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POVZETEK
Dinamično okolje, v katerem živimo, narekuje hiter tempo življenja in ne dopušča, da bi se
podjetje zadovoljilo z obstoječim tržnim položajem, temveč od podjetja zahteva, da se
nenehno prilagaja in skuša preseči konkurenco. Le na tak način si lahko piše uspešno
zgodbo, ki ga privede do želene pozicije na trgu.
Magistrska naloga vsebuje oblikovanje strategije izdelka, ki ima zelo pomembno funkcijo, saj
skuša zagotoviti podjetju prihodnost. Če v podjetju strategijo izdelkov skrbno načrtujejo in
predvidevajo vse morebitne nevarnosti in slabosti, lahko bistveno zmanjšajo možnost za
neuspeh na trgu. Oblikovanje in uvajanje novega izdelka ni zgolj domena marketinga,
temveč zahteva sodelovanje na več ravneh.
V magistrski nalogi je predstavljeno podjetje Staedtler, ki je globalno podjetje in je sprejelo
priložnosti rasti in širitve v globalnem trženju. Opisano je, kako podjetje Staedtler uvaja nov
izdelek na trg in kakšne so metode dela, ki jih uporablja.
Namen raziskave je ugotoviti, če prepoznavna blagovna znamka Staedtler pripomore k
povečanju prodaje, če so bili Staedtlerjevi proizvodi (linije Triplus, Ergosoft in Noris Club)
dobra poslovna odločitev in če so novi proizvodi povečali tržni delež na slovenskem tržišču.
S pomočjo analiz smo vse tri hipoteze potrdili in s tem ugotovili, da je bila uvedba novih
proizvodov v podjetju Staedtler pravilna poslovna odločitev, saj so nove linije povečale
prodajo in s tem tudi tržni delež, hkrati pa smo ugotovili, da prepoznavna blagovna znamka
Staedtler pripomore k povečanju prodaje.
Magistrsko delo v prvem delu opredeljuje trženjski proces, oblikovanje strategije izdelka in
opis blagovne znamke. V srednjem delu je predstavljeno podjetje Staedtler, razvoj in
uvajanje novega izdelka v podjetju Staedtler, predstavljena je raziskava, sklepne ugotovitve
ter predlagane rešitve. V zadnjem poglavju podamo sklepne misli.
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ABSTRACT
Dynamic environment dictates fast tempo of modern life and doesn’t permit that the company
could satisfy with existing market position. It also demands from the company to adapt
continually and tries to beat the rivals. Thus enables the company to achieve the proper
market position.
This paper describes a design of strategy of the product, which has very important role,
because it should assure the future of the company. If the company plans carefully the
strategy of the product and predicts all eventual dangers and weaknesses, it can reduce the
possibility of failure on the market. Design and diversification is not only domain of the
marketing but also demands collaboration at several levels.
This paper introduces the global Staedtler Company, which has taken the opportunity to
grown and widen in global marketing. It also describes how the Staedtler Company initiates
new products into the market.
The purpose of this research is to find out if quite known trade mark Staedtler helps to
increase the sale, if Staedtler’s products (Triplus, Ergosoft and Noris Club) were good
businesslike decision for Staedtler Company and, if the new products were competent to
enlarge the market share at the Slovene market.
All three hypotheses have been confirmed thus acknowledging that launching of new
products in Staedtler Company has been a correct business decision for new products have
increased sales and market share. We also acknowledged that quite known trade mark also
increases the sale.
This paper is divided into three parts. The first part defines a market process, a design of
strategy of the product and a description of trade mark. The second part presents the
research, the ascertainments and the proposals. In the third part of the paper there is
conclusion.
KEYWORDS:
•
•
•
•
•

product,
marketing mix,
trade mark,
the strategy of the product,
pencils.
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1

UVOD

1.1

OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA

Magistrsko delo

Problem, ki ga je podjetje Staedtler zaznalo, je zmanjšanje prodaje zaradi
neuvajanja novosti na trg. Kljub uspešni proizvodnji in dobri prodaji so stagnirali, ker
niso uvajali novosti in niso sledili trendom konkurence.
V podjetju Staedtler so prisegali na kvaliteto svojih proizvodov. Po tem so tudi sloveli
na trgu, vendar to ni dovolj. Sčasoma jih je poznala samo še starejša generacija.
Ker je cilj vsakega podjetja, da osvoji čim večji tržni delež in pri tem tudi vse
generacije, je v podjetju nastal problem.
Glede na proces posredovanja vrednosti je podjetje sprva uporabilo tradicionalni
pogled. Sčasoma je postala konkurenca večja, trg se je nasitil s podobnimi artikli.
Kupcu je bilo potrebno ponuditi več. Vse te ugotovitve so privedle do ideje, da s tako
tradicionalnim pogledom podjetje ne bo moglo doseči želenih rezultatov.
V magistrski nalogi bomo izpostavili problem zastarelosti oziroma predlagali rešitev
za podjetje v ustvarjanju in uvajanju novosti (poleg tradicionalnega pogleda).
Ram 2, d. o. o., kot podaljšani distributer podjetja Staedtler v Sloveniji ravno tako
občuti razvojne dileme oziroma novosti na omenjenem področju. Zato bomo opisali,
kako pomembno je ustvarjanje in uvajanje novosti za naše podjetje in za naš trg.

1.2

NAMEN, CILJI IN OSNOVNE TRDITVE

Glede na to, da je Staedtler podjetje, ki je na trgu prisotno že več kot sto
sedemdeset let, je zanimivo, kako razvija svojo strategijo. Pri tem jim pomagamo
tudi komercialisti v podjetju Ram 2, d. o. o., s svojimi idejami in poznavanjem potreb
slovenskega trga.
Cilj magistrske naloge je opredelitev trženjskega procesa, predstavitev blagovne
znamke in predlog izdelave modelne rešitve v podjetju Staedtler.
Osnovne trditve:
• Novi Staedtlerjevi proizvodi (linije Triplus, Ergosoft in Noris Club) so bili dobra
poslovna odločitev za podjetje Staedtler.
• Novi proizvodi so povečali tržni delež.
• Prepoznavna blagovna znamka Staedtler znatno pripomore k povečanju
prodaje.

