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POVZETEK
V magistrskem delu smo proučevali tematiko pospeševanja prodaje, ki je pridobila
pomembnost v zadnjih letih, saj podjetja vlagajo v pospeševanje prodaje vedno več
denarja. Ker smo kupci postali zelo zahtevni in preudarni, morajo podjetja v
konkurenčnem okolju vedno znova razmišljati o novih inovativnih prijemih, s pomočjo
katerih obstoječe kupce ohranijo ter pridobijo nove kupce.
V prvem delu magistrskega dela smo se osredotočili na teoretično predstavitev področja
pospeševanja prodaje in proučili različna orodja pospeševanja prodaje, usmerjena na
porabnike, katerih se podjetja poslužujejo ter med katera uvrščamo tudi kupone, na
katere smo se podrobneje osredotočili v tretjem poglavju. V nadaljevanju smo predstavili
3 največje slovenske trgovce in se osredotočili na trenutno zelo aktualne in za kupce
zanimive kupone za popust na izdelek po izbiri, ki jih ti trgovci nudijo.
Ker priljubljenost tovrstnih kuponov narašča, smo v drugem delu magistrskega dela, ki
temelji na empirični raziskavi, proučevali odziv potrošnikov na kupone za popust na
izdelek po izbiri. Rezultati ankete podajajo odgovor, kako potrošniki dojemajo kupone, ki
jih v celotnem spektru različnih orodij za pospeševanje prodaje nudi vedno več trgovcev.
Ključne besede: pospeševanje prodaje, pospeševanje prodaje, usmerjeno na porabnike,
kuponi kot orodje za pospeševanje prodaje, kuponi za popust na izdelek po izbiri

ABSTRACT
In the master's thesis, we studied the topic of sales promotion, which has gained
importance in recent years, as companies invest in it more and more money. Because
customers have become very demanding and prudent, companies in a competitive
environment must constantly think about new innovative approaches that help existing
customers retain and acquire new customers.
In the first part of the master's thesis, we focused on theoretical presentation of the field
of sales promotion, and examined various sales promotion tools focused on
customer,which the companies are using and where are included also coupons, and
which we focused in detail discuss in Chapter 3. In the continuation, we presented three
of the largest Slovenian trading companies and focused on currently very topical and
interesting discounts on the chosen product.
Since the popularity of such coupons is rising, in the second part of master´s thesis,
based on empirical research, we examined the consumer's response to discount coupons
for the chosen product. The results of the survey provide an answer how consumers

perceive coupons that are so popular intrading companies and which they offer so often
between so many different sales promotion tools.
Key Words: Sales promotion, Customer focused sales promotion, Coupons as a tool to
promote sales, Discount coupons on chosen product
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
Živimo v časih, ko se organizacije zavedajo, da se prodaja njihovih izdelkov ali storitev ne
bo zgodila sama od sebe. To žene organizacije k uporabi različnih tehnik in mehanizmov,
s katerimi lahko pospešijo svojo prodajo in privabijo potencialne kupce. Takrat, ko bodo
ti kupci zadovoljni, se bodo tudi vračali in pripomogli k pridobivanju novih kupcev.
Potrošniki smo postali precej preudarni, premišljeni in razvajeni ter se zavedamo
pomena tega, da trgovec ceni in nagrajuje našo zvestobo ter nam v zameno za njo nudi
tudi določene proti koristi. Organizacije morajo tako razviti učinkovit način za krepitev
zadovoljstva svojih strank in ga tudi ohranjati oziroma vzgajati. Danes je na trgu zelo
močna konkurenca trgovskih podjetij, kar jih sili k temu, da svoje kupce cenijo v veliki
meri in skrbijo za to, da se k njim tudi vračajo.
Ker se v marketingu vedno bolj poudarja pomen pospeševanja prodaje, smo se v
magistrskem delu osredotočili na to področje, in sicer konkretno na pospeševanje
prodaje, usmerjeno na porabnike. V okviru tega smo skušali čim bolj natančno opredeliti
in definirati različne metode za pospeševanje prodaje, ki jih uporabljajo podjetja. Nadalje
smo se osredotočili na pospeševanje prodaje 3 največjih slovenskih trgovskih podjetij s
kuponi, ki jih potrošniki lahko izkoristijo za popust na izdelek po izbiri, ter izvedbo
raziskave glede zaznavanja slovenskih potrošnikov pospeševanja prodaje trgovcev s
tovrstnimi kuponi.

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
Namena magistrske dela sta bila teoretična obravnava in proučitev področja
pospeševanja prodaje s pomočjo domače in tuje literature. V drugem delu naloge smo
raziskovali in analizirali, kako potrošniki zaznavajo pospeševanje prodaje trgovcev s
kuponi za popust na izdelek po izbiri.
Cilji magistrskega dela so bili:
-

opredeliti osnovne značilnosti pospeševanja prodaje (pojem, cilji, prednosti in
slabosti, opredelitev procesa, načrtovanje, vrednotenje in nadzor ter financiranje
pospeševanja prodaje),

-

predstaviti značilnosti pospeševanja prodaje, usmerjenega na porabnike
(predstaviti cilje in metode pospeševanja prodaje, usmerjenega na porabnike),

-

predstaviti pospeševanje prodaje 3 največjih slovenskih trgovcev (Mercatorja,
Spara in Tuša) s pomočjo kuponov za popust na izdelek po izbiri,
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-

raziskati zaznavanje potrošnikov trgovskih kuponov za popust na izdelek po izbiri
in analizirati pridobljene rezultate.

V empiričnem delu magistrskega dela smo preverjali naslednje hipoteze:
H1: Anketirancem so med vsemi trgovskimi akcijami najbolj všečtakojšnji popusti.
H2: Po mnenju več kot tretjine anketiranih so reklamni letaki primeren način za
distribucijo oziroma dostavo kupona za popust na izdelek po izbiri.
H3: Obstajajo statistično značilne razlike v percipirani koristi pri kuponih za
popust na izdelek po izbiri glede na starostno kategorijo anketirancev.
H4: Obstajajo statistično značilne razlike v stopnji seznanjenosti s pogoji uporabe
oziroma možnostmi koriščenja kupona za popust na izdelek po izbiri med
skupinama različnih starostnih kategorij.
H5: Obstajajo statistično značilne razlike v zaznavani koristi, ki jih ponujajo kuponi
za popust na en izdelek po izbiri, glede na pogostost nakupa anketirancev pri treh
največjih slovenskih trgovcih.
H6: Obstajajo statistično značilne razlike v dojemanju zanimivosti določenih
trgovskih ugodnosti, ki jih ponujajo trije največji slovenski trgovci, glede na
osebni mesečni dohodek anketirancev.
H7: Obstajajo statistično značilne razlike v dojemanju zanimivosti določenih
trgovskih ugodnosti, ki jih ponujajo trije največji slovenski trgovci, glede na spol
anketirancev.
H8: Obstaja statistično značilna razlika v proporciji moških in žensk glede
ustreznosti določenih načinov distribucije kupona za popust za en izdelek po
izbiri.
H9: Kuponi za popust za en izdelek po izbiri so bolj všeč moškim kot ženskam.

1.3 Predpostavke in omejitve
Predpostavke:
-

Odgovori anketirancev so resnični in v skladu z njihovimi stališči ter mnenji, saj
je anketa anonimna.

-

Večina ljudi je že kdaj koristila kupon za popust na izdelek po izbiri pri vsaj enem
od izbranih trgovcev, zato nam bodo odgovori anketirancev v pomoč pri analizi
odnosa potrošnikov do tovrstnih kuponov.
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Omejitve:
-

Obsežen obseg literature, v okviru česar ni bilo mogoče obdelati vseh
razpoložljivih virov.

-

V teoretičnem delu smo se omejili na področje pospeševanja prodaje, usmerjeno
na porabnike.

-

V empiričnem delu smo se omejili na zaznavanje potrošnikovih stališč glede
trgovskih kuponov za popust na izdelek po izbiri.

1.4 Metode raziskovanja
Prvi del magistrskega dela temelji na teoretičnih stališčih in obravnava področji
pospeševanja prodaje ter pospeševanja prodaje, usmerjeno na potrošnike. V njem smo
uporabili deskriptivno analizo in metodo kompilacije. Prav tako nam je bila v pomoč
komparativna (primerjalna) metoda, saj smo primerjali podobna ali enaka stališča
avtorjev. Pregledali smo dostopne sekundarne vire, kot so strokovni članki, učbeniki,
internetni viri, in povzeli mnenja ter ugotovitve različnih avtorjev o obravnavanem
področju.
V empiričnem delu smo preverjali hipoteze, ki smo jih glede na pridobljene podatke
ovrgli ali potrdili. Pri zbiranju podatkov smo se oprli na metode kvantitativnega
raziskovanja, in sicer smo podatke zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika.
Anketiranci so bili različnih starostnih skupin in izobrazb. Pogoj za izpolnjevanje ankete
je bil, da anketiranci (občasno ali redno) nakupujejo pri vsaj enem od 3 največjih
slovenskih trgovcev (Mercatorju, Sparu in/ali Tušu). Anketiranci so v anketi izrazili svoja
stališča in mnenja glede obravnavane teme.
Pridobljene podatke smo analizirali in obdelali s pomočjo programa SPSS 24. Tukaj so
nam bili v pomoč statistični kazalniki, s pomočjo katerih smo pridobljene podatke
analizirali in prišli do določenih zaključkov ter ugotovitev. Prikaz pridobljenih podatkov
smo izvedli opisno in s prikazom v tabeli.
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2

POSPEŠEVANJE PRODAJE

Pospeševanje prodaje predstavlja pomemben instrument marketinškega komuniciranja,
v okviru katerega s pomočjo kratkoročnih aktivnosti spodbujamo nakup izdelkov ali
storitev ter v očeh porabnikov povečujemo vrednost izdelkov oziroma storitev. Vsekakor
podjetja tukaj zaznavajo velik potencial in zato tudi kar precejšen delež svojega
proračuna usmerijo v namene pospeševanja prodaje.

2.1 Opredelitev in cilji pospeševanja prodaje
Obstaja zelo veliko definicij, kaj pospeševanje prodaje je, in te so si med seboj podobne,
zato v nadaljevanju naloge predstavljamo nekatere izmed njih.
Nekoč naj bi pospeševanje prodaje razumeli kot sestavni del oglaševanja in osebne
prodaje, saj vpliva na njihovo učinkovitost, medtem ko ima danes pospeševanje prodaje
veliko večji pomen (Dmitrovič in Podobnik, 2000, str. 23).
Kot navajata avtorja (ibid., str. 50), predstavlja pospeševanje prodaje tiste aktivnosti
trženja, ki v določenem obdobju zagotavljajo dodatno vrednost in spodbujajo nakupno
odločitev porabnika, obenem pa motivirajo prodajno osebje k prodaji.
Podobno definira pojem pospeševanja prodaje tudi Shimp (1993, str. 442), ki navaja, da
predstavlja pospeševanje prodaje uporabo kakršnihkoli vzpodbud proizvajalcev izdelka,
ki prepričujejo trgovce ali kupce k nakupu izdelka ali storitve in spodbujajo prodajno
osebje, da tega prodajo.
Yeshin (2006, str. 7) definira pospeševanje prodaje kot marketinško aktivnost, ki na eni
strani povečuje privlačnost izdelka ali storitve in s tem vpliva na potrošnikovo zaznavanje
le-tega oziroma hkrati njegovo vedenje z namenom neke dodatne koristi pri nakupu
oziroma pri sodelovanju.
Schultz, Robinson in Petrison (1993, str. 6) ugotavljajo, da je pospeševanje prodaje
komunikacijska aktivnost, kjer spremenjeno razmerje med ceno in dejansko vrednostjo
izdelka posledično vpliva na takojšnjo prodajo izdelka oziroma storitve in spreminja
dolgoročno vrednost blagovne znamke.
Med pospeševanje prodaje uvrščamo v glavnem kratkoročna orodja, ki spodbujajo
nakup. Mednje sodijo orodja za pospeševanje prodaje, usmerjena na porabnike (kuponi,
nagradne igre, darila, degustacije, znižanja ipd.), orodja za pospeševanje prodaje,
usmerjena na trgovine (trgovski popusti, skupno oglaševanje, brezplačno blago ipd.) ter
orodja za pospeševanje prodaje, usmerjena na druga podjetja in lastno prodajno osebje
(sejmi in prodajne razstave, izobraževanje prodajnega osebja, posebno oglaševanje,
prodajna tekmovanja) (Kotler, 2004, str. 609).
V nadaljevanju naloge (v Poglavju 2) se podrobneje osredotočamo na orodja za
pospeševanje prodaje porabnikom, v okviru česar bomo obravnavali najpogostejše
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metode, ki se pri tovrstnem pospeševanju prodaje uporabljajo, in pojasnili njihove
značilnosti.
Ker predstavlja pospeševanje prodaje le eno izmed sestavin spleta trženjske
komunikacije, velja na tem mestu omeniti še preostale dejavnosti oziroma sestavine, in
to so oglaševanje, neposredno trženje, odnosi z javnostmi in osebna prodaja. Ker
nemalokrat pride do različnih dilem pri razlikovanju pojma pospeševanja prodaje z
ostalimi naštetimi pojmi, se na tem mestu osredotočamo na instrumente, ki jih uvršamo
v vsako od teh dejavnosti. Največkrat pride do nerazlikovanja med pojmoma
pospeševanje prodaje in oglaševanje. Medtem ko pod instrumente pospeševanja
prodaje štejemo različne nagradne igre, žrebanja, darila, vzorce, kupone, znižanja in
druge instrumente, pa v oglaševanje štejemo različne tiskane in RTV oglase, filme,
brošure in knjižnice, priloge v embalaži, oglasne deske, avdiovizualne materiale in druga
tovrstna orodja. Kar se tiče odnosov z javnostmi, sem uvrščamo tiskovna poročila,
govore, letna poročila, dobrodelna darila, sponzorstva. Potem imamo tu še osebno
prodajo, kamor spadajo prodajne predstavitve, prodajna srečanja, sejmi in razstave.
Nazadnje pa obstaja še neposredno trženje, to pa so različni katalogi, neposredna pošta,
trženje po telefonu, tv-prodaja, elektronska prodaja ipd. (Kotler, 1998, str. 597).
Kar zadeva cilje pospeševanja prodaje, gre tukaj predvsem za to, da mora podjetje dobro
razmisliti glede tega, kaj želi s samim pospeševanjem prodaje sploh doseči. Zato si je v
okviru tega potrebno preudarno zastaviti plan, opredeliti, kdo so ciljne skupine, in
razmisliti o dolgoročnih ciljih prodaje, saj bo le tako pospeševanje prodaje uspešno.
Pri tem gre omeniti, da cilji pospeševanja prodaje izhajajo iz ciljev marketinškega
komuniciranja, slednji pa izhajajo iz temeljnih trženjskih ciljev v zvezi z določenim
izdelkom (Snoj in Gabrijan, 2004, str. 157).
Kot navaja Potočnik (2005, str. 342), je namen oziroma cilj pospeševanja prodaje vplivati
na pospešeno (hitrejšo in obsežnejšo) prodajo, da bi podjetje lažje dosegalo svoje
prodajne cilje. Tako avtor sem uvršča vse ukrepe, s pomočjo katerih pripomoremo k
učinkovitejši prodaji.
Na opredelitev ciljev pospeševanja prodaje se podrobneje osredotoča Kotler (1998, str.
668), ki izpostavlja razlike med cilji pospeševanja prodaje, usmerjenega na potrošnike,
cilji pospeševanja prodaje trgovcem na drobno in cilji pospeševanja prodaje,
usmerjenega na prodajno osebje. Če se osredotočimo na pospeševanje prodaje,
usmerjeno na porabnike, so cilji spodbujanje potrošnikov k prvemu nakupu, spodbujanje
k večjim nakupom in spobuditi interes tistih, ki menjajo znamke. Kar se tiče pospeševanja
prodaje, usmerjenega na trgovce, so cilji spodbujanje trgovcev k vključitvi novih artiklov
v njihov prodajni program, povečanje zalog blaga, nakup tudi izven sezone in podobno.
Kar pa zadeva cilje pospeševanja prodaje, usmerjene na prodajno osebje, štejemo
mednje povečanje prometa prodajalne, spodbujanje podpore novim izdelkom in
modelom izdelkov ter povečanje lojalnosti prodajalni, iskanja novih možnih kupcev in
prodaje izven sezone.
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Kar zadeva pospeševanje prodaje direktno potrošnikom, Duncan (2002, str. 467) pri tem
poudarja, da je cilj pospeševanja prodaje okrepljen odnos porabnika do blagovne
znamke, katerega dosežemo tako, da s pomočjo določenih orodij dodamo novo vrednost,
zanimivo za potrošnike.

2.2 Prednosti in slabosti pospeševanja prodaje
Kot navaja Potočnik (2006, str. 342), ima pospeševanje prodaje številne pozitivne
lastnosti in prednosti v primerjavi z drugimi oblikami tržnega komuniciranja. Na ta način
namreč podjetje poveča zvestobo izdelku oziroma blagovni znamki, prav tako pa to tudi
vpliva na boljše sodelovanje udeležencev tržne poti. Seveda pa se je potrebno zavedati
tudi številnih slabosti, ki jih pospeševanje prodaje prinaša. Tukaj se je pomembno
zavedati, da lahko agresivno oziroma vsiljivo pospeševanje prodaje povzroči nasproten
učinek, in sicer takšnega, da lahko potrošniki pričnejo dvomiti v izdelek.
Shimp (1993, str. 449–452) meni, da so prednosti pospeševanja prodaje :
-

pridobivanje novih kupcev, uporabnikov konkurenčnih izdelkov oziroma
Storitev,
pospešitev uvajanja novih izdelkov na trg, kar posledično vpliva na prodajno in
tržno rast,
enostavnejša prodaja izdelkov, ki že obstajajo na trgu,
spodbuditev porabnikov k ponovnemu in večjemu nakupu,
pri sodelovanju oglaševanja in pospeševanja prodaje dosežemo boljše učinke,
pridobitev boljšega prodajnega mesta proizvajalca,
znižanje zalog za potrošnike nezanimivih izdelkov,
vpliv na pospešitev prodaje celotnega asortimenta izdelkov in ne le izbranega
izdelka.

Kar se tiče slabosti pospeševanja prodaje, je te podrobneje obravnaval Kotler (1998, str.
676) in prišel do zaključka, da so ključne slabosti pospeševanja prodaje naslednje:
-

manjša zvestoba blagovni znamki na dolgi rok, saj potrošniki v glavnem
izkoristijo le koristi oziroma akcije, ki so v tistem trenutku na voljo,
nepričakovani stroški zaradi posebnih proizvodnih zagonov, dodatnih naporov
prodajnega osebja in zahtevnejšega rokovanja s produkti,
akcije, ki niso po godu trgovcem na drobno in nemalokrat zaradi tega zahtevajo
dodatne ugodnosti, v skrajnem primeru tudi zavrnejo sodelovanje.

