo štejejo: državni organi, lokalna
uprava in pravne osebe, ki ustrezajo zadovoljitvi potreb splošnih interesov in so pod
nadzorom države. Pri direktni prodaji obstaja določeni proces, ki je sestavljen iz:


spoznavanja odjemalca z izdelkom (avtomobilom),



testiranja avtomobila,



spoznavanja s proizvajalcem,



vzdrževanja vozila,



naštevanja pozitivnih lastnonosti ISUZU vozil,



definiranja tehnične specifikacije,



oblikovanja ponudbe s cenami in roki plačila ter dobave.

Marketinške aktivnosti, ki jih izvaja podjetje Presečki grupa d. o. o., da približa ISUZU
avtomobile potencialnimi kupcem, so :


nastopi na sejmih,



uradna spletna stran,



oglaševanje v specializiranih revijah,



predstavitve na sedežu njihovega podjeta,



obiski pri potencialnih klienih s testnimi vozili,



možnost testiranja vozila.
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9 SKLEP

V zaključku magistrskega dela bomo na kratko povzeli, o čem govori magistrsko delo in kaj
smo se naučili skozi naše raziskovanje. Japonci kot poslovneži so zelo natančni ljudje, veliko
jim pomenijo kultura in geste. Pri njih vsaki premik z roko ali glavo ali s katerikolim delom
našega telesa nekaj pomeni. Nasprotno so Hrvati zelo sproščeni ljudje in jim delo včasih ni na
prvem mestu. Ti dve kulturi sta zelo različni, ampak pri vprašanju podjetnosti hitro najdeta
skupen jezik. Podjetje ISUZU je japonsko podjetje, ki proizvaja predvsem gospodarska vozila
in motorje, podjetje Presečki grupa d. o. o. je hrvaško podjetje, ki je generalni zastopnik za
Hrvaško in Slovenijo za ISUZU vozila.
Lahko rečemo, da dajejo Japonci kot lastniki vozil velik pomen vplivu na vse odločitve svojih
generalnih zastopnikov. S pomočjo intervjujev smo spoznali, da imajo Japonci natančno
določene sisteme, kar se tiče naročil vozil, imajo pa tudi določeno zaporedje naročila vozil in
prodaje vozil. Če poslovneži želijo imeti poslovne odnose z japonskimi poslovnimi partnerji,
morajo upoštevati njihova pravila in norme.

9.1 Hipoteze
V tem delu se bomo malce več ukvarjali s preverjanjem dejstev, katera smo postavili v obliko
hipotez. Pridobljene podatke smo analizirali z ustrezno metodo analiziranja kvalitativnih
podatkov oziroma transkripcije. S pomočjo šestih zaporednih korakov transkripcije smo si
zapisali in razvrstili določene podatke. Na podlagi ustrezne literature smo oblikovali pet
hipotez, ki smo jih preverili s pomočjo intervjuja. Tako bomo na podlagi obeh intervjujev
sprejeli ali zavrnili oblikovana dejstva oziroma hipoteze.


H1 hipoteza:

H1: Kakovostne in pravočasne informacije o potrebah in pričakovanjih na hrvaškem tržišču
so nujne za uspeh novega japonskega avtomobilskega izdelka.
S pomočjo transkripcije smo ugotovili, da kakovostne in pravočasne informacije, ki jih
podjetje dobi od svojih kupcev, veliko pomagajo pri prodaji in dosegi uspeha na hrvaškem
tržišču. Torej, H1 hipotezo bomo sprejeli.
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H2 hipoteza:

H2: Konkurenca je močna, zato so za uspeh podjetja Presečki grupa d. o. o. pomembne
cenovna konkurenčnost in prilagodljivost kupcem ter kvaliteta izdelka.
S pomočjo analize odgovorov smo ugotovili, da je kakovost oziroma kvaliteta velikega
pomena za konkurenčnost na hrvaškem trgu, vendar cenovna konkurenčnost sploh ni bila
omenjena. Torej, H2 hipotezo bomo delno sprejeli.


H3 hipoteza

H3: Kupci japonskih vozil so le ljudje, ki že imajo izkušnje z japonskimi vozili.
S pomočjo analize odgovorov oziroma transkripcijo smo ugotovili, da so kupci japonskih
vozil oziroma ISUZU vozil večinoma poslovneži, ki imajo potrebo za to vrsto gospodarskih
vozil ne glede na to, ali so že imeli izkušnje z japonskimi vozili ali ne. Torej, H3 hipotezo
oziroma dejstvo bomo zavrnili.


H4 hipoteza

H4: Za podjetje Presečki grupa d. o. o. trgovina z japonskimi vozili predstavlja novo tržno
priložnost za rast.
Na podlagi analize odgovorov smo ugotovili naslednje. Za podjetje Presečki grupa d. o. o. je
sodelovanje z ISUZU japonskim avtomobilskim podjetjem veliki plus, kar se tiče podjetniške
rasti in pozicioniranja na novih trgih. Kot njihov generalni zastopnik ima podjetje veliko
priložnost za rast, samo če jo dobro izkoristi, ker so odjemalci že prepoznali kakovost
avtomobilske blagovne znamke ISUZU. Torej, na podlagi analize odgovorov bomo H4
hipotezo sprejeli.