Tea Pozaršek: Oblikovanje strategije izdelka v podjetju Staedtler

stran 7 od 65

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

1.3

Magistrsko delo

PREDVIDENE METODE RAZISKAVE

V magistrski nalogi bomo uporabili znanje, pridobljeno v času študija na Fakulteti za
organizacijske vede, splošno znanje ter znanje in pridobljene izkušnje na področju
komerciale.
Magistrsko nalogo lahko razdelimo na dva dela. Prvi je teoretične narave in zajema
metodi deskripcije (opisovanja) in kompilacije (povzemanja različnih domačih in tujih
virov). Uporabili bomo primarne vire, podatke bomo poiskali v literaturi domačih in
tujih avtorjev, del podatkov pa bomo pridobili na internetu.
V drugem, empiričnem delu bomo uporabili metode deskripcije (opisovanje
obstoječega sistema). Uporabili bomo sekundarne vire in podatke. Sekundarne
podatke bomo pridobili iz internih gradiv podjetja Ram 2, d. o. o., podjetja Staedtler
in Statističnega urada Republike Slovenije.
Cilj raziskave je s pomočjo analiz ugotoviti, če prepoznavna blagovna znamka
Staedtler pripomore k povečanju prodaje, če so bili Staedtlerjevi proizvodi (linije
Triplus, Ergosoft in Noris Club) dobra poslovna odločitev in če so novi proizvodi
povečali tržni delež na slovenskem tržišču.
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Magistrsko delo

TRŽENJSKI PROCES

»Načrtovanje na ravni podjetja, oddelka in poslovne enote je sestavni del
trženjskega procesa; toda če želimo povsem razumeti ta proces, moramo najprej
pogledati, kako podjetje opredeljuje svoj poslovni proces.« (Kotler, 2004, str. 111)
»Naloga vsakega podjetja je, da z dobičkom posreduje vrednost kupcu. Obstajata
najmanj dva pogleda na proces posredovanja vrednosti.« (Kotler, 2004, str. 111)
Tradicionalni pogled je, da podjetje nekaj naredi in proda.
Izdelava izdelka
Oblikovanje
izdelka

Prodaja izdelka

Nabava

Izdelava

Določanje
cen

Prodaja

Oglaševanje

Distribucija

Stor
itve

Tabela št. 1: Tradicionalna veriga fizičnega procesa.
(Vir: Kotler, 2004, str. 111)
»Pri tem pogledu se trženje odvija v drugi polovici procesa. Tradicionalni pogled
predvideva, da podjetje ve, kaj izdelovati, in da bo na trgu prodajalo zadostno
količino izdelkov, da bo podjetje lahko ustvarilo dobiček.«
Podjetja, ki soglašajo s tradicionalnem pogledom, imajo veliko možnosti za uspeh v
gospodarstvih, za katera je značilno pomanjkanje blaga, kjer porabniki niso izbirčni
glede kakovosti, značilnosti in sloga. Tradicionalni pogled pa na poslovni proces ne
bo deloval pozitivno v bolj konkurenčnih gospodarstvih, kjer imajo ljudje veliko izbiro.
»Množični trg se dejansko drobi na številne mikrotrge. Vsak mikrotrg ima svoje želje,
zaznave, preference in nakupna merila. Pameten konkurent mora zato oblikovati in
posredovati ponudbe za dobro opravljene cilje.« (Kotler, 2004, str. 111)
Izbira vrednosti
Seg=
menta=
cija
kup=
cev

Iz=
bira
tr=
gov

Oskrba z vrednostjo
Pozicio=
niranje
vrednosti

Raz=
voj
iz=
delka

Raz=
voj
stori=
tve

Strateško trženje

Dolo=
čanje
cen

Sporočanje vrednosti
Viri
izde=
lave

Distri=
bucija
Servis

Proda=
jno
osebje

Pospe=
ševanje
prodaje

Ogla=
ševa=
nje

Taktično trženje

Tabela št. 2: Veriga ustvarjanja in posredovanja vrednost.
(Vir: Kotler, 2004, str. 111)
Ta veriga je sestavljena iz treh delov:
Prva faza je izbira vrednosti. To je naloga, ki jo mora narediti trženje, preden obstoji
izdelek. Tržniki morajo segmentirati trg, izbrati ustrezen ciljni trg in razviti
pozicioniranje vrednosti ponudbe. Ko poslovna enota izbere vrednost, je druga faza
priskrbeti vrednost. Trženje mora določiti specifične značilnosti izdelka, cene in
distribucijo kot del taktičnega trženja. V tretji fazi je naloga komuniciranje o
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vrednosti. Tu se pojavi taktično trženje z uporabo prodajnega osebja,
pospeševanjem prodaje, oglaševanjem in drugimi orodiji trženjskega komuniciranja
za obveščanje in promocijo izdelka. (Kotler, 2004, str. 111)
Trženjski proces se začne, preden izdelek obstaja, in se nadaljuje, medtem ko
podjetje izdelek razvija, ter traja še potem, ko ga da na voljo kupcem.
»Trženjski proces je proces zaporednih korakov, ki se začne s prepoznavanjem
potreb, na podlagi katerega se določijo situacije ali osebe, ki postanejo naš
potencialni trg. Ko je trg določen, postane nespremenljiv in stabilen. Vnaprej
določen trg omogoča vzpostavitev konkurenčnega okvira in spremljanje kazalnikov
uspešnosti trga: velikosti, tržnega deleža, variacij. Opredelitev trga je podlaga za
določitev segmentiranja, pozicioniranja, izbor ciljnih trgov in trženjskega spleta.«
(Kotler, Fernando Trias De Bes, 2004, str. 32)
Trženjski managerji si želijo, da bi izpolnili vse obveznosti – bodisi na ravni podjetja,
divizije, poslovne enote ali izdelka bodisi da sledijo procesu trženja. V okviru
načrtov, postavljenih na višjih ravneh, vodje izdelkov pripravijo načrt za posamezne
izdelke, skupine, blagovne znamke, tržne poti, skupine kupcev.
»Proces trženja je sestavljen iz analize trženjskih priložnosti, raziskovanja in izbire
ciljnih trgov, oblikovanja trženjskih strategij, načrtovanja trženjskih programov ter
organizacije, uresničevanja in nadzora trženjskega prizadevanja.« (Kotler, 2004, str.
112)