Kot navaja Mendez (2012, str. 12), pospeševanje prodaje pri potrošniku ne sme
spodbujati suma. Avtor izpostavlja primer video kamere z redno ceno 200 $. V kolikor je
le-ta v okviru promocije 75 % znižana, lahko to pri potrošnikih spodbudi sum zaradi
dojemanja razlike v ceni in dvom v kakovost tega izdelka.
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2.3 Načrtovanje in proces pospeševanja prodaje
Tako kot vse aktivnosti, je potrebno tudi aktivnosti, povezane s pospeševanjem prodaje,
potrebno vnaprej skrbno načrtovati. Še preden se lotimo izvajanja aktivnosti
pospeševanja prodaje, moramo določiti, kaj je cilj samega pospeševanja prodaje, komu
je namenjeno oziroma katere potrošnike želimo doseči in s katerimi tehnikami oziroma
orodji bomo to dosegli. Gre torej za celoten proces, kateremu je potrebno slediti, in s
pomočjo katerega bomo dosegali marketinške cilje.
Kot navajata Sudar in Keller (1991, str. 287–288), je planiranje pospeševanja prodaje
koristno, saj prispeva k premišljenemu in racionalnemu vlaganju denarnih sredstev,
pravilni izbiri metod za pospeševanje prodaje, uspešni realizaciji, izbiri drugih metod
pospeševanja prodaje, sodelovanju s potrošniki, trgovinami, javnostjo itd.
Kotler (1998, str. 675) poudarja pomen vnaprejšnjega preizkusa orodij pospeševanja
prodaje, s čimer preverimo, ali so ta orodja primerna, kakšna je učinkovitost predstavitve
in ali je velikost spodbude optimalna. To naredimo relativno hitro in z nizkimi stroški.
Kot navaja Kuhlman (2016, str. 1–2), predstavlja za vsako podjetje velik izziv poiskati
oziroma ugotoviti, kateri program trženja ali kombinacija marketinških programov je
tista, ki je najdonosnejša in nudi najboljše razmerje med povečanjem prodaje in za to
potrebnim vložkom.
Kotler (2004, str. 614) se osredotoča na opredelitev procesa pospeševanja prodaje, ki ga
opredeljuje kot koncept oziroma proces, pri katerem je pomembno upoštevati določene
korake, ki si praviloma sledijo v določenem vrstnem redu, medsebojno pa so soodvisni.
Tako je pri opredelitvi načrta pospeševanja prodaje potrebno vzeti v obzir naslednje:
-

potrebno je opredeliti obseg ponujene spodbude: da bo uspešnost
pospeševanja prodaje vidna, je potrebna minimalna spodbuda. Seveda bo
večja spodbuda posledično doprinesla večji prodajni odziv.

-

Potrebno je postaviti pravila in pogoje za udeležbo: gre predvsem za to, da se
točno definirajo pravila, npr. do ugodnosti so upravičeni tisti, ki bodo
upoštevali pogoje (pošljejo ali predložijo dokazila o nakupu blaga), kdo ne sme
sodelovati v nagradni igri, ipd.

-

Potrebno je upoštevati tudi časovni vidik in določiti trajanje pospeševanja
prodaje: pri tem gre za to, da se določi, kakšen je predviden čas trajanja akcije.
Ta namreč ne sme biti ne prekratek in ne predolg. Prekratka akcija ne bo imela
časa doseči vseh potencialnih kupcev, akcija, ki pa bo predolgo trajala, na dolgi
rok ne bo dosegla svojega namena.

-

Potrebno je izbrati distribucijsko sredstvo (kanal): proizvajalec se mora
zavedati, da vsak izmed načinov za distribucijo zajema različno visoke stroške
in raven dosega ter vpliva.
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-

Potrebno je določiti čas pospeševanja prodaje: tukaj je potrebno sodelovanje
med proizvodnjo, prodajo in distribucijo, saj vodilni določijo določene datume
za izvajanje pospeševanja prodaje in te je potrebno upoštevati, da bi se
načrtovani proces lahko tudi izpeljal. Izvajajo se npr. tudi akcije z obljubljeno
takojšnjo izročitvijo obljubljene nagrade in te v ozadju zahtevajo hitro ter
pospešeno sodelovanje.

-

Potrebno je določiti predviden proračun, namenjen pospeševanju prodaje:
proračun se v glavnem določi v okviru predvidenih stroškov, ki jih bodo imeli z
izvajanjem pospeševanja prodaje. Ob tem velja omeniti, kaj vse sploh so stroški
pospeševanja prodaje. To so različni administrativni stroški (tisk, pošta), stroški
spodbude (nagrade, popusti), katere je potrebno pomnožiti s številom enot,
predvidenih za prodajo, in tako dobimo predviden proračun, ki ga bomo
namenili za pospeševanje prodaje.

2.4 Vrednotenje rezultatov pospeševanja prodaje
Kar se tiče merjenja učinkovitosti pospeševanja prodaje, najprej omenimo, da ga je
mogoče tudi vrednotiti oziroma meriti, kar naredimo takoj po izvedbi akcije. Rezultati so
običajno vidni takoj (takojšnja rast prodaje), prav tako pa so lahko rezultati lahko vidni
tudi na dolgi rok (sprememba vrednosti trga, sprememba vrednosti blagovne znamke).
Merljivost rezultatov tako pripomore k vedno večji uporabi tega orodja, s pomočjo
katerega pridemo do ugotovitev, kaj smo dosegli z vloženimi sredstvi oziroma ali je akcija
pospeševanja prodaje dejansko dosegla svoj namen, tj. postavljene cilje.
Tako Karmakar (2011, str. 1) navaja, da je pri promocijskih akcijah, ki se jih loti neko
podjetje z namenom vplivati na nakupno vedenje potrošnikov, pomembno najprej
določiti obseg prodaje v odsotnosti promocijske akcije (osnovna prodaja). Tako lahko
relevantno ocenimo učinek določene promocijske aktivnosti.
Kot navaja Kotler (2004, str. 615), lahko za vrednotenje pospeševanja prodaje oziroma
prodajne učinkovitosti uporabimo tri načine:


proučitev prodajnih podatkov
To je eden najobičajnejših načinov ovrednotenja učinkovitosti pospeševanja
prodaje, pri katerem je potrebno proučiti in primerjati prodajne podatke pred
pričetkom ter med potekom akcije pospeševanja prodaje in ob njenem koncu.
Tukaj gre za proučitev tega, kakšni ljudje se odzivajo na tovrstne akcije, katere
izdelke so kupovali pred akcijo in katere kupujejo po njej. Običajno ima podjetje
pred pričetkom izvajanja akcije pospeševanja prodaje določen tržni delež, ki se
med potekom akcije nekoliko poveča, nato se takoj po izteku akcije nekoliko
zmanjša in ponovno poveča v obdobju pospeševanja prodaje.



anketa porabnikov
V kolikor podjetje potrebuje več podatkov glede odziva porabnikov (vpliv na
vedenje porabnikov, koliko porabnikov se akcije še spomni, koliko od njih je
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akcijo tudi izkoristilo ipd.), lahko porabnike tudi anketira. Na ta način pridobi
potrebne informacije, ki lahko podjetju koristijo pri analizi učinkovitosti akcije
pospeševanja prodaje in pri nadaljnjih tovrstnih aktivnostih.


metoda vzročne raziskave
Pri tem gre predvsem za to, da s pomočjo eksperimenta ugotavljamo
učinkovitost akcije pospeševanja prodaje. Tukaj kot neodvisno spremenljivko
uporabimo vrednost spodbude, trajanje akcije in distribucijska sredstva.

Poleg stroškov posamičnih akcij lahko prihaja tukaj tudi do drugih dodatnih stroškov, ki
jih mora poslovodstvo vsekakor vzeti v obzir. Pospeševanje prodaje lahko za seboj
potegne kar nekaj nepričakovanih stroškov in je tako lahko veliko dražje, kot smo prvotno
načrtovali. Prav tako akcije pospeševanja prodaje vplivajo na zmanjšanje zvestobe
blagovni znamki, saj postanejo porabniki bolj naklonjeni akcijam kot oglaševanju.
Potrebno se je tudi zavedati, da včasih pospeševanje prodaje ne doseže ciljnih strank,
temveč tiste, ki so naklonjeni le eni (svoji) blagovni znamki in je ne menjajo, ter tudi tiste,
ki že kupujejo te izdelke in dobijo v okviru akcije brezplačno podporo oziroma še dodatno
spodbudo za nakup. Določene akcije prav tako lahko vznemirjajo in ujezijo trgovce na
drobno, nenazadnje ti lahko tudi zavrnejo sodelovanje pri akciji (Kotler, 1998, str. 675–
676).

2.5 Financiranje pospeševanja prodaje
Kot navaja Kovačević (1999, str. 82), je za učinkovitejše določanje proračuna
pospeševanja prodaje potrebno segati izven okvirjev običajnih postopkov, kot so ločeno
planiranje skupnega proračuna promocijskih akcij in proračuna pospeševanja prodaje,
uporaba preprostih pravil odločanja (to so npr. znesek stroškov lanske porabe, odstotek
pričakovane prodaje ipd.) in izmikanje, da se utrdi odnos med vlaganji in profitom v
določenem obdobju.
Med stroške akcij pospeševanja prodaje štejemo celotne stroške, ki se ob tem pojavijo –
stroški objave oglasov, tiskanja plakatov in drugega promocijskega materiala, poštni
stroški, stroški posebne embalaže itd. Prav tako štejemo sem tudi strošek spodbud, tj.
vrednost nagrad, ki jo pomnožimo s predvidenim številom izdelkov, ki jih bodo potrošniki
v času trajanja akcije kupili.
Koliko bomo pravzaprav namenili pospeševanju prodaje, nam narekuje tržišče (navade
porabnikov), faza življenjskega cikla proizvoda in vedenje konkurence. Kot navaja
Chaudhuri (2015, str. 9), podjetja v povprečju investirajo 20 % svojega proračuna za
promocijske aktivnosti, katerih cilj je povečanje prodaje na kratek rok.

9

3 POSPEŠEVANJE PRODAJE, USMERJENO NA POTROŠNIKE
3.1 Cilji pospeševanja prodaje, usmerjenega na potrošnike
Pospeševanje prodaje obsega vrsto tehnik, ki se uporabljajo za dosego prodajnih
oziroma trženjskih ciljev na stroškovno učinkovit način, z dodajanjem vrednosti izdelka.
Tako sestavljajo pospeševanje prodaje raznolika marketinška orodja, katerih namen je
spodbuditi hitrejše in/ali večje nakupe posameznih izdelkov/storitev. Glavni cilj
pospeševanja prodaje, usmerjenega na potrošnike, je z uporabo raznolikih in
prilagodljivih orodij vplivati na potrošnike, jih spodbuditi k nakupu izdelkov/storitev ter
tako uresničevati zastavljene cilje. Običajno gre pri tem za ustvarjanje rezultatov na
kratek rok (Dubey, 2006, str. 3).
Adjagbodjou (2015, str. 20) ugotavlja, da je pospeševanje prodaje dejavnost, v okviru
katere prodajni zastopniki ali distributerji nudijo kupcem izdelke z določeno dodano
vrednostjo ali s posebno nagrado, z ustvarjanjem kratkoročne rasti prodaje. Tako tržniki
v povprečju 50 % več časa usmerijo v pospeševanje prodaje kot v samo oglaševanje.
Kot navaja Kotler (1996, str. 668), pa je pospeševanje prodaje najučinkovitejše takrat, ko
se istočasno z akcijami pospeševanja prodaje izvajajo tudi aktivnosti oglaševanja.
Namen pospeševanja prodaje, usmerjenega na končne potrošnike, je spodbuditi le-te,
da v trgovini poiščejo oziroma kupijo izdelek ali storitev določene blagovne znamke
(Wells, Burnett and Moriarty, 2003, str. 541). Ta namen se dosega s pomočjo metod
pospeševanja prodaje, ki so usmerjene na končne potrošnike, katere obravnavamo v
naslednjem podpoglavju.
Kesić (2003, str. 391) je podrobneje preučeval cilje pospeševanja prodaje, usmerjenega
na potrošnike, in jih nazadnje združil v tri temeljne cilje, ki so:


prepričati potrošnike k poskusnemu nakupu
Gre za to, da se potrošnika spodbudi, da čim prej spozna nov izdelek na trgu.
Potrošniku se predstavijo prednosti tega izdelka, s čimer se ga spodbudi, da
izdelek preizkusi.



spodbuditi potrošnike k ponovnemu nakupu
Potrošnike k ponovnemu nakupu spodbudimo najpogosteje z uporabo orodij,
kot so različni kuponi, vzorčki, nagrade, darila itd. Namen je potrošnike
spodbuditi, da bi določene izdelke kupovali pogosteje in v večjih količinah.



krepiti imidž znamke
Tu gre predvsem za podporo oglaševanju, kar dosegamo predvsem z orodji, ki
služijo vzbujanju pozornosti v oglasih in povečanju udeležbe potrošnikov.

Kot navaja Shimp (2003, str. 524–525), je možno metode pospeševanja prodaje,
usmerjene na potrošnike, ločiti iz dveh vidikov. Kot vidimo v Tabeli 1, je prvi vidik tisti, ki
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izhaja iz ciljev marketinškega strokovnjaka oziroma tržnika. Drugi vidik pa opredeljuje
predvsem potrošnikovo nagrado in njen časovni okvir.
Tako med metode, ki spodbujajo poskusni nakup in nudijo takojšnjo nagrado, štejemo
vzorce, neposredne kupone, kupone s polic. Le-te potrošniki dobijo na trgovskih policah.
Sledijo metode, ki spodbujajo poskusni nakup, a nudijo potrošniku kasnejšo nagrado.
Sem spadajo kuponi, poslani po pošti, nagrade, poslane po pošti, ter kuponi ob
opravljenem nakupu.
K metodam, ki spodbujajo potrošnike k ponovnemu nakupu, štejemo znižane cene,
bonus pakete, darilne izdelke v paketih, ki nudijo takojšnjo ugodnost potrošniku. Tukaj
so še metode, ki nagradijo potrošnike kasneje in prav tako skrbijo za ohranjanje
potrošnikov. Sem sodijo kuponi, dobljeni v paketih, popusti, telefonske kartice, … Namen
teh metod je, da se zvestim potrošnikom ponudi darilo oziroma nagrada za njihovo
zvestobo ter se jih odvrne od nakupovanja druge blagovne znamke.
Nazadnje velja omeniti še metode, katerih cilj je krepitev imidža blagovne znamke.
Takojšnje nagrade tukaj niso mogoče, prevladujejo pa zato metode s kasnejšim
nagrajevanjem potrošnika, kot so pisno zahtevani nagradni izdelki, tekmovanja in
nagradne igre, ki služijo utrditvi imidža blagovne znamke.

Tabela 1: Metode pospeševanja prodaje, usmerjenega na potrošnike, in njeni cilji

CILJ TRŽNIKA
NAGRADA
POTROŠNIKU

Spodbujanje
poskusnega
nakupa
- vzorci
Kratkoročna
- neposredni
takojšnja nagrada
kuponi
- kuponi s polic
- kuponi, poslani
po pošti
Dolgoročna
- nagrade, poslane
kasnejša nagrada
po pošti
- kuponi ob
odhodu iz trgovine
Vir: Shimp (2003, str. 524)

Spodbujanje
ponovnega nakupa

Krepitev imidža

- znižane cene
- bonus paketi
- darilni izdelki v
paketih
- kuponi, dobljeni v
paketih
- popusti
- telefonske kartice
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- pisno zahtevani
nagradni izdelki
- tekmovanja
- nagradne igre

3.2 Metode pospeševanja prodaje, usmerjenega na porabnike
3.2.1 Kuponi1
3.2.2 Vzorci
Razdeljevanje vzorcev naj bi bilo eno pomembnejših orodij pospeševanja prodaje, s
katerimi potrošnike spodbudimo k prvemu ali ponovnemu nakupu. Kot navajajo Bratko
in drugi (2001, str. 389), je cilj uporabe vzorcev kot orodja za pospeševanje prodaje v
tem, da potrošnik izdelek poizkusi ter izdelek v prihodnje preide v potrošnikovo nakupno
navado. Najpogosteje se vzorce uporabi pri izdelkih široke potrošnje, kot so kozmetični
izdelki, šamponi, pijača itd.
Kljub temu da je razdeljevanje vzorcev eno dražjih orodij za pospeševanje prodaje, pa je
tudi njegova učinkovitost precej visoka. Najpogosteje se tako uporabi pri samem
uvajanju izdelkov na trg, saj nudijo vzorci potencialnim kupcev brezplačen preizkus
izdelka. Potrošniki vzorce lahko zasledijo na samem prodajnem mestu, pogosto jih je
možno zaslediti v časopisih/revijah, včasih pa jih prejmemo tudi v poštni nabiralnik
(Kotler, 1996, str. 669).
Shimp (2003, str. 525–526) navaja, da je uporaba vzorcev zanimiva in učinkovita metoda
za pospeševanje prodaje, ki se jo pogosto uporabi na različnih javnih prireditvah, sejmih,
v trgovskih centrih, letališčih ipd., kjer je velika pretočnost ljudi. Zanimiv je prav tako
podatek, da več kot 80 % podjetij uporablja to metodo pospeševanja prodaje z namenom
spodbujanja poskusnega nakupa in nato ponovnih nakupov.
Uporaba vzorcev je učinkovito orodje za pospeševanje prodaje izdelkov, ki so sami po
sebi tako inovativni, da je precej težko doseči ciljno prodajo le z uporabo oglaševanja. Na
ta način dosežemo, da potrošniki proizvod poizkusijo, ponovni nakup pa je odvisen od
kvalitete izdelka oziroma zaznavanja njegovih prednosti pred alternativnimi (ibid., 2000,
str. 567).
Uspešnost tovrstne metode za pospeševanje prodaje je odvisna od same sposobnosti
izdelka, da predstavi svoje konkurenčne prednosti v čim krajšem času. Takrat, ko
potrošnik te prednosti odkrije oziroma zazna, bo izdelek pričel tudi kupovati (Lorbek,
1979, str. 323).
3.2.3 Darila (premije)
Pri tovrstni obliki pospeševanja prodaje gre za to, da se določeno blago ponudi
potrošniku po nižji ceni ali brezplačno in katerega namen je spodbuditi nakup nekega
izdelka. Neka dobrina, ki je dodana izdelku, lahko močno poveča vrednost blagovne
znamke pri potrošniku (Kotler, 1998, str. 669).

1

Na obravnavo kuponov se osredotočamo v poglavju 4.
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Pogosto darila nosijo ime podjetja, lahko pa jih zasledimo v različnih oblikah, in sicer je
ponujeno lahko embalaža (npr. posoda, ki jo lahko ponovno uporabimo), možno jih je
tudi poslati po pošti kupcem, ki so podjetju posredovali dokaz o nakupu določenega
izdelka (prazno embalažo izdelka, EAN kodo izdelka, …). Prav tako se pojavlja tudi izraz
samouničujoče darilo, kamor štejemo izdelke, ki se prodajajo pod redno ceno tistim
kupcem, ki to želijo. Tako gre tudi pri tovrstni metodi pospeševanja prodaje v ozadju za
skrbno načrtovan proces, ki ga v podjetju izvajajo. Namreč, že sama izbira daril je
zahtevna naloga, ki navzven kaže podjetniško izvirnost in inovativnost. Tako je potrebno
tukaj nastopiti preudarno in kupcem ponudi darila, ki bodo nanje naredila vtis (ibid.,
1998, str. 669).
Kot navaja Belch, Belch (1998, str. 490) so med potrošniki izmed vseh orodij za
pospeševanje prodaje najbolj priljubljeni in zaželeni ravno darilni izdelki.
Sudar in Keller (1991, str. 477) ločita med šestimi vrstami premij oziroma daril:
-

darila glede na obliko (darila v naravi, darila v vrednosti in različnih oblikah),
darila glede na vrsto darovalca (proizvajalec, trgovina),
darila glede na način prejema (trgovina ali direktno od proizvajalca),
darila glede na dolžino trajanja (občasno ali trajno prejemanje daril),
darila glede na način distribucije (neposredno pri nakupu ali po zbranem
določenem številu nalepk, sličic ali točk),
darila glede na način darovanja (brezplačen dobitek pri izdelku ali v obliki
plačane premije k proizvodu).

3.2.4 Nagradne igre
Tako pri nas kot tudi v svetu so nagradne igre ene izmed najbolj uporabljenih metod za
pospeševanje prodaje. Sodelovanje v nagradni igri je pogojeno z nakupom določenega
izdelka za razliko od nagradnih natečajev, pri katerih se predhodni nakup izdelka ne
zahteva. Pri slednjem je potrebna le prijava z osebnimi podatki in nagradni natečaji so
tako so tudi bolj priljubljeni med kupci (Belch and Belch, 1998, str. 492–494).
Nemalokrat v okviru nagradne igre potrošnikom zastavijo nagradno vprašanje, vezano na
točno določen izdelek. Vsi, ki pravilno odgovorijo na zastavljeno vprašanje, se tako
uvrstijo v ožji krog potrošnikov, izmed katerih se izbere nagrajenca (Bratko in drugi, 2001,
str. 388).
Pričakovane koristi nagradne igre naj bi bile naslednje:
-

odličen odziv, ki ga je mogoče meriti, saj vsak izmed sodelujočih odda
prijavnico z zahtevanimi podatki,
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-

večji obseg prodaje, saj so pogosto nagradne igre pogojene z nakupom
določenega izdelka, prav tako pa sodelujoči pogosto privabijo k sodelovanju
tudi znance (ibid., 2001. 391).