H5 hipoteza:

H5: Hrvaško tržišče je že prepoznalo japonske avtomobilske izdelke, ki jih ponuja Presečki
grupa d.o.o..
Na podlagi analize odgovorov smo ugotovili naslednje. Hrvaško in tudi slovensko tržišče je
prepoznalo japonske avtomobile. Z veliko marketinga, oglaševanja in nenehnega nastopanja
na različnih sejmih vedno poskušajo priti do vseh potencialnih odjemalcev. So na dobri poti,
da hrvaško tržišče še bolje spozna ISUZU vozila. Torej, na podlagi analize bomo sprejeli H5
hipotezo oziroma dejstvo.
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9.2. Predlog ukrepov
Japonski poslovni ljudje so zelo natančni ljudje. Veliko dajo na točnost pri svojih poslovnih
partnerjih, še posebej pri svojih generalnih zastopnikih, ker jih zastopajo na tujih trgih.
Japonci so ljudje, ki gojijo veliko spoštovanje do vseh ljudi. Ker so visoko kontekstualna
kultura s tisočletno tradicijo, pri njih vsaka gesta nekaj pomeni. Generalnega zastopnik
ISUZU vozil za Hrvaško in Slovenijo je podjetje Presečki grupa d. o. o..
V okviru raziskave bi radi podali tudi svoje predloge za boljše uvajanje in boljše
pozicioniranje japonske avtomobilske blagovne znamke na Hrvaškem. Prvi predlog je, da naj
razen marketinških aktivnosti, obiskov pri potencialnih kupcih, prisotnosti na gospodarskih
sejmih podjetje poskuša tudi z oglaševanjem po televiziji in radiu ter s pomočjo plakatov. S
tem se bodo poskušali približiti navadnim ljudjem. Drugi predlog ukrepov je, da v prodajo
poskušajo vključiti čim več žensk. S tem bi dajali vtis podjetja, ki zaupa ženskam, saj danes
ženske zmorejo vse. Imajo veliko poguma in več tvegajo kot moški. Hkrati pa bo podjetje
Presečki grupa d. o. o. pridobilo podobo podjetja, ki verjame v ženske na pomembnih
poslovnih mest in se zaveda sodobnega postmodernističnega življenja, kjer ženske igrajo
veliko vlogo.
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PRILOGE

Priloga 1. Vprašanja za intervju – Nabava
1. Če bi primerjali Hrvaško in Japonsko, kaj bi Vam prvo padlo na pamet?
2. Kaj veste o Japonski in japonski kulturi?
3. Podrobneje razložite ali opišite, kaj veste o ISUZU – japonski korporaciji.
4. Ali veste, kdaj se je podjetje Presečki grupa d. o. o. prvič srečalo z ISUZU
družabnikom?
5. Takrat, ko ste hoteli skleniti medsebojno sodelovanje, ali so obstajali, torej, ali še
obstajajo pogoji, pod katerimi morate poslovati kot ISUZU zastopniki za Hrvaško in
Slovenijo?
6. Kakšen je pristop k nabavi vozila podjetja Midi Europe?
7. Ali lahko opišete proces nabave vozila ISUZU podjetja oziroma Midi Europe?
8. Ali obstajajo roki za plačilo pri nabavi vozila in kakšni so?
9. Ko Vi reklamirate avtomobile proizvajalcu, kakšne so njegove reakcije?
10. Ko naročate vozila ISUZU podjetja, ali obstajajo kakšne njihove marketinške
aktivnosti? Ali obstajajo novosti v proizvodnji, ki bi privabile kupce?
11. Ali obstaja servis vozila pri podjetju ISUZU za Vas kot generalnega zastopnika?
12. Ali obstaja garancijski rok, katerega določa ISUZU, in ali se ga vedno morate držati
ter ali obstajajo situacije, ko lahko podaljšate rok plačila?
13. Ali obstaja pri nabavi naročilo, kadar se vozila direktno od proizvajalca dostavljajo
končnem odjemalcu ali pa jih vedno morate imeti na zalogi?
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14. Ali ISUZU daje možnost, da imate Vi kot poslovni partner možnost poskusa vožnje
vozil, katera bodo novost na tržišču?
15. Po Vašem mnenju, ali bi si kupili eno izmed ISUZU vozil in zakaj?

Priloga 2. Vprašanja za intervju – Prodaja
1. Na kaj Vas prvo spomni beseda Japonska?
2. Ali veste kaj o japonski kulturi?
3. Kaj veste o ISUZU družbi?
4. Kdaj se je Presečki grupa d. o. o. prvič srečala z ISUZU vozili?
5. Kdaj in ali so obstajali določeni pogoji, da postanete ISUZU zastopnik?
6. Kakšen pristop imate k prodaji vozil potencialnimi in obstoječimi kupcem?
7. Ali lahko razložite proces same prodaje vozila?
8. Ali obstaja razlika v procesu prodaje med poslovnimi in fizičnimi osebami?
9. Kaj je s plačilom? Načini plačila vozila?
10. Da bi približali ISUZU vozila svojimi potencialnimi kupcem, katere marketinške
aktivnosti morate imeti?
11. Ali imate servis vozila in kako dolgo se čaka na servis?
12. Ali obstaja rok, v katerem kupec lahko zavrne vozilo in ga pošlje nazaj k Vam?
13. Ali ste bili kdaj v situaciji, da ste morali vzeti vozilo nazaj, zaradi tega, ker kupec ni
plačal svoje obveznosti?
14. Kakšna je vaša struktura kupcev? (Stari–mladi, bogati–reveži, privatne–fizične
osebe?).
15. Po vašem mnenju, če bi kupovali avtomobil, ali bi kupili ISUZU avto?
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