2.1

ANALIZA TRŽNIH PRILOŽNOSTI

Prva naloga je opredelitev potencialnih dolgoročnih priložnosti ob upoštevanju
njegovih izkušenj in virov konkurenčnih prednosti. (Kotler, 2004, str. 112)
»Podjetje potrebuje zanesljivo trženjsko raziskavo in informacijski sistem. Trženjska
raziskava je nujno potrebno trženjsko orodje za ugotavljanje želja in vedenja kupcev
ter velikosti trga.« (Tavčar, 1997, str. 63)
Dobra trženjska raziskava je tista, ki je utemeljena na načelu znanstvene metode in
ki je ustvarjalna. Zaradi večje zanesljivosti dobiva informacije iz različnih virov,
uporablja različne pristope, upošteva razmerje med vrednostjo podatkov in stroški
za njihovo pridobitev. Vse predpostavke v trženjskih raziskavah obravnava s
kančkom zdravega dvoma, se zavzema za etično trženje in upošteva kodeks tržnih
raziskav. (Habjanič, Ušaj, 1998, str. 59)
Izvajalec trženjskih raziskav najprej opredeli problem, ki ga raziskuje, ugotovi, do
katerih informacij in podatkov se želi dokopati, ali drugače, kateri so cilji raziskave.
Ko izvajalec opredeli problem in določi cilj raziskave, sestavi učinkovit načrt za
pridobivanje podatkov in informacij. Pozoren mora biti na finančna sredstva, ki jih
ima na voljo za raziskave. V načrtovanju raziskave se odloči o raziskovalnih
metodah, instrumentih, o virih podatkov, oblikah komuniciranja in vzorčenju.
(Habjanič, Ušaj, str. 49, 50)
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Tržniki proučijo sekundarne vire, izvedejo skupinske pogovore in telefonsko ali
osebno anketiranje. Z analizo zbranih podatkov bo podjetje dobilo boljšo sliko o
obsegu vsake tržne priložnosti.
Tržna raziskava zbira zelo pomembne informacije o tržnem okolju. Mikrookolje
podjetja sestavljajo vsi subjekti, ki vplivajo na njegovo prodajo in dobiček.
Pomemben del zbiranja podatkov informacij o okolju se nanaša na merjenje tržnega
potenciala in napovedovanje bodočega povpraševanja.
Podjetje mora razumeti porabniške trge. Kdo kupuje in zakaj kupuje? Kaj kupci
pričakujejo v zvezi z značilnostmi in cenami? Kje kupujejo? Kakšno podobo imajo o
različnih blagovnih znamkah?
Nabavni agenti sprejemajo odločitve. Podjetja morajo zelo dobro razumeti, kako
organizacijski kupci kupujejo. Potrebujejo prodajno osebje, ki je dobro usposobljeno
za predstavitev koristi izdelka.
Podjetje mora biti pozorno na konkurente, predvidevati njihove premike ter se znati
hitro in odločno odzvati. Podjetje morda želi izpeljati nekatere presenetljive poteze in
v tem primeru mora predvideti, kako se bodo odzvali konkurenti.
»Ko podjetje analizira svoje tržne priložnosti, je pripravljeno, da izbere ciljne trge.
Svobodna trženjska praksa zahteva delitev trga v glavne tržne segmente,
ovrednotenje vsakega segmenta in osredotočenje na tiste tržne segmente, ki jih
lahko podjetje najbolj oskrbuje.« (Kotler, 2004, str. 112)