Kotler (2004, str. 612) poudarja, da so ravno nagradne igre tiste, ki med porabniki
vzbudijo največ zanimanja, prav tako pa proizvajalcem in trgovcem zagotovijo
izpostavljenost, opaženost, krepitev blagovne znamke ter posledično zmanjševanje zalog
izdelkov.
Nagradnih iger ne smemo enačiti s tekmovanji, ključna razlika pa je v tem, da so pri
nagradnih igrah nagrajenci izžrebani, medtem ko se pri tekmovanjih ti morajo dokazati z
neko svojo spretnostjo, ki jih popelje k zmagi oziroma dobitku (Shimp, 2000, str. 588–
589).
3.2.5 Degustacije
Kot navaja Završnik (2008, str. 11), se degustacije najpogosteje odvijajo v prodajalnah s
prehrambenimi izdelki in na sejmih. Degustacije so namenjene temu, da potrošniki
določen izdelek poskusijo. To pripomore k temu, da se z izdelkom spoznajo, zato bo tudi
njihova nakupna odločitev lažja, ko se bodo odločali o izbiri nekega izdelka. Zelo veliko k
temu pripomore tudi kombinacija degustacij s katerim od drugih orodij za pospeševanje
prodaje (npr. znižana cena, darilo ob nakupu, sodelovanje v nagradni igri).
Temeljni cilj degustacij je tako spodbuditi potrošnika k poskušnji (novega) izdelka in ga
seznaniti z njegovimi prednostmi (Yeshin, 2006, 151).
Kot navaja Yeshin (2006, str. 60), so degustacije ključnega pomena v fazi uvajanja izdelka,
saj s pomočjo le-teh izdelek dobi prepoznavnost, poleg tega degustacije omogočajo
potrošnikom preizkus izdelka ter spodbudijo k prvemu nakupu. Nemalokrat pa se
degustacije uporabijo tudi v fazi rasti izdelkov, torej takrat, ko spodbujamo kupce k
ponovnim nakupom, hkrati pa tudi privabljamo nove kupce.
Pogosto pa se degustacije uporabijo tudi takrat, ko želimo potrošnike ponovno opozoriti
na naš izdelek, torej v fazi zrelosti izdelka. Takrat želimo vzbuditi potrošnikovo pozornost
na naš izdelek in potrošnika tudi spodbuditi k nakupu našega izdelka pred konkurenčnim.
Enako pomembno je opozoriti potrošnika tudi v fazi upadanja izdelka na določene
dodatne prednosti našega produkta pred konkurenčnim in jih izpostaviti (Wells et al.,
2003, str. 459).
Ključnega pomena pri degustacijah je ravno to, da so le-te potrošnikom na voljo v
prodajalnah takrat, ko ti sprejemajo nakupne odločitve (Shimp, 2003, str. 534).
3.2.6 Demonstracije
Pri demonstracijah gre pravzaprav za prikaz izdelkov na prodajnem mestu, ki informira
potrošnike o izdelkih. Demonstracije se uporabljajo predvsem pri novih, v glavnem
tehničnih izdelkih. Uspešnost le-teh je odvisna od pravilne izbire mesta in časa izvedbe
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predstavitve izdelkov. Prav tako pa je za uspešno izvedbo demonstracij ključnega pomena
tudi izbira ustreznega kadra (Završnik, 2008, str. 11–12).
Proizvajalec poskuša vzpostaviti stik med potrošnikom in izdelkom, k čemur naj bi
pripomogla demonstracija, ki nazorno prikaže uporabo proizvoda. Tako je tudi odločitev
kupca za nakup lažja, saj se na lastne oči prepriča o uporabnosti in funkcionalnosti
nekega izdelka. S tem so demonstracije ključnega pomena pri prodaji (Wells, Burnett,
Moriarty, 2003, str. 450).
Demonstracije so način komuniciranja, ki številnim trgovcem na drobno ni najbolj po
godu zaradi dodatnega dela in naporov s številnimi tovrstnimi prikazi, zato v glavnem
sami proizvajalci poskrbijo za kakovostnejše gradivo predstavitvenih izdelkov in pogosto
predstavitveni prostor tudi sami uredijo (Kotler, 1998, str. 670).
3.2.7 Posebna in bonus pakiranja
Pri tovrstnem pospeševanju prodaje je potrošniku omogočen nakup dodatne količine
izdelka po enaki ceni ali več izdelkov po znižani ceni (plačaš dva, dobiš tri). Prednost pri
takšnem načinu pospeševanja prodaje je nagraditi kupca ob nakupu znižanih izdelkov in
tudi to, da se na ta način dodatno založi kupce z določenimi izdelki ter se jih na ta način
nekoliko »oddalji« od konkurenčnih izdelkov (Belch and Belch, 1998, str. 496).
Tovrstni način pospeševanja prodaje se najpogosteje uporablja, ko podjetje želi
kratkoročno povečati obseg prodaje ali kot alternativni način za kratkoročna znižanja cen.
Posebna in bonus pakiranja se najpogosteje uporabljajo kot spodbuda k nakupu oziroma
poizkusu izdelka (Duncan, 2002, str. 467).
Kot navaja Ong (1999, str. 57), proizvajalci zelo radi uporabljajo bonus pakiranja, saj gre
za relativno enostaven način kako priti do potrošnikov, najpogosteje pa se jih uporabi pri
relativno poceni izdelkih, ki jih potrošnik hitro porabi in kjer ima dodaten brezplačni
proizvod v potrošnikovih očeh vrednost.
Kotler (1998, str. 669) pri tem omenja izraz cenovni paketi, ki predstavljajo prihranek za
kupce oziroma znižanje cene, navedene na embalaži. To se lahko pojavi v obliki zavitkov
z znižano ceno (plačaš enega, dobiš dva) ali pa kot dva sorodna izdelka skupaj (zobna
ščetka in zobna krema v paketu). Takšni cenovni paketi dosegajo izredno učinkovitost na
kratek rok, morda celo večjo kot kuponi.
3.2.8 Ponudbe za vračilo kupnine oziroma povračilo denarja
Tovrstne ponudbe nudijo cenovno znižanje po nakupu, in sicer po principu, da kupec
posreduje dokazilo o nakupu določenega izdelka proizvajalcu, le-ta pa mu povrne del
kupnine po pošti. Nemalokrat je tovrstna ugodnost prisotna pri nakupu avtomobilov in
kupci večinoma počakajo z nakupom do pričetka ugodnosti (Kotler, 1998, str. 669).
Vračilo kupnine omogoča proizvajalcu, da lahko potrošniku nudi večji popust in se s tem
izogne morebitnim težavam napačnega vračila kupnine, predvsem pri kuponih višjih
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vrednosti. Podjetje lahko ponudbi tovrstno ugodnost za nakup enega ali več izdelkov,
najpogosteje pa se uporabi za izdelke, ki se kupujejo nekoliko pogosteje (ibid., 1998, str.
669).
Tovrstno orodje za pospeševanje prodaje podjetja uporabljajo predvsem z namenom
spodbujanja uporabnikov drugih blagovnih znamk k svoji blagovni znamki, spodbujajo
pa tudi ponovne nakupe izdelkov ali nudijo začasno znižanje cen (Belch, Belch, 1998, str.
491).
Kot navajata ista avtorja, mora proizvajalec poleg stroškov povračila denarja pokriti še
druge stroške, kot so stroški poštnine, stroški dela, ovojnic itd. Prav tako pa so tukaj
prisotni tudi različni stroški materiala za prodajno mesto, stroški medijske podpore itd.
(ibid., 1998, str. 491).
3.2.9 Popusti in znižanja
Popusti oziroma znižanja so denarne spodbude v obliki subvencij, ki jih ponujajo
proizvajalci potencialnim potrošnikom, da bi spodbudili njihov nakup. Znižanje cen je
tako običajna praksa večine organizacij, ki spodbudi potrošnike k prvemu oziroma
ponovnemu nakupu (Chaudhuri, 2015, str. 9).
Pri tovrstnem orodju pospeševanja prodaje gre za neposredne popuste pri vsakem
nakupu, ki jih je moč izkoristiti v določenem časovnem obdobju. Trgovce se spodbudi k
nakupu večje količine in novih artiklov, ki jih sicer ne bi kupili. Takšen popust lahko trgovci
spremenijo v dobiček, le-tega porabijo za morebitno oglaševanje, promocijo ali znižanje
cen. Tovrstni način pospeševanja prodaje je primeren predvsem takrat, kadar morajo
imeti trgovska podjetja dovolj velike zaloge v času trajanja akcij (Kotler, 1998, str. 671).
Tovrstno znižanje cen je občasno, pogosto pa se izvaja v kombinaciji z oglaševanjem, s
čimer se zagotovi informiranost potrošnikov o akciji. Pri uporabi tovrstne metode pa je
potrebno biti tudi nekoliko previden, predvsem pri novih izdelkih na trgu, saj se lahko pri
potrošniku vzbudi nezaupanje v njihovo kvaliteto (ibid., 1998, str. 672).
Kot navaja Shimp (1993, str. 517), je metoda znižanja cen smotrna predvsem takrat, ko
proizvajalec izpolnjuje enega ali več ciljev, kot so:
-

z nižjo ceno nagraditi tiste, ki že kupujejo določen izdelek,
spodbuditi potrošnike k nakupu večjega obsega izdelkov,
spodbuditi potrošnike k ponovnim nakupom izdelka,
privabiti in spodbuditi nove porabnike izdelka,
dobro pozicioniranje na prodajnem (razstavnem) mestu,
podpora trgovcev in prodajnega osebja.

3.2.10 Izdelčne garancije
Kot navaja Kotler (2004, str. 612), gre pri izdelčnih garancijah za izrečene ali neizrečene
obljube ponudnika, da bo izdelek od dneva nakupa v določenem časovnem obdobju
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normalno deloval, v kolikor pa temu ne bo tako in se izdelek v času trajanja garancije
pokvari, potem nudi ponudnik potrošniku možnost uveljavitve garancije (popravilo
izdelka ali povračilo kupnine).
Izdelčne garancije predstavljajo za kupca precej pomembno vlogo. Potrošniki postajamo
vedno bolj občutljivi na kakovost in tovrstna ugodnost zagotovo prispeva k lažji nakupni
odločitvi. Podjetja, ki se odločijo za tovrstno promocijsko orodje, morajo pri tem
razmisliti in oceniti koliko bo garancija pravzaprav prispevala k pospešitvi prodaje ter
kakšni bodo njeni stroški, seveda pa se morajo pri tem vprašati tudi, ali je raven kakovosti
izdelka dovolj visoka, razmisliti morajo tudi o primerni garancijski dobi, o kritju garancije,
torej o tem, kaj garancija kot takšna pravzaprav omogoča (zamenjavo izdelka, vračilo
denarja, servisiranje izdelka), kakšno garancijo nudi konkurenca itd. (ibid., 1998, str. 670).
3.2.11 Vezano in navzkrižno pospeševanje prodaje
Kot navaja Završnik (2008, str. 9), gre pri vezanem pospeševanju prodaje za ponudbo
dveh izdelkov skupaj, in sicer tako, da ponudnik izdelku, ki se sicer dobro prodaja, doda
še izdelek, ki gre v prodajo nekoliko slabše. Tovrstno akcijo lahko izpeljeta dva ponudnika
iz iste panoge in skupaj ponudita vsak svoj izdelek. Možno pa je tudi, da se v okviru akcije
združita tudi dva proizvajalca popolnoma različnih panog, mora pa obstaja določena
zveza med izdelkoma.
Z namenom pritegnitve kupcev se torej združita dve ali več blagovnih znamk, ki se
povežejo (s kuponi, vračilom gotovine, natečaji). Na ta način podjetja združujejo sredstva
in upajo, da bodo s tem nekoliko širše predstavljena, medtem ko prodajno osebje z
dodatnimi spodbudami tovrstno pospeševanje prodaje preloži na trgovce na drobno s
tem, da bi naj namenili izdelkom več promocijsko-razstavnega prostora (Kotler, 1998, str.
670).
Kot navaja Kotler (2004, str. 612), pa gre pri navzkrižnem pospeševanju prodaje za to, da
uporabimo eno blagovno znamko za oglaševanje druge, nekonkurenčne blagovne
znamke.
3.2.12 Programi zvestobe
Kot navaja Kotler (2004, str. 612), gre pri programih zvestobe za programe, v okviru
katerih se potrošniku ponudijo določene ugodnosti oziroma nagrade, vezane na
pogostost nakupov in obseg nakupov izdelkov nekega podjetja.
Prednost programov zvestobe oziroma članov programov zvestobe, ki jo izpostavlja Cai
(2008, str. 2), je, da programi zvestobe svojim članom in zvestim kupcem nudijo dodatne
popuste ali kupone poleg ostalih popustov, ki so na voljo tudi nečlanom.
Programi zvestobe so sistematično zasnovani pristopi podjetja, s pomočjo katerih želijo
podjetja vplivati na zvestobo svojih kupcev, saj jim v okviru le-teh nudijo različne
ugodnosti. Te ugodnosti v očeh potrošnikov predstavljajo določeno dodano vrednost.
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Ugodnosti in nagrade je tako možno koristiti, v kolikor se potrošnik včlani v program
zvestobe (Musek Lešnik, 2008, str. 20).
Kot navaja McGuigan (2015), vidijo podjetja v programih zvestobe korist predvsem iz
dveh razlogov:
-

na ta način pridobijo informacije o nakupnih navadah potrošnikov,

-

s pomočjo tovrstnih programov zvestobe ohranjajo zvestobo svojih kupcev in
z njimi vzpostavijo oziroma gradijo dolgoročnejši odnos.

Musek Lešnik (2008, str. 35–38) loči tudi med vrstami ugodnosti, ki jih potrošniki v
zameno za članstvo v programu zvestobe lahko pridobijo. Te so lahko:



trde ugodnosti, kamor spadajo ugodnosti, kot so npr. popusti, nagrade in druge
materialne ugodnosti, ki jih lahko potrošnik prejme in ki mu zagotovijo prihranek.
Takšne ugodnosti potrošniki pričakujejo ob priključitvi programu zvestobe;
mehke ugodnosti, kamor spadajo ugodnosti, kot so presenečenja ob rojstnem
dnevu, dostava na dom, svetovanja ipd. Tovrstne ugodnosti skrbijo za zvestobo
potrošnikov in dodatno prispevajo k uspešnosti programa zvestobe.

Dandanes skoraj ni več potrošnika, ki ne bi bil včlanjen v kakšen program zvestobe. Le-ti
v glavnem niso plačljivi, potrošnikom pa nudijo ugodnosti, o katerih so po navadi dobro
informirani.
Kot navaja Musek Lešnik (2008, str. 22), predstavlja dobro načrtovan in sistematično
organiziran program zvestobe izredno močno orodje, ki vpliva na uspešnost podjetja, v
kolikor se ga lotimo na pravilen način.
Kot navaja Chaudhuri (2015, str. 99), pa vsi programi zvestobe niso enako uspešni, saj
določeni ne ustvarijo pričakovanih prihodkov.
Najpogosteje uporabljena metoda v okviru programov zvestobe je uporaba kartice
zvestobe. Tovrstne kartice nudijo potrošnikom določene ugodnosti, na drugi strani pa
organizaciji dostop do informacij potrošnika (osebni podatki, nakupne navade,
povprečna vrednost nakupa itd.) Na ta način lahko podjetje vse podatke, ki so mu na
voljo, uporabi na najboljši možni način, da svoje potrošnike bolje spozna in lahko gradi z
njimi dolgoročni odnos (McGuigan, 2015).
Kot navaja isti avtor, ima v ZDA približno 75 odstotkov potrošnikov najmanj eno kartico
zvestobe, tretjina vseh potrošnikov pa naj bi imela več le eno kartico zvestobe (ibid.,
2015).
Glede na to, da živimo v obdobju informacijske tehnologije, pa trgovinske organizacije
nudijo potrošnikom tudi elektronske kartice, katerih ugodnosti se ne razlikujejo od
ugodnosti klasične kartice zvestobe. Razlika je le v tem, da potrošnik kartice ne potrebuje
fizično pri sebi, ampak kartico z njeno identifikacijsko številko naloži na pametni telefon,
katerega predloži blagajničarki na blagajni, ob nakupu.
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4 KUPONI KOT ORODJE POSPEŠEVANJA PRODAJE
4.1 Opredelitev kuponov
Kuponi so t. i. potrdila, ki nudijo prinašalcu določeno ugodnost, tj. pravico do prihranka
pri nakupu nekega izdelka ali storitve. Ta ugodnost se lahko izraža v obliki nižje cene
izdelka ali storitve, lahko pa tudi v obliki brezplačnih vzorcev ali drugih nadomestil
(Kotler, 1996, str. 669).
Kuponi so eno izmed tistih orodij pospeševanja prodaje, usmerjenega na porabnike, ki
se jih podjetja zelo pogosto poslužujejo. Pospeševanje prodaje s kuponi je tako postalo
običajna praksa za veliko podjetij, saj je relativno poceni za podjetje. Namen je
potrošnike pritegniti k nakupu ali preizkusu nove blagovne znamke ali izdelka (Andrews,
2016, str. 13).
Kupone navadno uporabimo, kadar je naš cilj potrošnike spodbuditi k prvemu ali k
ponovnemu nakupu ali pa takrat, ko želimo, da potrošniki izberejo naš izdelek namesto
konkurenčnega (Fortin, 2000, str. 517).

4.2 Vrste kuponov
Petrison, Robinson in Schultz (1993, str. 34) izpostavljajo, da je kupone možno na splošno
razvrstiti v dve skupini, od katerih v prvo spadajo tisti, ki so vezani na določeno trgovino,
kar pomeni, da jih je možno izkoristiti/vnovčiti v točno določeni trgovini, medtem ko
spadajo v drugo skupino tisti, katere distribuira proizvajalec in jih je možno vnovčiti v
katerikoli trgovini, ki ta izdelek nudi v svojem prodajnem asortimentu. Pri slednjem je
tako proizvajalec obvezan trgovini povrniti vrednost kupona in stroške administracije.
Andrews (2016, str. 13) v osnovi loči dve glavni obliki kuponov, in sicer kupone v fizični
obliki (papirnata oblika) in tiste v digitalni obliki. Kuponi v fizični obliki so najposteje
prisotni v revijah, magazinih, časopisih, možno pa jih je tudi poiskati na internetu ter
natisniti. Digitalni kuponi pa so potrošnikom na voljo preko pametnih telefonov, v
prednaloženi aplikaciji ali kot prejeti SMS.
Ko smo že omenili digitalne kupone, omenimo na tem mestu tudi to, da gre pri tem za
eno novejših oblik pospeševanja prodaje, ki vztrajno raste zaradi svojih edinstvenih
funkcij, kot so vsestranskost uporabe (vseprisotnost), uporaba ne glede na kraj ali čas in
personalizacija. Z napredkom telekomunikacijske tehnologije oziroma s pojavom
pametnih telefonov v zadnjem desetletju so njihove napredne zmogljivosti omogočile
uporabo tudi za nakupovalne namene. Trgovci na drobno tako uporabljajo »pametne«
možnosti za povezovanje s svojimi ciljnimi kupci. Tako vedno več potrošnikov odkriva
koristi in možnosti uporabe mobilnih kuponov (Park, 2014, str. 2).
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Sudar in Keller (1991, str. 275–276) navajata naslednje vrste kuponov:
-

vrednostni kuponi, ki spodbujajo potrošnike k nakupu in jim omogočajo
prihranek,

-

premijski kuponi, ki omogočajo potrošnikom brezplačno darilo,

-

promocijski kuponi, ki omogočajo potrošnikom, da naročijo določene
prodajno-reklamne produkte, vezane na izdelek (npr. knjige, plakati ipd.),

-

nagradni kuponi, ki stimulirajo potrošnike k določenemu dejanju, v zameno pa
mu ponudijo nagrado.