2.2

RAZVIJANJE TRŽENJSKIH STRATEGIJ

»Vzemimo, da se podjetje odloči, da se bo osredotočilo na porabniški trg in razvilo
strategijo pozicioniranja. Pozicioniranje opredeljujemo kot dejavnost oblikovanja
ponudbe in podobe podjetja, ki v zavesti ciljnega trga zavzame poseben položaj.
Končni rezultat pozicioniranja je uspešno ustvarjena ponujena vrednost,
osredotočena na kupca; pomeni razumen razlog, zakaj bi kupci izdelek kupili.«
(Kotler, 2004, str. 308)
»Strategijo pozicioniranja in razlikovanja podjetja moramo prilagoditi spremembam,
ki jih prinaša čas na področju izdelka, trga in tekmecev. To je koncept življenjskega
cikla izdelka in najpogostejših sprememb, ki doletijo podjetje, ko izdelek prehaja
skozi vsako stopnjo življenjskega cikla. S tem ko govorimo o življenjskem ciklu
izdelka, imamo v mislih štiri stvari:
• izdelki niso večni,
• izdelki prehajajo skozi različne stopnje, ki prodajalcu prinašajo različne izzive,
priložnosti in težave,
• dobiček na različnih stopnjah življenjskega cikla izdelka raste in pada,
• različne stopnje življenjskega cikla izdelka narekujejo različne strategije na
področju trženja, financ, proizvodnje, nabave in ravnanja s človeškimi viri.«
(Kotler, 2004, str. 328)
Nov izdelek nastane v številnih stopnjah. Različni avtorji jih različno razvrstijo,
razdelijo in pojasnjujejo, kljub temu pa so najpomembnejše stopnje, ki se največkrat
pojavijo: iskanje idej, ocenjevanje idej, oblikovanje in testiranje koncepta, strategija
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trženja, razvoj izdelka, analiza poslovanja in testiranje na trgu ter uvedba na trg.
(Kotler,1996, str. 320-346)
Izzivi pri razvoju novih izdelkov – podjetje, ki jim ne uspe razviti novih izdelkov,
veliko tvegajo. Njihovi obstoječi izdelki so ranljivi zaradi nenehno spreminjajočih se
potreb in okusa kupcev, njihovih tehnologij, kratkega življenjskega ciklusa izdelkov
in naraščajoče domače in tuje konkurence. (Belak, 2002, str. 93)
Posebej so nevarne nove tehnologije. Večina uveljavljenih podjetij se odloča za
prilagoditvene inovacije. Novejša podjetja ustvarjajo prebojne tehnologije, ki so
cenejše in bodo verjetneje spremenile konkurenčni prostor. (Kotler, 2004, str. 349)
»Tvegano je tudi razvijanje novega izdelka. Število novih izdelkov, ki propadajo,
zbuja skrb. Najnovejše študije ocenjujejo, da je stopnja neuspeha novih izdelkov v
ZDA 95 %, v Evropi pa 90 %.« (Kotler, 2004, str. 349)
»Zakaj novi izdelki doživijo neuspeh?
• Vodilni zaposleni lahko kljub negativnim rezultatom tržnih raziskav vztraja pri
uresničitvi zamisli o izdelku.
• Zamisel je dobra, a velikost trga je precejena.
• Izdelek ni dobro oblikovan.
• Pozicioniranje izdelka na trgu je napačno, njegovo oglaševanje ni uspešno ali pa
je predrago.
• Izdelek nima zadostne pokritosti ali podpore z distribucijo.
• Stroški razvoja so višji od pričakovanih.
• Odziv konkurentov je močnejši, kot je pričakovalo podjetje.« (Kotler, 2004, str.
350)
V raziskavi podjetja Staedtler o uspešnih uvedbah izdelka so našli osem dejavnikov
uspešnosti novega izdelka. Uspeh novega izdelka je tem večji, čim bolje podjetje
pozna potrebe porabnikov, čim boljše je razmerje med učinkovitim delovanjem
izdelka in stroški, prej ko podjetje uvede izdelek na trgu pred konkurenti, večji ko je
pričakovani prispevek za kritje, več ko podjetje porabi za napoved in uvedbo z
različnih funkcijskih področij.
2.2.1

ORGANIZACIJSKE PRIPRAVE

»Razvoj novega izdelka zahteva, da poslovodstvo določa poslovna področja,
kategorije izdelkov in natančna merila.« (Kotler, 2004, str. 352)
Poslovodstvo podjetja mora določiti proračun za razvoj novih izdelkov oz. predvideti
koliko sredstev želi nameniti za razvoj novih izdelkov.
2.2.2

ORGANIZIRANJE RAZVOJA NOVIH IZDELKOV

Podjetja se organizacijskih vidikov razvoja novega izdelka lotevajo na več načinov.
Veliko jih nalaga odgovornost za razvoj zamisli o novih izdelkih vodjem izdelkov, ki
pa jih pogosto zelo zaposluje ravnanje z obstoječimi skupinami izdelkov, z novimi
izdelki pa se ukvarjajo le v obliki razširitve skupine izdelkov. Primanjkuje jim tudi
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ustreznega znanja in spretnosti, ki so potrebne za razvoj in kritično presojo novih
izdelkov. V nekaterih podjetjih imajo vodje novih izdelkov, ki so odgovorni vodjem
skupin izdelkov, nekatera imajo odbor na višji ravni managementa. Velika podjetja
lahko ustanovijo oddelek za nove izdelke.
Veliko podjetij dodeli nalogo razvoja novih izdelkov projektnim timom za razvoj novih
izdelkov. To je skupina zaposlenih z različnih funkcijskih področij, ki skrbi za razvoj
določenega izdelka ali poslovnega področja. Nekatera podjetja uporabljajo
stopenjski način preverjanja. Proces je razdeljen na več stopenj in na koncu vsake
stopnje so vrata oziroma kontrolna točka. Vodja projekta, ki dela z večfunkcijskim
timom, mora k vsakim vratom prinesti vsa potrebna dokazila, da lahko projekt
prestopi v naslednjo stopnjo. (Kotler, 2004, str. 354)
Za prestop iz stopnje poslovnega načrta v stopnjo razvoja izdelka so potrebne
prepričljiva trženjska raziskava o interesih in potrebah kupcev, analiza konkurentov
in tehnična ocena. Višji managerji pri vsakih vratih ugotavljajo, ali projekt ustreza
vsem merilom in ali sme vstopiti v naslednjo stopnjo. Stopenjski način preverjanja
vnaša strogo disciplino v inovacijski proces, tako da naredi korake, vidne vsem
udeležencem, ter jasno opredeli odgovornosti vodje projekta in članov tima na vsaki
stopnji. (Kotler, 2004, str. 354)
»Podjetje lahko pride do novega izdelka po dveh poteh; z nakupom ali pa z lastnim
razvijanjem novega izdelka. Možni so trije načini odkupa:
• nakup drugega podjetja; v zadnjem času smo bili priča pravi poplavi takšnih
nakupov z namenom, da bi podjetje pridobilo nove izdelke,
• podjetje lahko pridobi patent od nekega drugega podjetja,
• nakup franšize ali licence pravic.«
Razvijanje lastnega izdelka lahko poteka na dva različna načina. Nov izdelek
podjetje razvije v svojih lastnih laboratorijih ali pa naroči svoj izdelek za svoje
potrebe pri samostojnih raziskovalcih oziroma podjetjih, ki se ukvarjajo z razvijanjem
novih izdelkov. (Kotler, 1996, str. 116)
2.2.3

ODLOČITVENI PROCES PRI RAZVOJU NOVEGA IZDELKA

Po uvedbi izdelka na trg je potrebno strategijo izdelka prilagajati različnim fazam
življenjskega cikla izdelka:
• faza uvajanja; uvajanje novega izdelka na trg je začetna faza. Ko se izdelek
prvič pojavi na trgu, so začetne proizvodne in prodajne serije majhne, proizvodni
in drugi stroški na enoto izdelka pa zelo veliki. Cene izdelka so ponavadi visoke,
saj so stroški zaradi majhnih proizvodnih serij, začetniških tehnoloških
problemov, izdatkov za tržno komuniciranje in razlik v ceni visoki. Strategija, ki
naj bi ji podjetje sledilo v fazi uvajanja, je ustvariti zavedanje o izdelku in
pripravljenost na prvi nakup;
• faza rasti; v fazi rasti prodaje pripravljenost za nakup izdelka sčasoma narašča.
Vedno več potrošnikov izdelek kupuje in vedno več je takšnih, ki se odločijo za
ponovni nakup izdelka. Nov izdelek začne prinašati dobiček, ker se znižajo
stroški (proizvodni in drugi stroški). Strategija v tej fazi je maksimizacija tržnega
deleža;
• faza zrelosti; o fazi zrelosti govorimo, ko trg dozori. Na trgu se pojavlja vedno
več ponudnikov, ki se borijo za svoje tržne deleže. Krepi se cenovna
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konkurenca. Dobiček doseže svoj maksimum, od tu naprej se samo še
zmanjšuje, saj prihaja do zasičenosti trga z izdelkom. Strategija v tej fazi je
maksimizacija dobička ob ohranjanju tržnega deleža;
faza upadanja; v tej fazi se trg postopoma krči zaradi širjenja ponudbe
nadomestnih izdelkov ali zaradi spreminjanja mode. Pojavi se izguba in izstopne
ovire, ki jih predstavlja obstoječa tehnologija. Nekatera podjetja se umaknejo,
odločijo se za strategijo eliminacije, druga podjetja, ki preživijo, pa se odločijo za
strategijo kontinuitete. (Habjanič, Ušaj, 1998, str. 74).

Še več, strategija je odvisna tudi od tega, ali je podjetje tržni vodja, izzivalec,
sledilec ali zapolnjevalec vrzeli. Strategija mora upoštevati tudi spreminjajoče se
globalne priložnosti in izzive; to je tekmovanje na globalni podlagi, odločanje za
odhod v tujino, odločanje, na katere trge vstopiti, odločanje, kako vstopiti na trg,
odločanje o programu in organizaciji trženja. (Hedges, 2002, str. 123)

2.3

NAČRTOVANJE TRŽENJSKIH PROGRAMOV

»Za preoblikovanje trženjske strategije v trženjske programe morajo trženjski
managerji sprejeti osnovne odločitve o trženjskih izdatkih, trženjskem spletu in
razporeditvi trženjskih prizadevanj.« (Kotler, 2004, str. 113)
Podjetje se mora odločiti, s katero ravnjo trženjskih izdatkov bo doseglo svoje cilje.
Podjetje določi svoje proračune za trženje kot odstotek od načrtovane prodaje.
Posamezno podjetje lahko porabi več, kot je normalno, v upanju, da bo doseglo
večji tržni delež. Podjetje se mora odločiti tudi, kako bo razdelilo celoten proračun za
trženje med različna orodja v trženjskem spletu: izdelek, ceno, tržne poti in tržno
komuniciranje. (Kotler, 2004, str. 114)
»Trženjski managerji uporabljajo odločitve o teh razporeditvah funkcije odzivanja
prodaje, ki pokažejo, kako bi količina denarja, porabljena za vsako uporabo, vplivala
na prodajo in dobiček.«
»Osnovno orodje trženjskega spleta je izdelek – opredmetena ponudba podjetja na
trgu, ki vključuje kakovost izdelka, obliko, značilnosti, označevanje z blagovno
znamko in embaliranje izdelka.« (Kotler, 2004, str. 114)

2.4

MANAGEMENT TRŽENJSKIH NAPOROV

Zadnji korak v procesu trženja je organiziranje trženjskih virov in nato izvajanje in
nadzor trženjskega načrta. Podjetje mora zgraditi trženjsko organizacijo, ki je
sposobna izvesti trženjski načrt. V majhnem podjetju lahko ena oseba opravlja vse
trženjske naloge. Oddelki v velikih podjetjih bodo imeli več trženjskih strokovnjakov:
prodajalce, prodajne managerje, trženjske raziskovalce, osebje za oglaševanje,
vodje izdelkov, blagovnih znamk in tržnih segmentov ter osebje za storitve in pomoč
kupcem.
»Trženjske oddelke ponavadi vodi podpredsednik za področje trženja, ki opravlja tri
naloge:
• prva naloga je usklajevanje dela celotnega trženjskega osebja,
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druga naloga je tesno sodelovanje s podpredsedniki drugih funkcijskih področij,
tretja naloga je izbiranje, usposabljanje, usmerjanje, motiviranje in ocenjevanje
trženjskega osebja.«

»Zaradi presenečenj in razočaranj, do katerih lahko pride pri uresničevanju
trženjskih načrtov, podjetje potrebuje povratne informacije in nadzor.« (Kotler, 2004,
str. 114)
Obstajajo tri vrste trženjskega nadzora:
•

nadzor letnega načrta naj zagotovi, da podjetje dosega načrtovano prodajo,
dobiček in druge cilje:
o management mora dobro opredeliti cilje za vsak mesec ali četrtletje,
o management mora meriti svojo uspešnost na trgu,
o management mora določiti vzroke vsake resne vrzeli v uspešnosti,
o management mora izbrati korektivne ukrepe, da opravi vrzeli med cilji in
uspešnostjo;

•

madzor dobičkonosnosti je naloga merjenja dejanske dobičkonosnosti izdelkov,
skupin kupcev, tržnih poti in velikosti naročil; to pa ni lahka naloga;