Vrste kuponov je obravnaval tudi Shimp (2003, str. 534), ki pa loči med naslednjimi tipi
kuponov:
-

neposredni kuponi. Potrošnik jih najde na nakupnem mestu na embalaži
izdelka. Na ta način se poskuša spodbuditi potrošnike k nakupu določenega
izdelka, v zameno pa se mu nudi takojšnja ugodnost oziroma nagrada.

-

Kuponi »s polic«. Gre za kupone, ki potrošniku ob določeni količini nakupa
omogočajo dodatni izdelek ali nižjo ceno pri naslednjem nakupu. Takšni kuponi
so na voljo na prodajnem mestu na posebnih napravah, ki zagotavljajo te
kupone. Tovrstnih kuponov v Sloveniji zaenkrat še nimamo.

-

Kuponi ob odhodu iz trgovine. Potrošnik je upravičen do tovrstnega kupona,
kadar elektronske naprave zaznajo, da je kupil izdelek določene izdelčne
skupine. Takšen kupon mu omogoča nakup promoviranega izdelka.
Pospeševanje prodaje s tovrstnimi kuponi potegne za seboj visoke stroške.

-

Kuponi, poslani preko pošte in medijev. Pospeševanje prodaje s tovrstnimi
kuponi zajame precej široko ciljno občinstvo in predvsem spodbuja potrošnike
k poskusnim nakupom. Kupone potrošniki pogosto prejmejo v časopisih ali
revijah. Stroški pri tovrstnem načinu pospeševanja prodaje so precej visoki.

-

Kuponi v paketih. Tovrstni kuponi se nahajajo v embalaži določenega izdelka
ali pa so njen sestavni del in jih je možno vnovčiti pri naslednjem nakupu.
Nemalokrat proizvajalci oglašujejo nek izdelek vključno s kuponom, ki ga je
možno pridobiti z nakupom nekega drugega izdelka.

-

Kuponi na internetu. Te kupone potrošniki sami poiščejo na internetnih
straneh podjetij, si jih natisnejo in predložijo pri nakupu določenega izdelka, za
uveljavitev na kuponu navedene ugodnosti. Tukaj obstaja možnost zlorabe
tovrstnih kuponov, saj si lahko potrošniki natisnejo tudi večje število kuponov.

4.3 Prednosti in slabosti kuponov
Kar se tiče prednosti, ki nam jih nudijo kuponi, je v prvi vrsti potrebno izpostaviti, da
kuponi zagotavljajo nižjo ceno proizvoda v določenem časovnem obdobju in so primerni
predvsem za tiste potrošnike, ki niso naklonjeni in zvesti le eni blagovni znamki. V
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primerjavi z znižanji, ki ob nižji ceni izdelka vplivajo na širšo populacijo, kupone pogosteje
izkoristijo tisti potrošniki, ki so cenovno občutljivi in so že privrženci določene blagovne
znamke. Tako so kuponi primernejše orodje od cenovnih znižanj, proizvajalci namreč na
ta način zagotavljajo popust za potrošnika in onemogočajo, da bi le-tega prodajalec
prenesel nase (Guerreiro, dos Santos, da Silveira Gisbrecht in Ong, 2004, str. 72).
Pri uporabi kuponov podjetja skrbno preučijo in planirajo kategorije izdelkov, za katere
bo kupon možno vnovčiti, kot tudi ciljne skupine, katerim bo kupon namenjen (De
Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, 2001, str. 304).
Kot navaja Kotler (1996, str. 669), so kuponi učinkoviti in primerni predvsem takrat, ko
blagovna znamka produkta preide v fazo zrelosti, pa tudi pri uvajanju nove blagovne
znamke na trg kot spodbuda njenemu preizkušanju.
Bratko in drugi (2001, str. 388) so v zvezi s prednostmi pospeševanja prodaje s pomočjo
kuponov izpostavili predvsem naslednje ključne prednosti:
-

velika promocija blagovne znamke,
ohranitev obstoječih potrošnikov
potrošnikov,
spodbujanje večjih nakupov.

in

ponovna

pridobitev

nekdanjih

V literaturi se v povezavi s kuponi omenja tudi izraz »pametna potrošnja«, v smislu, da
morajo potrošniki pri tovrstnem načinu nakupovanja vložiti tudi nekaj truda in
spretnosti, pogosto pa uživajo pri tem, kar zanje predstavlja t. i. izziv, s pomočjo katerega
si zagotovijo prihranek (Schindler v Fortin, 2000, str. 520).
Zelo vprašljivo po mnenju Bratka in drugih (2001, str. 388) je, ali kuponi stimulirajo
nakupe s strani novih potrošnikov ali zgolj omogočajo obstoječim potrošnikom nakup po
ugodnejši ceni.
Na tem mestu velja opozoriti na določene slabosti oziroma posledice uporabe kuponov
kot metode za pospeševanje prodaje. Najpogosteje se kot slabost pri uporabi kuponov
omenja dejstvo, da pogosto pride tudi do zlorabe kuponov (ponarejanje kuponov,
vnovčevanje za druge izdelke, ki niso bili prvotno predvideni itd.) (Belch, Belch, 1998, str.
483).
Tukaj je pomembno tudi omeniti problematiko morebitne zasičenosti s kuponi.
Prepogosta uporaba tovrstnih orodij za pospeševanje prodaje lahko tudi okrni podobo
blagovne znamke. Določeni potrošniki tako nekega izdelka ne bodo več kupovali po
njegovi redni ceni, temveč le po znižani ceni. To bo postopoma privedlo do znižane
zvestobe blagovni znamki in s tem smo dosegli ravno nasprotni učinek promocijske
aktivnosti (Yeshin, 2006, str. 25).
Kuponi spadajo med relativno dražje oblike pospeševanja prodaje, namreč poleg same
vrednosti kupona ne smemo pozabiti še na številne druge stroške, npr. stroške tiska,
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stroške distribucije, stroške nepravilno koriščenih kuponov itd. (Schultz, Robinson in
Petrison, 1993, str. 50).
Kot navajajo Ashworth in drugi (2005, str. 296), se pri uporabi kuponov potrošniki
pogosto srečujejo s problematiko negativne konotacije kuponov. Če vzamemo v obzir
dejstvo, da se kuponi po navadi vnovčijo v javnem okolju, je tukaj precej pogosto prisotno
prepričanje, da bodo potrošniki s tem ustvarili slab vtis v družbenem okolju.

4.4 Distribucija kuponov
Kot navaja Fill (1995, str. 375), obstajajo različni načini distribucije kuponov. Avtor
izpostavlja naslednje:
-

natisnjeni na embalaži ali priloženi poleg nje. Kuponi na ta način prispejo v roke
direktno končnemu uporabniku. Stopnja unovčitve je pri tovrstnem načinu
distribucije kuponov najvišja, stroški pa so minimalni.

-

Priloženi v časopisih ali reklamnih prospektih. Tovrstni kuponi imajo nižjo
stopnjo unovčitve, tudi zaradi kratkoročnosti časopisov in tiskanih medijev, saj
le-ti hitro postanejo neaktualni in neatraktivni.

-

Neposredno dostavljeni po pošti. Prednost tovrstnega načina distribucije
kuponov je, da se lahko proizvajalec osredotoči direktno na ciljno skupino, ki
jo želi doseči. Posledično je stopnja unovčitve precej visoka, na drugi strani pa
tovrstna distribucija kuponov potegne za seboj tudi precej visoke stroške.

Shimp (1993, str. 496) izpostavlja različno namembnost kuponov, dostavljenih preko
različnih kanalov, namreč vsaka od možnih metod naj bi imela različen cilj. Tako npr.
kuponi, ki jih zasledimo na samem prodajnem mestu, nudijo kupcem takojšnjo ugodnost
in spodbujajo poskusne nakupe. Tako tudi kuponi, ki jih potrošniki prejmejo preko pošte
ali drugih medijev, spodbujajo poskusne nakupe za razliko od kuponov, ki se nahajajo na
embalaži izdelkov, katerih namen je spodbujanje nakupa iste blagovne znamke.
Način distribucije kuponov je vsekakor pomemben, saj naj bi močno vplival na stopnjo
njihove unovčitve. Tako se stopnja unovčitve kuponov razlikuje glede na obliko
distribucije. Najvišja stopnja dosega in vpliva naj bi tako bila pri kuponih, natisnjenih na
embalažah izdelkov, sledijo kuponi, poslani po pošti, in nato kuponi v časopisnih oglasih
(Kotler, 1998, str. 669).

4.5 Vrednotenje uspešnosti kuponov
Tako kot velja za vse ostale akcije pospeševanja prodaje, je tudi za pospeševanje prodaje
s pomočjo kuponov pomembno, da podjetje promocijsko akcijo skrbno preuči, načrtuje
in predvidi njeno učinkovitost ter uspešnost in s tem prepreči nepotrebno izgubo
finančnih sredstev.
Kot navaja Kotler (1996, str. 754), mora podjetje po izvedbi promocijske aktivnosti
pridobiti podatke glede stroškov izvedbe promocijske aktivnosti in samega vpliva na
22

prodajo. Tako podjetje preuči, kakšen je odstotek prodaje kot posledica izvedbe
promocijske aktivnosti, kakšen je odstotek realiziranih kuponov, kakšni so stroški drugih
promocijskih aktivnosti (razstavljanje izdelkov na prodajnem mestu, demonstracije, …).
Uspešnost pospeševanja prodaje s kuponi je precej enostavno meriti, saj z unovčitvijo
kupona potrošnik le-tega vrne oglaševalcu, s čimer ta dobi informacijo o tem, koliko
kuponov je bilo pravzaprav unovčenih. Tako lahko podjetje relativno enostavno ugotovi
odziv potrošnikov na izvedbo promocijske aktivnosti. Tovrstni način pospeševanja
prodaje naj bi bil uspešen, v kolikor bo potrošnikom nudil od 15 do 20 odstotni prihranek
(Bratko in drugi, 2001, str. 388).
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5 POSPEŠEVANJE PRODAJE TREH NAJVEČJIH SLOVENSKIH
TRGOVCEV S KUPONI ZA POPUST NA IZDELEK PO IZBIRI
5.1 Predstavitev treh največjih slovenskih trgovcev in njihovih
programov zvestobe
5.1.1 Mercator2
Skupina Mercator je ena največjih gospodarskih skupin v Sloveniji in v celotni
Jugovzhodni Evropi. Sestavljajo jo trgovske družbe. V Sloveniji tako skupina Mercator
obsega 10 družb, na preostalih trgih Jugovzhodne Evrope pa deluje 6 odvisnih družb.
Obvladujoča družba skupine je Poslovni sistem Mercator d. d., katere sedež je v Sloveniji.
Mercator je bil ustanovljen leta 1949 kot veleblagovnica. Na samem začetku je bilo na
Mercatorjevih policah le peščica izdelkov, danes pa Mercator na svojih policah nudi
mesto več kot 40.000 izdelkom. Mercator je prisoten na petih trgih (Slovenija, Hrvaška,
Bosna in Hercegovina, Srbija in Črna Gora) in zaposluje več kot 21.400 ljudi.
V okviru Skupine Mercator zasledimo naslednje programe izdelkov/storitev: program
izdelkov za dom, program tekstilnih izdelkov in kozmetike, program gostinskih izdelkov,
nepremičnine, storitvene dejavnosti (bencinski servisi, proizvodnja).
Mercator je v Sloveniji prvi uvedel kartico zvestobe imenovano Pika kartica, danes pa
obstaja že okrog 900.000 imetnikov te kartice.
Kar se tiče samega programa zvestobe, velja tu omeniti različne vrste Pika kartic –
Začasna pika, Modra pika, Zelena pika in Zlata pika.

2



Začasna Pika: Ta kartica je namenjena tistim kupcem, ki še nimajo standardne
Pika kartice. Uporablja se pri nakupih z gotovino ali katerokoli drugo plačilno
kartico, omogoča pa tudi vpogled v stanje zbranih pik. Veljavna je 90 dni od dneva
izdaje, nato pa avtomatsko preide v Modro kartico, ki se kupcu pošlje na domači
naslov v nadaljnjo rabo.



Modra Pika: Ta kartica se uporablja pri nakupih z gotovino ali katerokoli drugo
plačilno kartico. Kupci, ki so imetniki Modre Pika kartice, z vsakim nakupom
pridobijo bonitetne pike, ki ob določenem številu zbranih pik omogočajo
prihranek oziroma popust pri nakupu. Pridobitev kartice je enostavna in
brezplačna.

Povzeto po: www.mercator.si
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Zelena Pika: Gre za bonitetno in plačilno-kreditno kartico, s katero kupci lahko
poravnajo svoje nakupe enkrat mesečno. Ta kartica omogoča nakup brez obresti
na 12 obrokov ali 24 obrokov (M tehnika).



Zlata Pika: To je plačilno-kreditna kartica, namenjena tistim potrošnikom, ki že
poslujejo z Modro ali Zeleno Pika kartico pod posebnimi pogoji. Pogoj za
pridobitev Zlate Pike je, da je nekdo že imetnik Pika kartice (vsaj 1 leto) in da je v
zadnjem zaključenem bonitetnem obdobju presegel vrednost nakupov 3500
evrov.

5.1.2 Spar3
Spar je leta 1932 na Nizozemskem ustanovil Adriaan van Well. Trgovski verigi so se
prostovoljno pridružili samostojni veletrgovci in trgovci na drobno, da bi tako lažje
konkurirali močni konkurenci.
Spar Slovenija je del mednarodne verige trgovin Spar, prisotni pa so v več kot 32 državah
po svetu, na skoraj vseh celinah sveta v Evropi, Afriki, Južni Ameriki, Avstraliji in na
Daljnem vzhodu.
Spar ima v Sloveniji približno 100 trgovin, od tega 35 supermarketov, 49 hipermarketov,
13 megamarketov in 2 trgovini Spar City. Trgovine Spar so regionalno razpršene po
celotni Sloveniji.
Tudi Spar v okviru orodij za pospeševanje prodaje nudi članstvo v programu zvestobe, ki
članom nudi dostop do posebnih ugodnosti in ponudb. Spar plus kartica je brezplačna in
brez obveznosti. Na njo se nalaga dobroimetje, ki ga potrošnik lahko unovčuje sproti ali
v enem kosu ob koncu predvidenega obdobja (po navadi konec koledarskega leta). V
okviru članstva v Spar Plus klubu so kupcu omogočene številne ugodnosti, tako v kot tudi
izven trgovin Spar in Interspar ter pri partnerskih ponudnikih.
Člani programa zvestobe so redno obveščani o ponudbah pri trgovcu, ki načeloma poteka
po 3 kanalih: redno obveščanje o posebnih ponudbah na domači naslov potrošnika in/ali
preko elektronske pošte in/ali preko mobilnega telefona (SMS,MMS).
Poleg same kartice prejme potrošnik tudi nalepke s črtno kodo, z enako funkcijo kot
plastična kartica. Na mobilni telefon si lahko kupec naloži Spar Plus e-kartico ali aplikacijo
za pametni telefon, za dostop do informacij o aktualnih ponudbah ter do portala Moj
Spar Plus, kjer ima kupec popolni vpogled v stanje na svoji kartici. Prav tako lahko kupec
na tem portalu spreminja svoje osebne podatke in pridobi mnoge druge uporabne
informacije.

3

Povzeto po: www.spar.si
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5.1.3 Tuš4
Skupina Tuš predstavlja danes edinega slovenskega velikega trgovca v svoji panogi, nekoč
pa smo pod tem imenom poznali le majhnega lokalnega trgovca.
Prva trgovina Tuš je bila odprta v Slovenskih Konjicah s prodajno površino 253 m2.
Danes Tuš Holding, uspešna mednarodna skupina podjetij, združuje ponudbo trgovine,
zabave, rekreacije, gostinstva in nepremičnin ter v okviru celotne palete ponudbe
zaposluje skoraj 3000 ljudi v več kot 350 poslovnih enotah. S svojo ponudbo so prisotni
na slovenskem trgu kot tudi na trgu Makedonije.
Tuš Holding je skupina povezanih podjetij, ki jo sestavljata Engrotuš in Tuš nepremičnine.
Osnovna dejavnost podjetja Engrotuš je trgovina, v okviru katere delujejo Planeti Tuš,
Tuš Drogerije, gostinska ponudba s „cateringom“, biljard klubi in otroške igralnice; Tuš
nepremičnine pa so specializirane za projektiranje in izgradnjo trgovskih objektov. S svojo
dejavnostjo spremljajo razvoj trgovcev na področju Jugovzhodne Evrope. Poseben
poudarek posvečajo razvoju nizkoenergijskih in ekološko prijaznih trgovskih objektov.
V okviru programa zvestobe članom Tuš kluba nudijo različne ugodnosti, kot so takojšnji
prihranek, vračilo dela kupnine na kartico, zbiranje zvezdic in prihranek pri vnovčenju leteh, ugodnosti pri TUŠ klub partnerjih, cenejše gorivo na bencinskih servisih Mol, različna
druga presenečenja, ... Pridobitev Tuš klub kartice je brezplačna in omogoča brezplačno
članstvo, brez obveznosti.
Kartico zvestobe je možno pridobiti tudi v elektronski različici, in sicer kot e-kartico, ki jo
ima kupec naloženo na svojem pametnem telefonu, funkcije le-te pa so enake kot pri tisti
v fizični obliki.