•

strateški nadzor je vrednotenje, ali trženjska strategija podjetja ustreza tržnim
razmeram. Zaradi hitrih sprememb v trženjskem okolju mora vsako podjetje
periodično ocenjevati svojo trženjsko uspešnost s pomočjo nadzornega
instrumenta, ki se imenuje revizija trženja. (Kotler, 2004, str. 114)
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Izdelek je vse, kar se lahko ponudi na trgu, da zadovoljimo neko željo. Izdelki, ki jih
tržimo, vključujejo fizične izdelke, storitve, doživetja, dogodke, osebe, premoženje,
informacije, ideje … (Kotler, 2004, str. 407)
Gabrijan in Snoj (2004, str. 174) opredeljujeta izdelek kot celoto otipljivih in
neotipljivih sestavin, ki uporabniku ponujajo funkcionalne, družbene in psihološke
koristi. Tržniki morajo izdelek pojmovati kot »sredstvo«, s katerim ciljne skupine
rešujejo svoje probleme ali dosegajo svoje namene.
Izdelek je v središču pozornosti pri razvoju, pripravi dela, proizvodnji, skladiščenju,
prodaji, distribuciji ter prodajnih uslugah in storitvah. Tudi pri tržnih raziskavah je
izdelek osrednje vprašanje in predmet raziskav, analiz in predvidevanj. (Deželak,
Devetak in Milfelner, 1991, str. 5)
Med izdelke, ki jih tržimo, sodijo (Snoj in Pisnik-Korda, 2006, str. 9): proizvodi,
storitve, ideje, prostori in kraji, osebnosti, organizacije, mediji menjave, izkušnje iz
menjave, izidi menjav.
K vsem omenjenim izdelkom pa lahko dodamo še pravice, kamor spadajo franšize,
patenti, licence, leasing, garancije …
»Pri načrtovanju tržne ponudbe mora tržnik razmišljati o petih ravneh izdelka. Vsaka
raven dodaja večjo vrednost za kupca in teh pet ravni sestavlja hierarhijo vrednosti
za kupca. Najosnovnejša raven je jedro izdelka: osnovna storitev, ki jo kupec v
resnici kupi. Tržniki morajo gledati nase kot na posredovalce koristi. Na drugi ravni
mora tržnik jedro izdelka preoblikovati v osnovni izdelek. Na tretji ravni tržnik pripravi
pričakovani izdelek, niz lastnosti in pogojev, ki jih kupci ponavadi pričakujejo, ko
kupujejo ta izdelek. Na četrti ravni tržnik pripravi razširjeni izdelek, ki presega
porabnikova pričakovanja.« (Kotler, 2004, str. 407)
Današnja konkurenca se odvija na ravni razširjenega izdelka. Razširitev izdelka vodi
tržnika, da gleda na uporabnikov celotni sistem porabe na način, kako kupec izvede
vse, kar je potrebno v zvezi s pridobitvijo in uporabo izdelkov teh povezanih storitev.
Na peti ravni je potencialni izdelek, ki obsega vse razširitve in spremembe, ki bi jim
bila lahko izdelek ali ponudba izpostavljena v prihodnosti. Tukaj podjetja iščejo nove
načine, da zadovoljijo kupce in razlikujejo svojo ponudbo.
»Uspešna podjetja dodajo koristi svojim ponudbam, ki kupce ne samo zadovoljijo,
temveč jih tudi presenetijo in navdušijo. Navdušenje kupcev je stvar preseganja
pričakovanj.« (Kotler, 2004, str. 409)
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HIERARHIJA IZDELKA

Vsak izdelek je povezan z določenim drugim izdelkom. Hierarhija izdelka sega od
osnovnih potreb do posebnih artiklov, ki zadovoljijo višje potrebe. (Kotler, 2004, str.
409)
Ravni hierarhije izdelkov so:
• potreba (osnovna potreba, ki je osnova za obstoj družine izdelkov),
• družina izdelkov (vse vrste izdelkov, ki lahko dovolj učinkovito zadovoljijo
osnovno potrebo),
• vrsta izdelkov (skupina izdelkov znotraj družine izdelkov, ki jo prepoznamo po
tem, da ima določeno funkcionalno povezanost),
• skupina izdelkov (skupina izdelkov znotraj vrste izdelkov, ki so med sabo tesno
povezani, ker opravljajo podobno funkcijo, se prodajajo isti skupini porabnikov,
se tržijo prek istih tržnih poti ali pa spadajo v določen cenovni razred),
• tip izdelka (skupina artiklov znotraj skupine izdelkov, ki jim je znana ena skupna
od številnih mogočih oblik izdelka).
• artikel (različna enota znotraj blagovne znamke ali skupine izdelkov, ki se od
drugih razlikuje po obliki, ceni, videzu ali kateri drugi lastnost),
• sistem izdelkov (skupina različnih, vendar povezanih artiklov, ki delujejo na
kompatibilen način),
• izdelčni splet (niz vseh izdelkov in artiklov, ki jih posamezni proizvajalec ponuja
kupcem). (Kotler, 2004, str. 410)

3.3

RAZVRSTITEV IZDELKOV

»Tržniki so tradicionalno razvrščali izdelke na podlagi značilnosti: trajnost,
opredmetenost in uporaba. Vsak izdelek ima ustrezno strategijo trženjskega spleta.«
(Kotler, 2004, str. 410)
Trajnost in opredmetenost
Predmete menjave lahko razvrstimo v tri skupine glede na trajnost in
opredmetenost:
•

•

•

Netrajni izdelki so opredmeteni izdelki in jih ponavadi porabimo pri eni ali nekaj
uporabah. Ti izdelki se hitro porabijo in pogosto kupujejo. Gre za ustreznost
strategije. To pomeni, da so izdelki na voljo na številnih mestih, da se zanje
zaračuna nizka marža in da se močno oglašujejo. S tem spodbudimo kupce, da
preizkusijo izdelek. Tako pridobivamo njihovo naklonjenost.
Trajni izdelki so opredmeteni izdelki in so ponavadi namenjeni za večkratno
uporabo. Ti izdelki ponavadi zahtevajo več osebne prodaje in storitev, višjo
maržo in več prodajalčevih jamstev.
Storitve so neopredmeteni, neločljivi, spremenljivi in minljivi predmeti menjave.
Zato zahtevajo večji nadzor kakovosti, kredibilnosti dobavitelja in prilagodljivost.
(Kotler, 2004, str. 410)
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Razvrstitev izdelkov za porabniške trge
Obsežni niz izdelkov, ki jih kupujejo porabniki, lahko razvrstimo na podlagi
nakupovalnih navad. Razlikujemo med izdelki za vsakodnevno uporabo, izdelki, ki
jih kupujemo po preudarku, posebnimi izdelki ter neiskanimi izdelki.
•

Izdelki za vsakodnevno uporabo so tisti, ki jih kupec ponavadi pogosto kupuje
takoj in z minimalnim naporom. Izdelke za vsakodnevno uporabo lahko
razdelimo na:
o osnovne izdelke – izdelki, ki jih porabniki redno kupujejo;
o impulzivne izdelke – izdelki, ki se kupujejo brez načrtovanja ali iskalnega
napora;
o nujne izdelke – izdelki, ki se kupujejo, kadar je potreba nujna.