5.2 Kupon za popust na izbran izdelek kot instrument za pospeševanje
prodaje
Programi zvestobe so pri nas eno ključnih orodij, kateremu organizacije posvečajo vedno
več pozornosti. To velja zlasti za trgovinske organizacije. Te se zavedajo pomena
programov zvestobe za gradnjo odnosa z obstoječimi potrošniki in za pridobivanje novih
potrošnikov. V okviru tovrstnih programov zvestobe pa je zaznati, da organizacije v
zadnjih letih zelo veliko pozornosti posvetijo kuponom za popust na izdelek po izbiri,
kateri nudijo potrošnikom možnost prihranka pri nakupu izdelka, ki si ga bodo sami
izbrali.
Običajno je koriščenje tovrstnih kuponov pogojeno s članstvom v programu zvestobe. S
pomočjo tega imajo organizacije točen vpogled v to, ali je nekdo kupon izkoristil ali ne,
oziroma koliko kuponov je izkoristil ter za katere izdelke je bil kupon vnovčen. Pogosto
organizacije tudi omejijo možno število koriščenja takšnih kuponov in s tem preprečijo

4

Povzeto po: www.tus.si
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neželeno izkoriščanje takšnih ugodnosti. V kolikor organizacija zazna, da potrošnik kupon
izkoristi, mu bo tega najverjetneje ponovno posredovala v okviru naslednje akcije.
V nadaljevanju predstavljamo primere kuponov treh največjih slovenskih trgovcev.
Tovrstnim kuponom je skupno to, da prepuščajo izbiro izdelka, ki ga bodo kupili po nižji
ceni, kupcu, in to, da se tovrstni popust izključuje z drugimi popusti, kar pomeni, da če je
izdelku cena že znižana, dodatnega popusta s kuponom ne bo možno vnovčiti. Prav tako
ni možno tovrstnega kupona kombinirati z drugimi vrstami kuponov.
Slika 1: Primer kupona za popust na izdelek
po izbiri v trgovinah Spar in Interspar

Vir: www.spar.si
Člani programa zvestobe Spar Plus imajo možnost koristiti kupon za 25 % popust na
izdelek po izbiri. Kupon lahko kupec prejme v kuverti na domači naslov, po elektronski
pošti, preko SMS/MMS sporočila, v letaku ali pa za njega zaprosi na informacijskem pultu
v sami poslovalnici.
Spar ponudi kupcem možnost izkoristiti tovrstni kupon tudi do 3-krat tedensko, včasih
preko istega kanala, drugič na različen način. Kupci včasih dobimo občutek, da večkrat
kot kupon izkoristimo, več nam jih bo trgovec tudi posredoval. Nedvomno to podjetju
koristi, saj marsikoga kupon zvabi v trgovino, kjer tudi opravi svoj nakup.
Pogoj za vnovčitev tega kupona je, da mora biti oseba član programa zvestobe. Pred
vnovčenjem kupona mora namreč kupec na blagajni svojo kartico zvestobe tudi priložiti.
Tako se v sistemu zabeleži, da je kupec kupon izkoristil. Kupec lahko izkoristi le en kupon
za popust na izdelek po izbiri v okviru ene akcije.
V Sparu koriščenje kupona ni pogojeno s tem, da mora kupec opraviti nakup več izdelkov
hkrati. Kupec lahko v Sparu opravi nakup samo 1 izdelka, po svojem izboru, in pri tem
koristi omenjeni kupon.
Na vsakem takšnem kuponu je naveden tudi datum oziroma predvideno obdobje
koriščenja kupona. Po preteku tega dneva ali obdobja kupona ni več možno izkoristiti.
Kupec lahko ponovno koristi kupon ob naslednji tovrstni akciji.
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Kupona ni možno kombinirati z drugimi popusti. V primeru, da se kupon unovči na
akcijsko znižan izdelek, označen s SPAR plus kartico, se popust v višini 25 % odšteje od
redne cene.
Prav tako obstajajo izjeme skupin izdelkov, na katere kupona ni možno unovčiti, in to so:
tobačni izdelki, časopisi, revije, povratne embalaže, vinjete, SPAR darilne kartice, izdelki
blagovne znamke Tchibo, polnitev za mobilne telefone (SPAR MOBIL, Mobi, Bob, Izi
mobil, Simpl), SIM kartice mobilnih operaterjev, knjige, ki so v Sloveniji v prodaji manj
kot 6 mesecev, darilni paketi Zvezdar, Selectbox, Selectcard, nakup ali polnjenje Urbane
ter vino, peneče vino in žgane pijače (tudi z manj kot 15 vol. % alk.). Popust prav tako ne
velja za izdelke iz akcije »gratis«, »Več je ceneje«, »Trajno znižano«,»Praznični popusti«,
Točke zvestobe, Štartaj Slovenija, SPAR Darilni boni ter ne velja na izdelke, ki so znižani s
kuponom z barkodo. Kupon se ne sešteva s popusti na skupine izdelkov. Kupon ne velja
za pravne osebe in samostojne podjetnike. Nakupi so možni samo v količinah, običajnih
za gospodinjstva.

Slika 2: Primer kupona za popust na izdelek po
izbiri v trgovinah Mercator

Vir: www.mecator.si
Prav tako kot Spar ponuja tudi Mercator kupon, ki ga lahko kupec izkoristi za popust na
izdelek po izbiri.
Pri Mercatorju je zaznati predvsem nagnjenje k tovrstnim kuponom v letakih. Tako skoraj
vsak letak, ki izide 1-krat tedensko in se razpošlje po gospodinjstvih v Sloveniji, vsebuje
najmanj en takšen kupon. Takšen kuponček lahko zasledimo tudi v katerem od časopisov
časopisnih hiš, s katerimi podjetje Mercator sodeluje (npr. Slovenske novice).
Za razliko od Spara pa višina popusta na izdelek po izbiri ni 25 %, temveč 20 %. Kupec pri
vnovčitvi tega kupona ne potrebuje kartice zvestobe, temveč le kupon v fizični obliki, ki
ga predloži na blagajni. En kupec lahko pri enkratnem nakupu vnovči do 3 takšne kupone.
Svojim članom v okviru programa zvestobe oziroma imetnikom Pika kartice pa trgovec
nudi tudi kuponček s 25 % popustom, ki pa kupce od časa do časa razveseli na njihovi
kartici zvestobe. Po navadi takrat članom pošljejejo SMS obvestilo v smislu „na vaši kartici
vas čaka popust na izdelek po izbiri“. Kupon za 25 % popust, ki kupca pričaka na njegovi
Pika kartici, lahko kupec izkoristi le enkrat.
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Zanimivo je, da so na začetku pogojevali koriščenje kupona z nakupom vsaj petih
izdelkov, medtem ko konkurenca tega pogoja ni postavila. Kaj kmalu je bil ta pogoj
odstranjen in kupci so lahko kuponček vnovčili tudi, če so opravili nakup le enega izdelka.
Pri Mercatorju kupona ni možno uveljaviti na določene skupine izdelkov – izdelke iz
akcijskega kataloga, izdelke s ponudbo gratis, več je ceneje ali popuste na skupine
izdelkov in izdelke, označene s super ceno. Popust se v primeru akcije obračuna od redne
cene izdelka.
Popust prav tako ne velja za izdelke APPLE, za kavcijske vrednosti embalaž, nakup cigaret
oziroma drugih tobačnih izdelkov, mobi kartic mobilnih operaterjev, poštnih
vrednostnic, srečk, vozovnic, vinjet, vstopnic, nakup knjig, darilnih kartic Mercator,
darilnih kartic Select Box ter darilnih bonov Zvezdar in darilnih paketov Select box.
Popust ne velja za izdelke iz odprodaje. Kupon ne velja za plin v jeklenkah in plinske
jeklenke (UNP). Prav tako kupon ne velja za vinotoče in sladkor Agrana ter Diamant, beli,
25 kg. Popust pri tehtanih izdelkih velja le za količine, običajne za gospodinjstvo, za sveže
postreženo meso pa za največ 10 kg iste vrste mesa.
Kupona ni mogoče uveljavljati v primeru obročnega odplačevanja, ob nakupu izdelkov iz
programa zvestobe VIVO, izdelkov Medisana, pnevmatik, šolskih vadnic, pobarvank,
atlasov in izdelkov znamke RollJet.
Slika 3: Primer kupona za popust na izdelek po
izbiri v trgovinah TUŠ

Vir: www.tus.si
Kupon za popust na izdelek po izbiri ponujajo prav tako tudi trgovine TUŠ. Kupon
omogoča popust v višini 25 % od prvotne cene in se obračuna ob nakupu pri blagajni.
Kupon najpogosteje kupci najdejo na samem letaku, ki ga prejmejo na domači naslov. Na
samem kuponu (kot vidimo na sliki 3, pa trgovec izpostavlja tudi, da je kuponček
dostopen tudi v TUŠ mobilni aplikaciji).
Vnovčenje tovrstnega kupona je omogočeno le članom programa TUŠ klub. Tako en
kupec s svojo TUŠ klub kartico lahko izkoristi le en takšen kupon za popust na en izdelek
po izbiri.
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Na kuponu je naveden datum, kdaj ga je možno izkoristiti, in prav tako, v katerih
poslovalnicah (trgovine Tuš, Franšize, Tuš drogerija, Poslovalnice Cash&Carry, ...).
Kupon ne velja za izdelke z akcijsko ceno, super ceno, iz Kataloga želja, iz Odlične
ponudbe, iz odprodaje, znižane pred iztekom roka uporabe, za tobačne izdelke, časopise,
revije, plačilo položnic, povratno embalažo, darilne in vrednostne kartice, kartice
mobilnih operaterjev, srečke in plinske jeklenke. Pri tehtanih izdelkih velja le do 10 kg. V
primeru obročnega odplačevanja kupona ni mogoče uveljavljati.
Zanimivo je, da so s tovrstnimi kuponi, ki nudijo prihranek pri nakupu izdelka po izbiri,
pričele trgovinske organizacije, kasneje pa so v tovrstnih kuponih prepoznale korist tudi
določene specializirane organizacije (trgovine s pohištvom, trgovine s tehniko, otroške
trgovine itd.).
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6 EMPIRIČNI DEL
Za potrebe empiričnega dela magistrske naloge smo izvedli kvantitativno raziskavo, ki se
nanaša na stališča potrošnikov do trgovskih kuponov za popust na izdelek po izbiri. V tem
poglavju bomo tako predstavili najpomembnejše ugotovitve raziskave, ki smo jo izvedli
na območju Slovenije.

6.1 Predstavitev merskega instrumenta/anketnega vprašalnika
Za potrebe kvantitativne raziskave smo uporabili anketni vprašalnik, ki se nahaja v Prilogi
1 magistrskega dela. Anketni vprašalnik smo najprej pilotsko testirali z eno manjšo
skupino znancev in znanstvenih delavcev (fokusna skupina) in se na ta način izognili
morebitnim nejasnim vprašanjem.
Anketni vprašalnik vsebuje 13 vprašanj. Vsa vprašanja v našem vprašalniku so zaprtega
tipa. Na podlagi pozitivnega odgovora na prvo vprašanje »Označite pogostost vašega
nakupovanja pri vsaj enem izmed 3 največjih trgovcev v Sloveniji, Mercatorju, Sparu ali
Tušu.« se je izpolnjevanje vprašalnika nadaljevalo oziroma anketiranci, ki nikoli ne
kupujejo v enem izmed treh največjih trgovcev v Sloveniji, niso bili vključeni v nadaljnje
raziskovanje. V nadaljevanju nas je zanimalo zadovoljstvo anketirancev z ugodnostmi, ki
jih prejmejo s strani naštetih trgovcev (vprašanje 2) in privlačnost določenih trgovskih
ugodnosti (vprašanje 3) kot tudi njihova naklonjenost do kuponov, ki jih ponujajo trgovci
(vprašanje 4).
Drugi del vprašalnika zajema šest vprašanj, ki se nanašajo na kupone za popust pri
nakupu izdelka po izbiri pri trgovcih Mercator, Spar in Tuš. Zanimalo nas je, kako je
ugodnost popusta na izdelek po izbiri anketirancem všeč (vprašanje 5), kako anketiranci
ocenjujejo koristi, ki jih prinašajo takšni kuponi (vprašanje 6), seznanjenost anketirancev
s pogoji uporabe omenjenih kuponov (vprašanje 7), kaj anketirance pri kuponih za
popust na izdelek po izbiri moti (vprašanje 8), ocena dostopnosti omenjenih kuponov s
strani anketirancev (vprašanje 9) kot tudi ocena ustreznosti določenih načinov
distribucije kuponov za popust na izdelek po izbiri (vprašanje 10).
Na koncu vprašalnika smo od anketirancev zahtevali, da podajo odgovore glede
njihovega sociodemografskega profila. Pridobili smo podatke, ki se nanašajo na spol,
starost in mesečni osebni dohodek anketirancev.

6.2 Potek raziskave
Raziskavo smo izvedli v obdobju od aprila do junija 2017. V raziskavo smo skušali vključiti
čim večje število anketirancev. Anketni vprašalnik smo posredovali na več različnih
načinov: osebno, po pošti (navadni in elektronski) kot tudi preko opcije Google
Documents. Na koncu smo uspeli pridobiti 89 izpolnjenih anket. Od tega smo jih osebno
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pridobili 30 %, preko elektronske pošte pa 25 %. Največji delež odziva je bil preko Google
Documenta, okrog 45 % vzorca. Vseh 89 vprašalnikov je bilo popolno in pravilno
izpolnjenih ter smo jih tako vključili v proces nadaljnje obdelave in analize podatkov. Vse
vprašalnike smo vnesli in analizirali s pomočjo programskega paketa SPSS 24.

6.3 Opis vzorca
Zaradi finančnih in časovnih omejitev smo izbrali priročni vzorec. Vzorec raziskave je torej
omejen na anketirance, s katerimi smo uspeli najlažje ustvariti stik. Priročen vzorec je bil
edini možni način, da pridobimo zadostno število veljavnih odgovorov v kratkem času.
Glede na spol anketirancev, lahko ugotovimo, da je v vzorcu več moških kot žensk, kot je
razvidno iz tabele (Tabela 2). Moških anketirancev je več za 30,4 %.
Tabela 2: Spolna struktura anketirancev
Spol
Ženski
Moški
Skupaj
Vir: Lastna raziskava

Frekvenca

Odstotek

31
58
89

34,8 %
65,2 %
100,0 %

Kumulativni
odstotek
34,8 %
100,0 %

V našem vzorcu so anketiranci različnih starostnih kategorij. Približno enako število
anketirancev je v treh starostnih kategorijah (od 31 do 40 let, od 41 do 50 let in 51 let in
več, okrog 27 % celotnega vzorca). Mlajših anketirancev je nekoliko manj, 19,1 %
celotnega vzorca (Tabela 3).

Tabela 3: Starostna struktura anketirancev
Starost
21–30 let
31–40 let
41–50 let
51 let in več
Skupaj
Vir: Lastna raziskava

Frekvenca

Odstotek

17
25
24
23
89

19,1 %
28,1 %
27,0 %
25,8 %
100,0 %

Kumulativni
odstotek
19,1 %
47,2 %
74,2 %
100,0 %

Glede na višino mesečnega osebnega dohodka je iz Tabele 4 razvidno, da ima 83,1 %
anketirancev osebni mesečni dohodek do 1200 evrov. Samo 15 anketirancev ima osebni
mesečni dohodek višji kot 1200 evrov.
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Tabela 4: Struktura vzorca glede na višino mesečnega osebnega dohodka
Mesečni
osebni
dohodek
Med
500–800
evrov
Med
800–1200
evrov
Več kot 1200 evrov
Skupaj
Vir: Lastna raziskava

Frekvenca

Odstotek

Kumulativni
odstotek

33

37,1 %

37,1 %

41

46,1 %

83,1 %

15
89

16,9 %
100,0 %

100,0 %

6.4 Hipoteze
V empiričnem delu magistrskega dela preverjamo naslednje hipoteze:
H1: Anketirancem so od vseh trgovskih akcij najbolj všeč takojšnji popusti.
H2: Po mnenju več kot tretjine anketiranih so reklamni letaki primeren način za
distribucijo oziroma dostavo kupona za popust na izdelek po izbiri.
H3: Obstajajo statistično značilne razlike v percipirani koristi pri kuponih za popust na
izdelek po izbiri glede na starostno kategorijo anketirancev.
H4: Obstajajo statistično značilne razlike v stopnji seznanjenosti s pogoji uporabe oziroma
možnostmi koriščenja kupona za popust na izdelek po izbiri med skupinama različnih
starostnih kategorij.
H5: Obstajajo statistično značilne razlike v zaznavani koristi, ki jih ponujajo kuponi za
popust na en izdelek po izbiri, glede na pogostost nakupa anketirancev pri treh največjih
slovenskih trgovcih.
H6: Obstajajo statistično značilne razlike v dojemanju zanimivosti določenih trgovskih
ugodnosti, ki jih ponujajo trije največji slovenski trgovci, glede na osebni mesečni
dohodek anketirancev.
H7: Obstajajo statistično značilne razlike v dojemanju zanimivosti določenih trgovskih
ugodnosti, ki jih ponujajo trije največji slovenski trgovci, glede na spol anketirancev.
H8: Obstaja statistično značilna razlika v proporciji moških in žensk glede ustreznosti
določenih načinov distribucije kupona za popust za en izdelek po izbiri.
H9: Kuponi za popust za en izdelek po izbiri so bolj všeč moškim kot ženskam.
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6.5 Predstavitev rezultatov in potrditev/zavrnitev hipotez
V tem podpoglavju bomo predstavili rezultate statističnih analiz, ki nam bodo pomagale
pri testiranju postavljenih hipotez. Za potrebe raziskav smo uporabili naslednje
statistične metode: deskriptivno statistično analizo, Kolmogorov-Smirnov test in KruskalWallisov H-test.
6.5.1 Rezultati deskriptivne statistične analize
Rezultate deskriptivne statistične analize bomo najprej predstavili za vsako od vprašanj
posebej. Na ustreznih mestih bomo testirali predstavljene hipoteze.
Prvo vprašanje se je nanašalo na pogostost nakupovanja anketirancev pri vsaj enem
izmed treh največjih trgovcev v Sloveniji (Mercator, Spar ali Tuš). Tukaj bomo še enkrat
omenili, da anketiranci, ki so na to vprašanje odgovorili, da nikoli ne kupujejo pri
omenjenih trgovcih, niso vključeni v nadaljnje raziskovanje in se je anketiranje za njih pri
tem vprašanju zaključilo.
Iz Tabele 5 lahko ugotovimo, da malo manj kot tri četrtine anketirancev v našem vzorcu
kupuje pri največjih slovenskih trgovcih vsaj enkrat na teden. Samo 9 % vzorca pri
omenjenih trgovcih kupuje samo nekajkrat na leto.
Tabela 5: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje 1
Pogostost
nakupovanja
Vsak dan
1–2-krat na teden
Vsaj 3-krat na
teden
1-krat na mesec
Nekajkrat na leto
Skupaj
Vir: Lastna raziskava

Frekvenca

Odstotek

18
22

20,2 %
24,7 %

Kumulativni
odstotek
20,2 %
44,9 %

26

29,2 %

74,2 %

15
8
89

16,9 %
9,0 %
100,0 %

91,0 %
100,0 %

Drugo vprašanje se nanaša na zadovoljstvo anketirancev z ugodnostmi, ki jih prejmejo
pri trgovcih Mercator, Spar in Tuš. Na podlagi rezultatov iz Tabele 6 ugotavljamo, da je v
vzorcu 6,2 % anketirancev zadovoljnih s prejetimi ugodnostmi.
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Tabela 6: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje 2
Zadovoljstvo
z
ugodnostmi
DA
NE
Skupaj
Vir: Lastna raziskava

Frekvenca

Odstotek

50
39
89

56,2 %
43,8 %
100,0 %

Kumulativni
odstotek
56,2 %
100,0 %

V tretjem vprašanju smo od anketirancev pričakovali, da ocenijo privlačnost določenih
trgovskih ugodnosti na Likertovi lestvici (1 – popolnoma nezanimive, 2 – nezanimive, 3 –
niti zanimive niti nezanimive, 4 – zanimive in 5 – popolnima zanimive), pri čemer bomo
omenili, da so razmiki med vrsticami enaki.
Iz rezultatov (Tabela 7) lahko ugotovimo, da so takojšnji popusti in vračilo dela kupnine
najprivlačnejši ugodnosti za kupce v našem vzorcu, ker sta vrednosti aritmetične sredine
višji kot 4. Najmanj priljubljena ugodnost pa so brezplačni vzorci.
Na variabilnost podatkov v vzorcu nam kažejo majhne vrednosti za standardno napako
ocene aritmetične sredine (SEM), ki se gibajo med 0,037 in 0,145. Majhna vrednost
standardnih napak ocen aritmetične sredine nakazuje na majhno variabilnost med
povprečnimi vrednostmi v vzorcu, hkrati pa kaže, da je vzorec boljši predstavnik
statistične množice oziroma da je zanesljiv (Bastič, 2006, str. 8).
Testirali bomo raziskovalno hipotezo H1: Anketirancem so od vseh trgovskih akcij najbolj
všeč takojšnji popusti. Na podlagi rezultatov iz Tabele 7 ugotavljamo, da je aritmetična
sredina odgovorov anketirancev najvišja za ugodnost »takojšnji popusti« in znaša 4,89.
Torej, raziskovalno hipotezo H1 sprejmemo.
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Tabela 7: Deskriptivna statistična analiza odgovorov na vprašanje 3
Spremenjivka
Takojšnji
popusti
Darila
pri
nakupu
Nagradne
igre
Brezplačni
vzorci
Vračilo dela
kupnine
Bonus
pakiranja
Valid
N
(listwise)

Std.
Deviation
Std.Error Statistic

Mean

N
statistic

Range
Statistic

Min.
statistic

Max.
Statistic

Statistic

89

2

3

5

4,89

0,037

0,352

89

3

2

5

3,65

0,118

1,109

89

3

2

5

3,72

0,137

1,288

89

4

1

5

3,53

0,145

1,366

89

3

2

5

4,52

0,060

0,566

89

4

1

5

3,72

0,128

1,206

89

Opombe: N statistic – število anketirancev; Range Statistic – variacijski razmik; Min statistic – najmanjša
vrednost spremenljivke; Max statistic – največja vrednost spremeljivke; Mean Statistic – aritmetična
sredina; M Std. Error – standardna napaka ocene aritmetične sredine; Std. Deviation Statistiv – standardni
odklon.

Vir: Lastna raziskava
V nadaljevanju nas je zanimala naklonjenost anketirancev do najrazličnejših kuponov, ki
jih ponujajo trgovci in omogočajo cenejši nakup. Od anketirancev smo pričakovali, da
svojo stopnjo strinjanja in naklonjenosti do kuponov, ki omogočajo cenejši nakup, na
Likertovi lestvici (1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se strinjam niti se
ne strinjam, 4 – se strinjam in 5 – popolnima se strinjam), pri čemer bomo omenili, da
so razmiki med vrsticami enaki. Iz rezultatov (Tabela 8) lahko ugotovimo, da so
anketiranci srednje naklonjeni do kuponov, saj je vrednost aritmetične sredine
odgovorov 3,81.

36

Tabela 8: Deskriptivna statistična analiza odgovorov na vprašanje 4
Spremenjivka
Naklonjenost
do kuponov
Valid
N
(listwise)

Std.
Deviation
Std.Error Statistic

Mean

N
statistic

Range
Statistic

Min.
statistic

Max.
Statistic

Statistic

89

3

2

5

3,81

0,097

0,915

89

Opombe: N statistic – število anketirancev; Range Statistic – variacijski razmik; Min statistic – najmanjša
vrednost spremenljivke; Max statistic – največja vrednost spremeljivke; Mean Statistic – aritmetična
sredina; M Std. Error – standardna napaka ocene aritmetične sredine; Std. Deviation Statistiv – standardni
odklon.

Vir: Lastna raziskava
Peto vprašanje v našem vprašalniku se je nanašalo na kupone za popust pri nakupu
enega izdelka po izbiri. Zanimalo nas je, ali je takšna ugodnost potrošnikom všeč. Na
podlagi rezultatov iz Tabele 9 ugotavljamo, da je 64 % anketirancev v vzorcu podalo
mnenje, da so jim kuponi za popust pri nakupu izdelka po želji všeč.
Tabela 9: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje 5
Všečnost kuponov
za
popust
na
izdelek po izbiri
DA
NE
Skupaj
Vir: Lastna raziskava

Frekvenca

Odstotek

57
32
89

64,0 %
36,0 %
100,0 %

Kumulativni
odstotek
64,0 %
100,0 %

Šesto vprašanje v našem vprašalniku se nanaša na percepcijo anketirancev glede koristi,
ki jih prinašajo kuponi za popust na en izdelek po izbiri. Od anketirancev smo zahtevali,
da podajo svoje mnenje o štirih različnih trditvah na Likertovi lestvici lestvici (1 – sploh
se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se strinjam niti se ne strinjam, 4 – se strinjam
in 5 – popolnima se strinjam), pri čemer bomo omenili, da so razmiki med vrsticami
enaki.
Iz rezultatov (Tabela 10) lahko ugotovimo, da se anketiranci najbolj strinjajo s trditvijo,
da omenjeni kuponi ne predstavljajo posebne koristi za kupca, ampak se jih ne izogibajo,
če so le-ti na voljo (aritmetična sredina odgovor 4,03). Na variabilnost podatkov v vzorcu
nam kažejo majhne vrednosti za standardno napako ocene aritmetične sredine (SEM), ki
se gibajo med 0,14 in 0,192. Majhna vrednost standardnih napak ocen aritmetične
sredine nakazuje na majhno variabilnost med povprečnimi vrednostmi v vzorcu, hkrati
pa kaže, da je vzorec boljši predstavnik statistične množice oziroma da je zanesljiv (Bastič,
2006, str. 8).
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Tabela 10: Deskriptivna statistična analiza odgovorov na vprašanje 6

Spremenjivka
Tovrstni kuponi
predstavljajo
korist za kupce in
tak kupon je pri
nakupu zmeraj
dobrodošel.
Tovrstni kuponi
so koristni za
kupce, a tem
trgovskim trikom
ne nasedam.
Tovrstni kuponi
ne predstavljajo
posebne koristi
za kupca, a se mu
ne izogibam, v
kolikor je na
voljo.
Tovrstno
pospeševanje
prodaje
je
popolnoma
nekoristno
in
takšnim trikom
ne nasedam.
Valid N (listwise)

Mean
Std.Erro
Statistic
r

Std.
Deviation
Statistic

N statistic

Range
Statistic

Min

Max

89

4

1

5

3,80

0,140

1,324

89

4

1

5

2,72

0,192

1,815

89

4

1

5

4,03

0,128

1,210

89

4

1

5

2,19

0,135

1,269

89

Opombe: N statistic – število anketirancev; Range Statistic – variacijski razmik; Min statistic – najmanjša
vrednost spremenljivke; Max statistic – največja vrednost spremeljivke; Mean Statistic – aritmetična
sredina; M Std. Error – standardna napaka ocene aritmetične sredine; Std. Deviation Statistiv – standardni
odklon.

Vir: Lastna raziskava
V nadaljevanju nas je zanimalo, koliko so potrošniki seznanjeni z možnostmi koriščenja
kupona za popust na izdelek po izbiri. Na podlagi rezultatov iz Tabele 11 ugotavljamo, da
so vsi anketiranci vsaj delno seznanjeni s pogoji uporabe kupona za popust na izdelek po
izbiri, saj niti en izmed anketirancev ni odgovoril, da ni seznanjen z omenjenimi pogoji.
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Tabela 11: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje 7
Seznanjenost
s
pogoji
uporabe
kupona
Delno seznanjen
Zelo
dobro
seznanjen
Skupaj
Vir: Lastna raziskava

Frekvenca

Odstotek

Kumulativni
odstotek

32

36,0 %

36,0 %

57

64,0 %

100,0 %

89

100,0 %

Osmo vprašanje se je nanašalo na motnje potrošnikov pri kuponih za popust na izdelek
pri izbiri. Od anketirancev smo pričakovali, da označijo tiste stvari, ki jih zaznavajo pri
omenjenih kuponih in ki jih motijo. Možno je bilo označiti več odgovorov. Na podlagi
rezultatov (Tabela 12–17) smo ugotovili, da potrošnike v našem vzorcu največ moti to,
da kupona ne morejo uporabiti za popust na več enakih izdelkov, in to, da kupona ni
možno kombinirati z drugimi akcijami. Sploh jih ne moti dejstvo, da trgovec ponudi
kupon prepogostokrat. 46,1 % anketirancev ne moti nič, kar se nanaša na kupone za
popust na izdelek po izbiri.
Tabela 12: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje 8 – trgovec ponudi kupon
prepogostokrat
TRGOVEC
PONUDI
KUPON
PREPOGOSTOKRAT
Ne
Vir: Lastna raziskava

Frekvenca

Odstotek

Kumulativni
odstotek

89

100,0 %

100,0 %

Tabela 13: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje 8 – trgovec ponudi kupon
premalokrat
TRGOVEC
PONUDI
KUPON PREMALOKRAT
Da
Ne
Skupaj
Vir: Lastna raziskava

Frekvenca

Odstotek

32
57
89

36,0 %
64,0 %
100,0 %
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Kumulativni
odstotek
36,0 %
100,0 %

Tabela 14: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje 8 – kupona ni možno
kombinirati z drugimi akcijami
KUPONA NI MOŽNO
KOMBINIRATI
Z
DRUGIMI AKCIJAMI
Da
Ne
Skupaj
Vir: Lastna raziskava

Frekvenca

Odstotek

48
41
89

53,9 %
46,1 %
100,0 %

Kumulativni
odstotek
53,9 %
100,0 %

Tabela 15: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje 8 – enega kupona ni
možno koristiti za več enakih izdelkov
DA
NE
MOREM
IZKORISTITI
ENEGA
KUPONA
NA
VEČ
ENAKIH IZDELKOV
Da
Ne
Skupaj
Vir: Lastna raziskava

Frekvenca

Odstotek

48
41
89

53,9 %
46,1 %
100,0 %

Kumulativni
odstotek
53,9 %
100,0 %

Tabela 16: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje 8 – kot ena fizična oseba
lahko koristim samo en kupon
DA LAHKO KOT ENA
FIZIČNA
OSEBA
IZKORISTIM LE EN
KUPON
Da
Ne
Skupaj
Vir: Lastna raziskava

Frekvenca

Odstotek

40
49
89

44,9 %
55,1 %
100,0 %
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Kumulativni
odstotek
44,9 %
100,0 %

Tabela 17: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje 8 – nič me ne moti
NIČ ME NE MOTI

Frekvenca

Odstotek

Da
Ne
Skupaj
Vir: Lastna raziskava

41
48
89

46,1 %
53,9 %
100,0 %

Kumulativni
odstotek
46,1 %
100,0 %

V nadaljevanju nas je zanimala percepcija anketirancev glede dostopnosti kuponov,
upoštevajoč različne možnosti za pridobitev kupona za popust na izdelek po izbiri.
Anketiranci so svojo stopnjo strinjanja ocenili na Likertovi lestvici (1 – močno nezadostna,
2 – nezadostna, 3 – niti zadostna niti nezadostna, 4 – zadostna in 5 – popolnoma
zadostna), pri čemer bomo omenili, da so razmiki med vrsticami enaki.
Iz rezultatov (Tabela 18) lahko ugotovimo, da anketiranci ocenjujejo dostopnost kuponov
za popust na izdelek po izbiri za zadostno, saj vrednost aritmetične sredine odgovorov
anketirancev znaša 4,01.
Tabela 18: Deskriptivna statistična analiza odgovorov na vprašanje 9

Spremenjivka
Kako
bi
ocenili
dostopnost
kuponov, v kolikor
upoštevate različne
možnosti
za
pridobitev kupona
za popust na izdelek
po izbiri?
Valid N (listwise)

Mean

N
statistic

Range
Statistic

Min

Max

89

2

3

5

Statistic

Std.
Error

Std.
Deviation
Statistic

4,01

0,091

0,859

89

Opombe: N statistic – število anketirancev; Range Statistic – variacijski razmik; Min statistic – najmanjša
vrednost spremenljivke; Max statistic – največja vrednost spremeljivke; Mean Statistic – aritmetična
sredina; M Std. Error – standardna napaka ocene aritmetične sredine; Std. Deviation Statistiv – standardni
odklon.

Vir: Lastna raziskava
Deseto vprašanje se je nanašalo na primernost določenih načinov distribucije kuponov
za popust na izdelek po izbiri. Od anketirancev smo pričakovali, da označijo tiste načine
distribucije, ki jih zaznavajo kot primerne. Možno je bilo označiti več odgovorov.
Na podlagi rezultatov (Tabela 19–23) smo ugotovili, da sta po mnenju potrošnikov v
našem vzorcu dva najprimernejša načina za distribucijo kuponov za popust na en izdelek
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po izbiri: preko SMS sporočila in na policah prodajnih mest. Najmanj priljubljen način
distribucije za potrošnike v našem vzorcu predstavljajo reklamni letaki (28,1 % vzorca).
Testirali bomo raziskovalno hipotezo H2: Po mnenju več kot tretjine anketiranih so
reklamni letaki primeren način za distribucijo oziroma dostavo kupona za popust na
izdelek po izbiri. Na podlagi rezultatov iz Tabele 21 ugotavljamo, da samo 28,1 %
anketiranih v vzorcu meni, da so reklamni letaki primeren način za distribucijo oziroma
dostavo kupona za popust za en izdelek po izbiri, kar je manjše od ene tretjine. Torej,
raziskovalno hipotezo H2 ne bomo potrdili in jo zavrnemo.
Tabela 19: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje 10 – SMS sporočila
PREKO SMS SPOROČILA
Da
Ne
Skupaj
Vir: Lastna raziskava

Frekvenca

Odstotek

81
8
89

91,0 %
9,0 %
100,0 %

Kumulativni
odstotek
91,0 %
100,0 %

Tabela 20: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje 10 – e-mail sporočila

PREKO
E-MAIL
SPOROČILA
Da
Ne
Skupaj
Vir: Lastna raziskava

Frekvenca

Odstotek

50
39
89

56,2 %
43,8 %
100,0 %

Kumulativni
odstotek
56,2 %
100,0 %

Tabela 21: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje 10 – reklamni letaki
PREKO
REKLAMNIH LETAKOV
Da
Ne
Skupaj
Vir: Lastna raziskava

Frekvenca

Odstotek

25
64
89

28,1 %
71,9 %
100,0 %
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Kumulativni
odstotek
28,1 %
100,0 %

Tabela 22: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje 10 – police prodajnih mest
NA POLICAH PRODAJNIH
MEST
Da
Ne
Skupaj
Vir: Lastna raziskava

Frekvenca

Odstotek

81
8
89

91,0
9,0 %
100,0 %

Kumulativni
odstotek
91,0 %
100,0 %

Tabela 23: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje 10 – zaposleni v trgovini
PRI
ZAPOSLENIH
TRGOVINI
Da
Ne
Skupaj
Vir: Lastna raziskava

V

Frekvenca

Odstotek

66
23
89

74,2
25,8
100,0 %

Kumulativni
odstotek
74,2 %
100,0 %

6.5.2 Rezultati Kolmogrov-Smirnovega testa
Normalnost porazdelitve za vse spremenljivke, merjene na intervalni lestvici, bomo
preverili s pomočjo Kolmogorov-Smirnovega testa. Test deluje na način, da se vrednosti
proučevanih spremenljivk primerjajo z vrednostmi normalno porazdeljenih
spremenljivk, ki imajo enaka aritmetično sredino in standardni odklon (Bastič, 2006, str.
21).
Ko je Kolmogorov-Smirnov test neznačilen (p > 0,05), tedaj lahko govorimo o normalni
porazdelitvi spremenljivke in obratno, ko je test statistično značilen (p < 0,05),
spremenljivka ni normalno porazdeljena (Bastič, 2006, str. 27).
V Tabeli 24 so predstavljeni rezultati Kolmogorov-Smirnovega in Shapiro-Wilkovega testa.
Glede na to, da se Shapiro-Wilkov test uporablja za vzorce od 50 ali manj anketirancev
(Bastič, 2006), rezultate tega testa ne bomo upoštevali.
Rezultati Kolmogorov-Smirnovega testa kažejo, da porazdelitev ni normalna, ker je
stopnja značilnosti za vse spremenljivke p > 0,05. Na podlagi tega ugotavljamo, da bomo
za preverjanje hipotez v nadaljevanju uporabljali neparametrične teste.
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Tabela 24: Rezultati Kolmogorov-Smirnovega in Shapiro-Wilkovega testa
KolmogorovSmirnov
Takojšnji popusti
Darila pri nakupu
Nagradne igre
Brezplačni vzorci
Vračilo dela kupnine
Bonus pakiranja
Naklonjenost do kuponov
Tovrstni kuponi predstavljajo korist za
kupce in tak kupon je pri nakupu
zmeraj dobrodošel.
Tovrstni kuponi so koristni za kupce, a
tem trgovskim trikom ne nasedam.
Tovrstni kuponi ne predstavljajo
posebne koristi za kupca, a se mu ne
izogibam, v kolikor je na voljo.
Tovrstno pospeševanje prodaje je
popolnoma nekoristno in takšnim
trikom ne nasedam.
Kako bi ocenili dostopnost kuponov , v
kolikor upoštevate različne možnosti
za pridobitev kupona za popust na
izdelek po izbiri?

Statistic
0,524
0,191
0,289
0,208
0,343
0,322
0,234

df
89
89
89
89
89
89
89

Shapiro-Wilk

Sig. Statistic df Sig.
0,000 0,351 89 0,000
0,000 0,853 89 0,000
0,000 0,769 89 0,000
0,000 0,860 89 0,000
0,000 0,660 89 0,000
0,000 0,808 89 0,000
0,000 0,867 89 0,000

0,245

89 0,000

0,817

89 0,000

0,278

89 0,000

0,727

89 0,000

0,260

89 0,000

0,755

89 0,000

0,275

89 0,000

0,784

89 0,000

0,246

89 0,000

0,774

89 0,000

Opombe: Statistic – mera odstopanja od normalne porazdelitve, df – stopnja svobode, Sig – stopnja
značilnosti

Vir: Lastna raziskava

6.5.3 Rezultati Kruskal-Wallisovega H testa
Ta test se uporablja za ugotavljanje značilnosti razlik, ko podatki ne omogočajo pogojev
za uporabo parametričnih testov (v našem primeru odsotnost normalne porazdelitve
intervalnih spremenljivk in podatki, merjeni na ordinalni lestvici). Test omogoča
primerjavo srednjih vrednosti za tri ali več različnih skupin (Pallant, 2011, str. 233).
Testirali bomo raziskovalno hipotezo H3: Obstajajo statistično značilne razlike v
percipirani koristi pri kuponih za popust na izdelek po izbiri glede na starostno kategorijo
anketirancev.
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Za vsako od koristi smo izvedli poseben Kruskal-Wallisov H-test in smo jih predstavili v
Tabeli 25. Na podlagi rezultatov, predstavljenih v Tabeli 26, lahko ugotovimo, da obstajajo
statistično značilne razlike v oceni anketirancev za vse koristi, ki jih prinašajo popusti za
en izdelek po izbiri, glede na pripadnost določeni starostni kategoriji na stopnji
značilnosti p < 0,01. Torej raziskovalno hipotezo H3 sprejmemo. Zanimivo je tudi, da
statistično značilne razlike glede na starost obstajajo tudi v mnenju potrošnikov v našem
vzorcu, kuponi za popust za en izdelek po izbiri ne predstavljajo posebnih koristi.
Tabela 25: Rezultati Kruskal-Wallisovega H-testa – razlike v percipirani koristi glede na
starostno kategorijo anketirancev
Starost
N
Od
21
do
30
17
Tovrstni
kuponi
25
predstavljajo korist za Od 31 do 40
kupce in tak kupon je pri Od 41 do 50
24
nakupu
zmeraj 51 let in več
23
dobrodošel.
Skupaj
89
Od 21 do 30
17
Tovrstni kuponi so koristni
Od 31 do 40
25
za kupce, a tem trgovskim
Od 41 do 50
24
trikom ne nasedam.
51 let in več
23
Skupaj
89
17
Tovrstni
kuponi
ne Od 21 do 30
25
predstavljajo
posebne Od 31 do 40
koristi za kupca, a se mu Od 41 do 50
24
ne izogibam, v kolikor je 51 let in več
23
na voljo.
Skupaj
89
Od 21 do 30
17
Tovrstno
pospeševanje
Od 31 do 40
25
prodaje je popolnoma
Od 41 do 50
24
nekoristno in takšnim
51 let in več
23
trikom ne nasedam.
Skupaj
89
Opombe: N – število anketirancev, Mean Rank – povprečna vrednost rangov
Vir: Lastna raziskava
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Mean Rank
43,21
24,40
68,13
44,59
45,44
63,24
20,50
50,41
68,50
57,94
36,17
22,78
44,06
55,54
28,50
51,46

Tabela 26: Testne statistike – Kruskal-Wallisov test – starostna kategorija anketirancev

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Tovrstni
kuponi
predstavljajo
korist za
kupce in tak
kupon je pri
nakupu
zmeraj
dobrodošel.
38,893
3
0,000

Tovrstni
kuponi so
koristni za
kupce, a tem
trgovskim
trikom ne
nasedam.
40,713
3
0,000

Tovrstni kuponi
Tovrstno
ne
pospeševanje
predstavljajo
prodaje je
posebne koristi
popolnoma
za kupca, a se
nekoristno in
mu ne
takšnim
izogibam, v
trikom ne
kolikor je na
nasedam.
voljo.
46,155
17,982
3
3
0,000
0,000

Opombe: df – stopnja svobode, Asymp. Sig – stopnja značilnosti

Vir: Lastna raziskava
Testirali bomo raziskovalno hipotezo H4: Obstajajo statistično značilne razlike v stopnji
seznanjenosti s pogoji uporabe oziroma možnostmi koriščenja kupona za popust na
izdelek po izbiri med skupinama različnih starostnih kategorij.
Rezultati Kruskal-Wallisovega H-testa (Tabela 27 in Tabela 28) nam omogočajo, da
sklepamo, da takšne statistično značilne razlike obstajajo na stopnji značilnosti p < 0,01.
To nam omogoča, da raziskovalno hipotezo H4 potrdimo.
Tabela 27: Rezultati Kruskal-Wallisovega H-testa – razlike v stopnji seznanjenosti s pogoji
uporabe kupona za popust na izdelek po izbiri glede na starostno kategorijo anketirancev

Ali ste seznanjeni s pogoji
uporabe
oziroma
možnostmi
koriščenja
kupona za popust na
izdelek po izbiri?