•

Izdelki, ki jih kupujemo po preudarku, so izdelki, ki jih kupec v procesu izbire
in nakupa primerja na takšnih osnovah, kot so ustreznost, kakovost, cena in
slog. Izdelke, ki jih kupujemo po preudarku, lahko razdelimo na:
o homogene izdelke – izdelki, ki se kupujejo po preudarku, so podobne
kakovosti, vendar so razlike v cenah tolikšne, da je upravičena primerjava pri
nakupovanju;
o heterogene izdelke – izdelki, ki se kupujejo po preudarku, se razlikujejo po
značilnostih izdelka in storitvah, ki so lahko pomembnejše od cene.
Prodajalec heterogenih izdelkov, ki se kupujejo po preudarku, ima širok
asortiment, da zadovolji individualne okuse in mora imeti dobro usposobljene
prodajalce, da kupce informirajo in jim svetujejo.

•

Posebni izdelki imajo edinstvene značilnosti ali prepoznavnost blagovne
znamke, zaradi česar je zadostno število kupcev pripravljeno vložiti poseben
napor v nakup. Kupci ne delajo primerjav, čas vložijo samo v to, da poiščejo
trgovce, ki imajo želene izdelke. Posredniki ne potrebujejo ugodnih lokacij,
vendar pa morajo morebitne kupce obvestiti o tem, kje so njihove lokacije.

•

Neiskani izdelki so tisti, ki jih porabnik ne pozna ali ne razmišlja o njihovem
nakupu. Neiskani izdelki zahtevajo podporo oglaševanja in osebne prodaje.
(Kotler, 2004, str. 411)

3.4

RAZVRSTITEV IZDELKOV ZA PROIZVODNO UPORABO

Izdelke za proizvodnjo lahko razvrstimo glede na to, kako vstopajo v proizvodni
proces, kakšna je njihova relativna cena.
»Razlikujemo lahko med tremi skupinami izdelkov za proizvodno uporabo:
• materiali in deli,
• osnovna sredstva,
• drobni material in poslovne storitve.«
»Materiali in deli so izdelki, ki v celoti vstopajo v proizvajalčev izdelek. Razdelimo jih
na dve skupini: surovine in proizvedeni materiali in deli. Surovine delimo na dva
velika dela: kmetijske pridelke in naravne surovine.« (Kotler, 2004, str. 411)

Tea Pozaršek: Oblikovanje strategije izdelka v podjetju Staedtler

stran 18 od 65

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Osnovna sredstva so trajni izdelki, ki olajšajo razvijanje ali ravnanje s končnim
izdelkom. Delijo se v dve skupini: obrate in opremo. Obrati predstavljajo velik nakup,
zato so potrebna pogajanja. V to skupino spadajo zgradbe in neposredna oprema.
Oprema pomaga pri proizvodnem procesu in ne postane del končnega izdelka. Sem
spadajo prenosna tovarniška oprema, orodja in pisarniška oprema. Drobni material
in poslovne storitve so kratkotrajni izdelki in storitve, ki olajšajo razvijanje ali
ravnanje s končnim izdelkom. V to skupino spadajo potrošni material, potreben za
delovanje, potrošni material, potreben za vzdrževanje in popravila, poslovne
storitve. (Kotler, 1996, str. 437)

3.5

IZDELČNI SPLET

Izdelčni splet ali asortiment izdelkov je niz vseh izdelkov in artiklov, ki jih prodajalec
ponuja za prodajo. (Kotler, 2004, str. 411)
Izdelčni splet podjetja ima določeno širino, dolžino, globino in skladnost:
• širina izdelčnega spleta se nanaša na to, koliko različnih skupin izdelkov ima
podjetje;
• dolžina izdelčnega spleta se nanaša na celotno število artiklov v spletu;
• globina izdelčnega spleta se nanaša na to, koliko različic vsakega izdelka v
skupini je na voljo;
• skladnost izdelčnega spleta se nanaša na to, kako tesno so povezane različne
skupine izdelkov z vidika končne uporabe, zahtev proizvodnje, tržnih poti …
»Te štiri dimenzije izdelčnega spleta omogočajo podjetju, da širi poslovanje na štiri
načine:
• lahko doda nove skupine izdelkov, s čimer razširi svoj izdelčni splet,
• lahko podaljša vsako skupino izdelkov,
• lahko doda več različic vsakega izdelka in poglobi svoj izdelčni splet,
• lahko si prizadeva za večjo skladnost skupin izdelkov.« (Kotler, 2004, str. 413)

3.6

ODLOČITVE O SKUPINI IZDELKOV

Izdelčni splet je sestavljen iz različnih skupin izdelkov.
Pri ponudbi izdelkov podjetja ponavadi razbijejo temeljno ponudbo in module, ki jih
lahko dodajo, da se zadovoljijo različne zahteve kupcev. (Kotler, 2004, str. 413)
»Pri oblikovanju tržnega spleta je nedvomno pomemben dejavnik blagovna znamka.
Podjetje mora načrtovati interno in eksterno komuniciranje, potrebna sredstva za
izgradnjo in pozicioniranje izdelka.« (Vidic, 2002, str. 202)