Starost
Od 21 do 30
Od 31 do 40
Od 41 do 50
51 let in več
Skupaj

N
17
25
24
23
89

Opombe: N - število anketirancev, Mean Rank – povprečna vrednost rangov

Vir: Lastna raziskava
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Mean Rank
37,44
61,00
31,33
47,46

Tabela 28: Testne statistike – Kruskal-Wallisov test

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Ali ste seznanjeni s pogoji
uporabe oziroma
možnostmi koriščenja
kupona za popust na
izdelek po izbiri?
26,004
3
0,000

Opombe: df – stopnja svobode, Asymp. Sig. – stopnja značilnosti

Vir: Lastna raziskava
Testirali bomo raziskovalno hipotezo H5: Obstajajo statistično značilne razlike v zaznavani
koristi, ki jih ponujajo kuponi za popust na en izdelek po izbiri, glede na pogostost nakupa
anketirancev pri treh največjih slovenskih trgovcih.
Rezultati Kruskal-Wallisovega H-testa (Tabela 29 in Tabela 30) nam kažejo, da so
vrednosti hi-kvadrata za vsako od štirih zaznavanih koristi glede na pogostost nakupa
anketirancev pri treh največjih slovenskih trgovcih statistično značilne na stopnji
značilnosti p <0,01. To nam omogoča, da raziskovalno hipotezo H5 potrdimo.
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Tabela 29: Rezultati Kruskal-Wallisovega H testa – zaznavane koristi kuponov za en
izdelek po izbiri glede na pogostost nakupovanja v treh največjih slovenskih trgovcih
Pogostost nakupovanja
pri trgovcih Mercator,
N
Spar ali TUŠ
Vsak dan
18
Tovrstni
kuponi
1–2-krat na teden
22
predstavljajo korist za
Vsaj 3-krat na teden
26
kupce in tak kupon je pri
1-krat na mesec
15
nakupu
zmeraj
Nekajkrat na leto
8
dobrodošel.
Skupaj
89
Vsak dan
18
1–2.krat na teden
22
Tovrstni kuponi so koristni
Vsaj 3-krat na teden
26
za kupce, a tem trgovskim
trikom ne nasedam.
1-krat na mesec
15
Nekajkrat na leto
8
Skupaj
89
Vsak dan
18
Tovrstni
kuponi
ne
1–2-krat na teden
22
predstavljajo
posebne
Vsaj 3-krat na teden
26
koristi za kupca, a se mu
1-krat na mesec
15
ne izogibam, v kolikor je
Nekajkrat na leto
8
na voljo.
Skupaj
89
Vsak dan
18
1–2-krat na teden
22
Tovrstno
pospeševanje
Vsaj 3-krat na teden
26
prodaje je popolnoma
nekoristno in takšnim
1-krat na mesec
15
trikom ne nasedam.
Nekajkrat na leto
8
Skupaj
89
Opombe: N – število anketirancev, Mean Rank – povprečna vrednost rangov
Vir: Lastna raziskava
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Mean Rank
50,06
57,55
22,48
70,50
24,50
44,06
32,50
61,60
20,50
73,50
61,17
43,41
58,35
9,87
35,50
45,61
41,05
55,90
20,50
65,00

Tabela 30: Testne statistike – Kruskal-Wallisov test – pogostost nakupovanja

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Tovrstni
kuponi
predstavljajo
korist za
kupce in tak
kupon je pri
nakupu
zmeraj
dobrodošel.
50,016
4
0,000

Tovrstni
kuponi so
koristni za
kupce, a tem
trgovskim
trikom ne
nasedam.
45,438
4
0,000

Tovrstni kuponi
Tovrstno
ne
pospeševanje
predstavljajo
prodaje je
posebne koristi
popolnoma
za kupca, a se
nekoristno in
mu ne
takšnim
izogibam, v
trikom ne
kolikor je na
nasedam.
voljo.
49,304
27,354
4
4
0,000
0,000

Opombe: df – stopnja svobode, Asymp. Sig. – stopnja značilnosti

Vir: Lastna raziskava
Testirali bomo raziskovalno hipotezo H6: Obstajajo statistično značilne razlike v
dojemanju zanimivosti določenih trgovskih ugodnosti, ki jih ponujajo trije največji
slovenski trgovci, glede na osebni mesečni dohodek anketirancev.
Na podlagi rezultatov Kruskal-Wallisovega H-testa (Tabela 31 in Tabela 32) ugotavljamo,
da med anketiranci z različnimi osebni dohodki obstajajo statistično značilne razlike v
dojemanju zanimivosti določenih trgovskih ugodnosti na stopnji značilnosti p < 0,01.
Torej, raziskovalno hipotezo H6 potrdimo.
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Tabela 31: Rezultati Kruskal-Wallisovega H-testa – zanimivost določenih trgovskih
ugodnosti glede na osebni mesečni dohodek anketirancev
Mesečni osebni
N
dohodek
Med 500 in 800 eur
33
Med 800 in 1200 eur
41
Takojšnji popusti
Več kot 1200 eur
15
Skupaj
89
Med 500 in 800 eur
33
Med 800 in 1200 eur
41
Darila pri nakupu
Več kot 1200 eur
15
Skupaj
89
Med 500 in 800 eur
33
Med 800 in 1200 eur
41
Nagradne igre
Več kot 1200 eur
15
Skupaj
89
Med 500 in 800 eur
33
Med 800 in 1200 eur
41
Brezplačni vzorci
Več kot 1200 eur
15
Skupaj
89
Med 500 in 800 eur
33
Med 800 in 1200 eur
41
Vračilo dela kupnine
Več kot 1200 eur
15
Skupaj
89
Med 500 in 800 eur
33
Med 800 in 1200 eur
41
Bonus pakiranja
Več kot 1200 eur
15
Skupaj
89
Opombe: N – število anketirancev, Mean Rank – povprečna vrednost rangov

Mean Rank
37,36
49,50
49,50
34,33
55,32
40,27
31,06
58,38
39,10
29,12
60,73
36,93
31,55
56,91
42,03
37,50
45,30
60,67

Tabela 32: Testne statistike – Kruskal-Wallisov test – mesečni osebni dohodek
Takojšnji Darila pri Nagradne
popusti
nakupu
igre
Chi-Square
df
Asymp.Sig.

16,781
2
0,000

13,584
2
0,001

Brezplačni
vzorci

24,241
2
0,000

Opombe: df – stopnja svobode, Asymp. Sig. – stopnja značilnosti

Vir: Lastna raziskava
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31,075
2
0,000

Vračilo
Bonus
dela
pakiranja
kupnine
23,745
9,482
2
2
0,000
0,009

6.5.4 Rezultati Mann-Whitneyevega U-testa
Raziskovalno hipotezo H7: »Obstajajo statistično značilne razlike v dojemanju zanimivosti
določenih trgovskih ugodnosti, ki jih ponujajo trije največji slovenski trgovci, glede na
spol anketirancev.« bomo preveri s pomočjo Mann-Whitneyevega U- testa. Ta test se
uporablja za ugotavljanje razlik med dvema povprečnima vrednostma za neodvisna
vzorca, ko proučevana številska spremenljivka ni normalno porazdeljena ali za opisne
spremenljivke, merjene na ordinalni skali. Test temelji na testni statistiki U (Bastič, 2006,
str. 22).
Mann-Whitneyev U-test smo izvedli za vsako od trgovskih ugodnosti posebej, ki jih
ponujajo slovenski trgovci Mercator, Spar in Tuš. Na podlagi rezultatov, predstavljenih v
Tabeli 33 in Tabeli 34, ugotavljamo, da niso vse razlike statistično značilne. Statistično
značilne razlike glede na stopnjo značilnosti p < 0,01 obstajajo pri ugodnosti »vračilo dela
kupnine«. Na stopnji značilnosti p < 0,05 so ugotovljene pri ugodnostih »takojšnji
popust« in »bonus pakiranja«. Pri ostalih ugodnostih niso ugotovljene statistično
značilne razlike. Torej, raziskovalno hipotezo H7 ne moremo sprejeti in jo zavrnemo.
Tabela 33: Rezultati Mann-Whitneyevega U-testa – razlike v dojemanju zanimivosti
določenih trgovskih ugodnosti glede na spol

Takojšnji popusti

Darila pri nakupu

Nagradne igre

Brezplačni vzorci

Vračilo dela kupnine

Bonus pakiranja

Spol
Moški
Ženski
Skupaj
Moški
Ženski
Skupaj
Moški
Ženski
Skupaj
Moški
Ženski
Skupaj
Moški
Ženski
Skupaj
Moški
Ženski
Skupaj

N
31
58
89
31
58
89
31
58
89
31
58
89
31
58
89
31
58
89

Mean Rank
49,50
42,59

Sum of Ranks
1534,50
2470,50

52,00
41,26

1612,00
2393,00

50,66
41,97

1570,50
2434,50

48,58
43,09

1506,00
2499,00

54,15
40,11

1678,50
2326,50

37,87
48,81

1174,00
2831,00

Opombe: N – število anketirancev, Mean Rank – povprečna vrednost rangov, Sum of Ranks – vsota rangov

Vir: Lastna raziskava
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Tabela 34: Testne statistike - Mann-Whitney U-test – spol
Brezplačni
vzorci

Vračilo
dela
kupnine

Bonus
pakiranja

723,500

788,000

615,500

678,000

2434,500

2499,000

2326,500 1174,000

Takojšnji
popusti

Darila pri Nagradne
nakupu
igre

MannWhitney U

759,500

682,000

Wilcoxon W

2470,500 2393,000

Z

-2,299

-1,935

-1,609

-0,987

-2,814

-2,034

Asymp.Sig.
(2-tailed)

0,022

0,053

0,108

0,324

0,005

0,042

Opombe: Asymp.Sig. (2-tailed) – stopnja značilnosti

Vir: Lastna raziskava
6.5.5 Rezultati hi-kvadrat testa neodvisnosti
Hi-kvadrat test neodvisnosti uporabljamo, ko želimo ugotoviti povezavo dveh opisnih
spremenljivk na podlagi primerjave proporcije slučajev, opazovanih pri vsaki od kategorij
s pričakovanimi vrednosti, v primeru, da med dvema spremenljivkama ne obstaja
nikakršna povezava (Pallant 2011, str. 218).
Testirali bomo raziskovalno hipotezo H8: Obstaja statistično značilna razlika v proporciji
moških in žensk glede ustreznosti določenih načinov distribucije kupona za popust za en
izdelek po izbiri.
Za vsak izmed načinov distribucije smo naredili poseben test neodvisnosti. Rezultati testa
so predstavljeni v Tabela35–Tabela 44. Ugotavljamo, da statistično značilne razlike med
moškimi in ženskami v našem vzorcu obstajajo za naslednje načine distribucije kuponov
za en popust za en izdelek po izbiri: »preko SMS sporočila«, »na policah prodajnih mest«
in »pri zaposlenih v trgovini«. Za načina distribucije »preko SMS sporočila« in »na policah
prodajnih mest« rezultata nista zanesljiva, ker je več kot 20 % celic, ki imajo pričakovane
frekvence 5 ali manj. Torej, raziskovalno hipotezo H8 zavrnemo.
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Tabela 35: Rezultati hi-kvadrat testa neodvisnosti – proporcija med distribucijo kupona
preko SMS sporočila in spolom anketirancev

Spol
Count
% within Spol
% within preko
SMS sporočila
% of total
Count
% within Spol
% within preko
SMS sporočila
% of total
Count
% within Spol
% within preko
SMS sporočila
% of total

Ženski

Moški

Total

Da
31
100,0 %

PREKO SMS SPOROČILA
Ne
Total
0
31
0,0 %
100,0%

38,3 %

0,0 %

34,8 %

34,8 %
50
86,2 %

0,0 %
8
13,8 %

34,8 %
58
100,0 %

61,7 %

100,0 %

65,2 %

56,2 %
81
91,0 %

9,0 %
8
9,0 %

65,2 %
89
100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

91,0 %

9,0 %

100,0 %

Opombe: Count – število odgovorov v kategoriji

Vir: Lastna raziskava
Tabela 36: Hi-kvadrat test – preko SMS sporočila

Value

df

Asymptotic
Significance
(2-sided)

Pearson Chi-Square

4,698

1

0,030

Continuity Correction

3,163

1

0,075

Likelihood Ratio

7,267

1

0,007

Fisher´s Exact Test
Linear
by
Association

Linear

N of Valid Cases

4,645

1

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

0,047

0,027

0,031

89

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,79.Opombe: df
– stopnja svobode; Asymptotic Significance (2-sided), Exact. Sig (2-sided), Exact Sig. (1sided) –
stopnja značilnosti

Vir: Lastna raziskava
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Tabela 37: Rezultati hi-kvadrat testa neodvisnosti – proporcija med distribucijo kupona
preko e-mail sporočila in spolom anketirancev

Spol
Count
% within Spol
% within preko
e-mail sporočila
% of total
Count
% within Spol
% within preko
e-mail sporočila
% of total
Count
% within Spol
% within preko
e-mail sporočila
% of total

Ženski

Moški

Total

Da
16
51,6 %

PREKO E-MAIL SPOROČILA
Ne
Total
15
31
48,4 %
100,0%

32,0 %

38,50 %

34,8 %

18 %
34
58,6 %

16,90 %
24
41,4 %

34,8 %
58
100,0 %

68,0 %

61,5 %

65,2 %

38,2 %
50
56,2 %

27,0 %
39
43,8 %

65,2 %
89
100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

56,2 %

43,8 %

100,0 %

Opombe: Count – število odgovorov v kategoriji

Vir: Lastna raziskava
Tabela 38: Hi-kvadrat test – preko e-mail sporočila

Value

df

Asymptotic
Significance
(2-sided)

Pearson Chi-Square

0,403

1

0,526

Continuity Correction

0,169

1

0,681

Likelihood Ratio

0,402

1

0,526

Fisher´s Exact Test
Linear
by
Association

Linear

N of Valid Cases
a.

0,398

1

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

0,654

0,340

0,528

89

0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,58.
Opombe: df – stopnja svobode; Asymptotic Significance (2-sided), Exact. Sig (2-sided), Exact Sig, (1sided) – stopnja značilnosti

Vir: Lastna raziskava
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Tabela 39: Rezultati hi-kvadrat testa neodvisnosti – proporcija med distribucijo kupona
preko reklamnih letakov in spolom anketirancev
PREKO REKLAMNIH LETAKOV
Da
Ne
Total
8
23
31
25,8 %
74,2 %
100,0%

Spol
Count
% within Spol
% within preko
reklamnih letakov
% of total
Count
% within Spol
% within preko
reklamnih letakov
% of total
Count
% within Spol
% within preko
reklamnih letakov
% of total

Ženski

Moški

Total

32,0 %

35,9 %

34,8 %

9,0 %
17
29,3 %

25,8 %
41
70,7 %

34,8 %
58
100,0 %

68,0 %

64,1 %

65,2 %

19,1 %
25
28,1 %

46,1 %
64
71,9 %

65,2 %
89
100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

28,1 %

71,9%

100,0 %

Opombe: Count – število odgovorov v kategoriji

Vir: Lastna raziskava
Tabela 40: Hi-kvadrat test – preko reklamnih letakov

Value

df

Asymptotic
Significance
(2-sided)

Pearson Chi-Square

0,123

1

0,726

Continuity Correction

0,011

1

0,918

Likelihood Ratio

0,124

1

0,725

Fisher´s Exact Test
Linear
by
Linear
Association
N of Valid Cases

0,121

1

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

0,808

0,464

0,728

89

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,71.Opombe: df –
stopnja svobode; Asymptotic Significance (2-sided), Exact. Sig (2-sided), Exact Sig, (1-sided) – stopnja
značilnosti

Vir: Lastna raziskava
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Tabela 41: Rezultati hi-kvadrat testa neodvisnosti – proporcija med distribucijo kupona
na prodajnih mestih in spolom anketirancev

Spol
Ženski

Moški

Total

Count
% within Spol
% within na
policah prodajnih
mest
% of total
Count
% within Spol
% within na
policah prodajnih
mest
% of total
Count

NA POLICAH PRODAJNIH MEST
Da
Ne
Total
31
0
31
100,0 %
0,0 %
100,0 %
38,3 %

0,0 %

34,8 %

34,8 %
50
86,2 %

0,0 %
8
13,8 %

34,8 %
58
100,0 %

61,7 %

100,0 %

65,2 %

56,2 %
81

9,0 %
8

65,2 %
89

91,0 %

9,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

91,0 %

9,0 %

100,0 %

% within Spol
% within na
policah prodajnih
mest
% of total

Opombe: Count – število odgovorov v kategoriji

Vir: Lastna raziskava
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Tabela 42: Hi-kvadrat test – na policah prodajnih mest

Value

df

Asymptotic
Significance
(2-sided)

Pearson Chi-Square

4,698

1

0,030

Continuity Correction

3,163

1

0,075

Likelihood Ratio

7,267

1

0,007

Fisher´s Exact Test
Linear
by
Association

Linear

N of Valid Cases

4,645

1

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

0,047

0,027

0,031

89

a.1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,79.Opombe: df –
stopnja svobode; Asymptotic Significance (2-sided), Exact. Sig (2-sided), Exact Sig, (1-sided) – stopnja
značilnosti

Vir: Lastna raziskava
Tabela 43: Rezultati hi-kvadrat testa neodvisnosti – proporcija med distribucijo kupona
preko zaposlenih v trgovini in spolom anketirancev

Spol
Ženski

Moški

Total

Count
% within Spol
% within pri zaposlenih
v trgovini
% of total
Count
% within Spol
% within pri zaposlenih
v trgovini
% of total
Count
% within Spol
% within pri zaposlenih
v trgovini
% of total

Da
16
51,6 %

PRI ZAPOSLENIH V TRGOVINI
Ne
Total
15
31
48,4 %
100,0 %

24,2 %

65,2 %

34,8 %

18,0 %
50
86,2 %

16,9 %
8
13,8 %

34,8 %
58
100,0 %

75,8 %

34,8 %

65,2 %

56,2 %
66
74,2 %

9,0 %
23
25,8 %

65,2 %
89
100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

74,2 %

25,8 %

100,0 %

Opombe: Count – število odgovorov v kategoriji
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Tabela 44: Hi-kvadrat test – pri zaposlenih v trgovini

Value

df

Asymptotic
Significance
(2-sided)

Pearson Chi-Square

12,616

1

0,000

Continuity Correction

10,875

1

0,001

Likelihood Ratio

12,229

1

0,000

Fisher´s Exact Test
Linear
by
Association
N of Valid Cases
a.

Linear

12,474

1

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

0,001

0,001

0,000

89

0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,01.

Opombe: df – stopnja svobode; Asymptotic Significance (2-sided), Exact. Sig (2-sided), Exact Sig, (1-sided)
– stopnja značilnosti

Vir: Lastna raziskava
Testirali bomo raziskovalno hipotezo H9: »Kuponi za popust za en izdelek po izbiri so bolj
všeč moškim kot ženskam«. Na podlagi rezultatov hi-kvadrat testa (Tabela 45 in Tabela
46) ugotavljamo, da je moških, katerim je tovrstna ugodnost všeč, 72,4 %, medtem ko je
ta delež v skupini žensk značilno manjši in znaša 48,4 %. Vrednost hi- kvadrat statistika
znaša – 0,239 (Tabela 47) in je statistično značilna na stopnji značilnosti p < 0,05. Na
zanesljivost pridobljenega rezultata nam tudi ukazuje 0 % celic, ki imajo pričakovane
frekvence 5 ali manj. Tako sklepamo, da ugotovljene razlike niso posledica razlike v
številu moških in ženskih anketirancev. Ugotavljamo, da raziskovalno hipotezo H9 lahko
potrdimo.
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Tabela 45: Rezultati hi-kvadrat testa neodvisnosti

Spol

Ženski

Moški

Total

Count
% within Spol
% within
Predvidevam, da ste
slišali za kupone za
popust pri nakupu
izdelka po vaši izbiri.
Ali so vam tovrstne
ugodnosti všeč?
% of total
Count
% within Spol
% within
Predvidevam, da ste
slišali za kupone za
popust pri nakupu
izdelka po vaši izbiri.
Ali so vam tovrstne
ugodnosti všeč?
% of total
Count
% within Spol
% within
Predvidevam, da ste
slišali za kupone za
popust pri nakupu
izdelka po vaši izbiri.
Ali so vam tovrstne
ugodnosti všeč?
% of total

Predvidevam, da ste slišali za kupone za
popust pri nakupu izdelka po vaši izbiri. Ali so
vam tovrstne ugodnosti všeč?
Da
Ne
Total
15
16
31
48,4 %
51,6 %
100,0 %

26,3 %

50,0 %

34,8 %

16,9 %
42
72,4 %

18,0 %
16
27,6 %

34,8 %
58
100,0 %

73,7 %

50,0 %

65,2 %

47,2 %
57
64,0 %

18,0 %
32
36,0 %

65,2 %
89
100,0 %

100,0 %

100,0 %

64,0 %

36,0 %

Opombe: Count – število odgovorov v kategoriji

Vir: Lastna raziskava

59

100,0 %

100,0 %

Tabela 46: Hi-kvadrat test – spol

Value

df

Asymptotic
Significance
(2-sided)

Pearson Chi-Square

5,065

1

0,024

Continuity Correction

4,075

1

0,044

Likelihood Ratio

4,995

1

0,025

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

0,036

0,022

Fisher´s Exact Test
Linear
by
Association

Linear

N of Valid Cases

5,008

1

0,025

89

A. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,15.Opombe: df –
stopnja svobode; Asymptotic Significance (2-sided), Exact. Sig (2-sided), Exact Sig, (1-sided) – stopnja
značilnosti

Vir: Lastna raziskava
Tabela 47: Hi–kvadrat test – Simetrične meritve
Value
Nominal by Nominal

Phi
Cramer´s V

N of Valid Cases

– 0,239
0,239
89

Opombe: Approximate Significate – pričakovana stopnja značilnosti

Vir: Lastna raziskava
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Approximate
Significante
0,024
0,024

7 PERSPEKTIVNI DEL
Glede na to, da kuponi za popust na izdelek po izbiri predstavljajo precej pomemben
instrument, ki ga podjetja vse pogosteje uporabljajo za pospeševanje svoje prodaje,
lahko glede na pridobljene podatke in ugotovitve podamo tudi perspektivno oceno, ki bi
lahko koristila podjetjem, ki tovrstne kupone uporabljajo oziroma jih bodo uporabljali v
prihodnosti.
Trgovci bi se morali bolj fokusirati na ugodnosti, ki potrošnikom zagotavljajo takojšnji
popust, saj so le-ti med potrošniki najbolj priljubljeni. Tako bi jim morali nuditi čim več
takojšnjih popustov, akcij in znižanj, saj si bodo potrošniki s tem zagotovili takojšnji
prihranek, kar bo imelo v njihovih očeh vrednost. Poleg tega bi bilo dobro potrošniku pri
vsakem nakupu dati jasno vedeti, kolikšen znesek je pri tistem nakupu prihranil kot
rezultat takojšnjih popustov.
Glede na to, da sta najbolj priljubljena načina za dostavo kuponov za popust na izdelek
po izbiri preko SMS sporočila in na policah prodajnih mest, bi lahko trgovci več moči
usmerili v ta dva načina distribucije. Kupce bi tako lahko pred vsakim pričetkom akcije
prihranka s kuponom za popust na izdelek po izbiri obvestili preko SMS sporočila, kjer bi
bil kuponček tudi na voljo. Prav tako bi lahko kupone potrošnikom postavili na vidno
mesto v trgovini, torej na same prodajne police, kjer bi po kuponu samovoljno segal tisti,
ki bi želel.
Glede na to, da smo ugotovili, da so kuponi za popust na izdelek po izbiri bolj všeč
moškim kot ženskam, bi tovrstne kupone bilo smiselno vključiti tudi na kakšne portale,
katerih ciljna populacija so v glavnem moški (npr. www.moskisvet.com, www.volan.si),
ali v revije (npr. revija Playboy), morda pa bi jih bilo dobro oglaševati v reklamnem bloku
v času trajanja kakšne avto-moto oddaje (oddaja Avtomobilnost, oddaja Volan ipd.).
Ker so kuponi za popust na izdelek po izbiri precej popularni med potrošniki, bi bilo
zanimivo tovrstno tematiko morda raziskati tudi v smeri raziskovanja vedenja
odjemalcev, v okviru česar bi lahko raziskovali, kolikokrat kupci tak kupon vnovčijo, ali se
potrošniki odpravijo po nakupih namensko zaradi kupona, ki je tisti trenutek na voljo,
katere vrste proizvodov najpogosteje kupijo s kuponom za popust na izdelek po izbiri itd.
V vsakem primeru je naša raziskava dobra osnova za nadaljnje raziskovanje te tematike,
morda nekoliko bolj v globino.
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8 SKLEP
Danes skoraj ni več podjetja, ki se na trgu ne bi srečevalo s svojo konkurenco, zato je
pomembno, v kolikor podjetje želi obdržati svoje kupce ter vedno znova pridobivati tudi
nove, izvajati vrsto za to potrebnih marketinških aktivnosti.
Pospeševanje prodaje postaja vse pomembnejši člen na poti do uspeha vsakega podjetja,
v zadnjih dveh desetletjih pa se še posebej poudarja in izpostavlja njegov pomen,
zasledimo pa tudi vedno več najrazličnejših akcij, od kupončkov, vzorčkov, nagradnih iger
do degustacij ipd. Podjetja vsa ta orodja za pospeševanje prodaje pogosto uporabljajo,
saj z njimi dosegajo učinke na povečanje prodaje na kratek rok in merljive rezultate.
Pospeševanje prodaje sestavljajo različna orodja, ki so podjetju na voljo in s pomočjo
katerih lahko vpliva na učinkovitejše delovanje vseh udeležencev na prodajni poti izdelka,
od prodajnega osebja do posrednikov ter končnih potrošnikov. V nalogi smo se
osredotočili na pospeševanje prodaje, usmerjeno na končne potrošnike, in v okviru tega
obravnavali tiste inštrumente za pospeševanje prodaje, s pomočjo katerih vplivamo na
potrošnike in jih spodbudimo k nakupu.
Na samem začetku magistrskega dela smo pospeševanje prodaje predstavili teoretično
in povzeli spoznanja različnih avtorjev v zvezi z obravnavano temo. Nato smo se v
nadaljevanju naloge osredotočili na pospeševanje prodaje, usmerjeno na končne
porabnike, ter nato na kupone kot orodje za pospeševanje prodaje.
Del naloge smo namenili tudi predstavitvi največjih slovenskih trgovcev – Mercatorja,
Spara in Tuša, in se v nadaljevanju osredotočili na kupone za popust na izdelek po izbiri,
ki jih ti trgovci svojim potrošnikom nudijo. Pri vsakem od teh smo navedli tudi določene
posebnosti in pogoje uporabe samega kupona.
Za doseganje prodajnih ciljev omenjeni trgovci uporabljajo zelo širok spekter različnih
instrumentov za pospeševanje prodaje, od razdeljevanja vzorcev, promocij in degustacij
do nagradnih iger, cenovnih znižanj itd. V zadnjih nekaj letih pa so posebno pozornost
nase pritegnili ravno kuponi za popust na izdelek po izbiri. Ti so za potrošnike zanimivi
predvsem zato, ker prepuščajo izbiro izdelka, ki ga bodo kupili po nižji ceni, njim.
V empiričnem delu nas je zanimalo, kako se potrošniki odzivajo na kupone za popust na
izdelek po izbiri. Glede na vse večjo priljubljenost kuponov za popust na izdelek po izbiri,
ki so eno izmed orodij za pospeševanje prodaje, usmerjenega na porabnike, smo tako
poskušali priti do različnih ugotovitev, vezanih na te kupone. Z anketnim vprašalnikom
smo raziskali, kako potrošniki zaznavajo te trgovske kupone in kakšna so njihova stališča
v zvezi z njimi.
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Testirali smo 9 hipotez, ki smo jih sprejeli ali zavrnili.
H1: Anketirancem so od vseh trgovskih akcij najbolj všeč takojšnji popusti. Hipotezo smo
na podlagi rezultatov deskriptivne statistične analize sprejeli.
H2: Po mnenju več kot tretjine anketiranih so reklamni letaki primeren način za
distribucijo oziroma dostavo kupona za popust na izdelek po izbiri. Na podlagi
frekvenčne porazdelitve odgovorov smo hipotezo ovrgli.
H3: Obstajajo statistično značilne razlike v percipirani koristi pri kuponih za popust na
izdelek po izbiri glede na starostno kategorijo anketirancev. Hipotezo smo na podlagi
rezultatov Kruskal-Wallisovega H-testa potrdili.
H4: Obstajajo statistično značilne razlike v stopnji seznanjenosti s pogoji uporabe oziroma
možnostmi koriščenja kupona za popust na izdelek po izbiri med skupinama različnih
starostnih kategorij. Rezultati Kruskal-Wallisovega H-testa so pokazali, da hipotezo lahko
sprejmemo.
H5: Obstajajo statistično značilne razlike v zaznavani koristi, ki jih ponujajo kuponi za
popust na en izdelek po izbiri, glede na pogostost nakupa anketirancev pri treh največjih
slovenskih trgovcev. Hipotezo smo potrdili na podlagi rezultatov Kruskal-Wallisovega Htesta.
H6: Obstajajo statistično značilne razlike v dojemanju zanimivosti določenih trgovskih
ugodnosti, ki jih ponujajo trije največji slovenski trgovci, glede na osebni mesečni
dohodek anketirancev. Tudi to hipotezo smo potrdili, kar so nam omogočili rezultati
Kruskal-Wallisovega H-testa.
H7: Obstajajo statistično značilne razlike v zanimivosti določenih trgovskih ugodnosti, ki
jih ponujajo trije največji slovenski trgovci, glede na spol anketirancev. Na podlagi
rezultatov Mann-Whitneyevega U-testa, smo to hipotezo ovrgli.
H8: Obstaja statistično značilna razlika v proporciji moških in žensk glede ustreznosti
določenih načinov distribucije kupona za popust za en izdelek po izbiri. Na podlagi
rezultatov hi-kvadrat testa neodvisnosti te hipoteze nismo potrdili.
H9: Kuponi za popust za en izdelek po izbiri so bolj všeč moškim kot ženskam. Rezultati
hi-kvadrat testa so pokazali, da lahko to hipotezo potrdimo.
Vse cilje, ki smo si jih zastavili, smo tudi dosegli, in sicer smo opredelili osnovne
značilnosti pospeševanja prodaje, predstavili smo značilnosti pospeševanja prodaje,
usmerjenega na porabnike, predstavili smo pospeševanje prodaje 3 največjih slovenskih
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trgovcev (Mercatorja, Spara in Tuša) s pomočjo kuponov za popust na izdelek po izbiri
in raziskali zaznavanje potrošnikov trgovskih kuponov za popust na izdelek po izbiri ter
analizirali pridobljene podatke.
Z raziskavo smo ugotovili, da so potrošnikom od vseh trgovskih ugodnosti še vedno
najbolj všeč takojšnji popusti. Potrošniki so tako do najrazličnejših kuponov, ki jih nudijo
trgovci in omogočajo cenejši nakup, precej naklonjeni. Ko smo se osredotočili na
tematiko kuponov na izdelek po izbiri, smo prišli do ugotovitev, da so kuponi
potrošnikom všeč, sicer jim ne predstavljajo neke posebne ugodnosti, a jih vseeno z
veseljem izkoristijo oziroma Vnovčijo, v kolikor so na voljo. Glede na to, da vsak takšen
kupon, ki omogoča popust na izdelek po izbiri, vsebuje tudi določene pogoje uporabe,
nas je presenetil podatek, da so potrošniki v precejšnji meri seznanjeni s temi pogoji in
tako možnostmi koriščenja kupona, saj niti eden izmed anketiranih ni odgovoril, da s
pogoji ni seznanjen.
Kar se tiče zadev, ki bi utegnile potrošnike v zvezi s tovrstnimi kuponi motiti, pa smo
prišli do spoznanja, da skoraj polovico anketiranih pri le-teh ne moti prav nič, ostale pa
najbolj moti dejstvo, da takšnega kupona ne morejo vnovčiti za več enakih izdelkov, saj
velja samo za popust na en izdelek. Potrošnikom se kuponi zdijo v zadostni meri
dostopni, kar pomeni, da v večini nimajo težav s tem, kako takšen kupon pridobiti.
Najbolj primeren način za dostavo takšnega kupona se jim sicer zdi preko SMS sporočila,
primerno pa se jim zdi tudi, da jih takšni kupončki pričakajo kar na prodajnih policah.
Ugotovili smo, da koristi tovrstnih kuponov zaznavajo drugače pripadniki različnih
starostnih skupin. Prav tako smo prišli do spoznanja, da je tudi stopnja seznanjenosti s
pogoji uporabe takšnih kuponov različna med skupinami različnih starostnih kategorij.
Ugotovili smo tudi, da so koristi, ki jih tovrstni kuponi prinašajo, različne in variirajo glede
na pogostost nakupovanja potrošnikov. Prav tako smo ugotovili, da obstajajo razlike v
dojemanju zanimivosti različnih ugodnosti, ki jih ponujajo trgovci, in sicer jih je zaznati
med potrošniki z različnimi osebnimi dohodki. Ugotovili smo tudi, da so kuponi za popust
na izdelek po izbiri bolj všeč moškim kot ženskam.
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PRILOGE
ANKETNI VPRAŠALNIK
Spoštovani.
Sem Almira Garčević, študentka podiplomskega študija na Ekonomsko-poslovni fakulteti
v Mariboru, smer management marketinga.
Ker pripravljam magistrsko nalogo na temo »Zaznavanje potrošnikov kuponov za popust
na izdelek po izbiri«, vas naprošam za izpolnitev anketnega vprašalnika.
Anketa je anonimna, zato vas naprošam za čim bolj iskrene odgovore in se že vnaprej
lepo zahvaljujem.

1. Označite pogostost vašega nakupovanja pri vsaj enem izmed 3 največjih trgovcev
v Sloveniji – Mercator, Spar ali Tuš? (Upoštevajte obisk tistega od teh treh
trgovcev, ki ga najbolj pogosto obiščete). Označite en odgovor.
Vsak dan
1–2-krat na teden
Vsaj 3-krat na teden
1-krat na mesec
Nekajkrat na leto
Nikoli ne kupujem
2. Ali ste zadovoljni z ugodnostmi, ki jih prejmete s strani teh trgovcev? Označite
ustrezen odgovor.
Da
Ne
3. Označite na intervalu od 1 do 5, katere izmed trgovskih ugodnosti so za vas
najbolj zanimive oziroma privlačne in katere manj zanimive oziroma manj
privlačne, pri čemer velja 1 – popolnoma nezanimive, 2 – nezanimive, 3 – niti
zanimive niti nezanimive, 4 – zanimive, 5 – popolnoma zanimive. Pri vsaki trgovski
ugodnosti označite en ustrezen odgovor.
1

Takojšnji popusti

1

2

3

4

5

Darila pri nakupu

1

2

3

4

5

Nagradne igre

1

2

3

4

5

Brezplačni vzorci

1

2

3

4

5

Vračilo
dela
kupnine
Bonus pakiranja

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. Označite na intervalu od 1 do 5 strinjanje s trditvijo »Sem naklonjen/a do
najrazličnejših kuponov, ki jih ponujajo trgovci in omogočajo cenejši nakup.«,
pri čemer velja 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se strinjam niti
se ne strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam. Označite en ustrezen
odgovor.
Stopnja strinjanja s trditvijo
1

2

3

4

5

5. Predvidevam, da ste že slišali za kupone za popust pri nakupu izdelka po vaši
izbiri. Ali so vam tovrstne ugodnosti všeč? Označite en ustrezen odgovor.
Da
Ne
6. V nadaljevanju smo navedli 4 trditve glede koristi, ki jih za vas prinaša kupon za
popust na izdelek po izbiri. Pri vsaki od trditev označite na intervalu od 1 do 5,
vaše strinjanje s trditvijo, pri čemer velja 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne
strinjam, 3 – niti se strinjam niti se ne strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma
se strinjam.
Tovrstni kuponi predstavljajo korist za kupce in tak kupon
je pri nakupu zmeraj dobrodošel.

2

1

2

3

4

5

Tovrstni kuponi so koristni za kupce, a tem trgovskim
trikom ne nasedam.

1

2

3

4

5

Tovrstni kuponi ne predstavljajo posebne koristi za kupca,
a se mu ne izogibam, v kolikor je na voljo.

1

2

3

4

5

Tovrstno pospeševanje prodaje je popolnoma nekoristno
in takšnim trikom ne nasedam.

1

2

3

4

5

7. Ali ste seznanjeni s pogoji uporabe oziroma možnostmi koriščenja kupona za
popust na izdelek po izbiri (pri tem mislimo na število kuponov, ki jih lahko kot
ena fizična oseba izkoristite, nabor izdelkov, na katere je možno izkoristiti kupon,
izključevanje kupona z drugimi akcijami trgovca, datumska omejenost ipd.)
Označite ustrezen odgovor z »X«.
Nisem seznanjen.
Delno seznanjen.
Zelo dobro seznanjen.
8. Kaj od naštetega vas najbolj moti pri kuponih za popust na izdelek po izbiri?
Označite ustrezen/-ne odgovor/-e z »X«. Možnih je več odgovorov.
Trgovec ponudi kupon prepogostokrat.
Trgovec ponudi kupon premalokrat.
Da kupona ni možno kombinirati z drugimi akcijami.
Da ne morem izkoristiti enega kupona za popust na več enakih
izdelkov.
Da lahko kot ena fizična oseba izkoristim le en kupon.
Nič me ne moti.

3

9. Označite na intervalu od 1 do 5, kako bi ocenili dostopnost kuponov, v kolikor
upoštevate različne možnosti za pridobitev kupona za popust na izdelek po
izbiri, pri čemer pomeni 1 – močno nezadostna, 2 – nezadostna, 3 – niti zadostna
niti nezadostna, 4 – zadostna, 5 – popolnoma zadostna.
Ocena dostopnosti kuponov
1

2

3

4

5

10. Označite, kateri izmed navedenih načinov distribucije oziroma dostave kupona za
popust na izdelek po izbiri do kupcev, je po vašem mnenju najprimernejši? Z »X«
označite ustrezen/-ne odgovor/-e. Možnih je več odgovorov.
Preko SMS sporočila.
Preko e-mail sporočila.
Preko reklamnih letakov.
Na policah prodajnih mest.
Pri zaposlenih v trgovini.

V nadaljevanju vas prosimo še za nekaj osebnih podatkov. Z »X« označite ustrezen
odgovor.
11. Spol :
Ženski
Moški

12. Starost:
Do 20 let
Od 21 do 30 let
Od 31 do 40 let
Od 41 do 50 let

4

51 let in več
13. Vaš mesečni osebni dohodek:
Do 500 evrov
Med 500 in 800 evrov
Med 800 do 1200 evrov
Več kot 1200 evrov

Hvala za sodelovanje in vaše odgovore!
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