3.7

ANALIZA SKUPINE IZDELKOV

»Vodje skupine izdelkov morajo poznati prodajo in dobičke vsakega artikla v svojih
skupinah, da lahko določijo, katere artikle razvijati, ohraniti, žeti ali opustiti.
Razumeti morajo tudi tržni profil vsake skupine izdelkov.« (Kotler, 2004, str. 413)
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Podjetje lahko razvrsti svoje izdelke v štiri vrste, ki prinašajo različen kosmati
dobiček, ta je odvisen od obsega prodaje in trženjskega komuniciranja. To so:
• osnovni izdelki (ustvarjajo velike obsege prodaje in so močno podprti s
trženjskim komuniciranjem, vendar imajo manjši dobiček);
• glavni izdelki (artikli z manjšimi obsegi prodaje in brez trženjskega
komuniciranja, prinašajo nekoliko večji dobiček);
• posebni izdelki (artikli z manjšimi obsegi prodaje, ki pa so lahko močno podprti
s trženjskim komuniciranjem, lahko ustvarijo prihodek od storitve);
• pomožni in dopolnilni izdelki (ti se prodajajo v velikih količinah, imajo pa manj
trženjskega komuniciranja; porabniki jih kupijo tam, kjer kupijo originalno
opremo, kjer je to prikladneje v primerjavi z nadaljnjim nakupovanjem kje drugje;
ti artikli lahko prinašajo večji dobiček).
»Bistvena ugotovitev je, da morajo podjetja spoznati, da se ti artikli razlikujejo po
potencialu za doseganje višjih cen ali po jakosti oglaševanja kot načina za
povečanje prodaje, dobička ali obojega.« (Kotler, 2004, str. 414)

3.8

TRŽNI PROFIL

Vodja skupine izdelkov mora proučiti, kako je skupina pozicionirana glede na
skupine izdelkov konkurentov. Po izvedbi analize skupine izdelkov mora vodja
skupine izdelkov razmisliti o odločitvah glede dolžine, posodobitve, značilnosti in
krčenja skupine izdelkov. (Kotler, 2004, str. 414)
Dolžina skupine izdelkov
»Skupina izdelkov je prekratka, če je dobiček mogoče povečati z dodajanjem
artiklov; skupina izdelkov je predolga, če je dobiček mogoče povečati z opustitvijo
artiklov. Cilji podjetja vplivajo na dolžino skupine izdelkov. Podjetja, ki si prizadevajo
za velik tržni delež in rast trga, bodo imela daljše skupine izdelkov. Podjetja, ki
poudarjajo visoko dobičkonosnost, bodo navadno imela krajše skupine izdelkov,
sestavljene iz skrbno izbranih artiklov. Skupine izdelkov se sčasoma podaljšajo.
Presežne proizvodne zmogljivosti prisilijo vodjo skupine izdelkov, da razvije nove
artikle. Distributerji in prodajno osebje pritiskajo na podjetje in hočejo celovito
skupino izdelkov, da bi zadovoljili kupce; z dodajanjem artiklov se povečajo nekateri
stroški oblikovanja in izdelave, stroški vzdrževanja zalog, stroški preusmeritve
proizvodnje, stroški obdelave naročil, prevozni stroški in stroški trženjskega
komuniciranja za nove artikle. Najvišji management lahko zahteva, da se zaustavi
razvoj zaradi nezadostnih sredstev ali proizvodnih zmogljivosti, lahko zahteva
študijo nedobičkonosnih artiklov. Vzorec večanja skupine izdelkov, ki mu sledi
obsežno krčenje skupine, se lahko velikokrat ponovi. Podjetje lahko podaljša svojo
skupino izdelkov na dva načina: z razširitvijo skupine in z zapolnitvijo skupine.«
(Kotler, 2004, str. 415)
Razširitev skupine
Vsaka skupina izdelkov podjetja pokriva določen del celotnega mogočega razpona
izdelkov. Razširitev skupine nastopi takrat, ko podjetje podaljša svojo obstoječo
skupino izdelkov preko svojega sedanjega obsega. Podjetje lahko razširi svojo
skupino navzdol, navzgor ali v obe smeri. (Kotler, 2004, str. 416)
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Razširitev navzdol
Podjetje, ki je umeščeno v sredini trga, morda želi uvesti skupino cenejših izdelkov
zaradi kateregakoli od treh razlogov:
• Podjetje zazna velike priložnosti za rast, ker trgovci z množičnimi izdelki
privabljajo naraščajoče število kupcev, ki želijo kakovostne izdelke po dokaj nizki
ceni.
• Podjetje želi zaustaviti konkurente v nižjem cenovnem razredu, ki bi se v
nasprotnem primeru poskušali pomakniti v višji cenovni razred. Če podjetje
napade konkurent iz nižjega cenovnega razreda, se pogosto odloči za
protinapad s tem, da vstopi v nižji cenovni razred.
• Podjetje ugotovi, da sredina trga stagnira ali upada. Premik navzdol je tvegan.
Razširitev navzgor
»Podjetja želijo vstopiti v zgornji del trga zaradi večje rasti, višjih marž ali pa
preprosto zato, da bi se pozicionirala kot proizvajalci celovite skupine izdelkov.«
Razširitev v dve smeri
»Podjetja, ki oskrbujejo srednji trg, se lahko odločijo za razširitev skupine izdelkov v
obe smeri.« (Kotler, 2004, str. 416)
Zapolnitev skupine
Skupino izdelkov je mogoče podaljšati z dodajanjem več artiklov znotraj sedanjega
asortimenta. Obstajajo številni motivi za zapolnitev skupine:
• doseči dodaten dobiček,
• poskušati zadovoljiti posrednike, ki se pritožujejo nad slabo prodajo zaradi
manjkajočih artiklov v skupini,
• poskušati zapolniti vrzeli, da bi odvrnili konkurente.
»Zapolnitev skupine je pretirana, če povzroča kanibalizacijo drugih izdelkov podjetja
in zmedo pri porabnikih. Podjetje mora vsak artikel razlikovati v porabnikovi zavesti.
Vsak artikel mora posedovati ravno opazno razliko. Podjetje mora tudi preveriti, da
predlagani artikel zadovolji potrebo trga in ni dodan samo zato, da zadovolji neko
notranjo potrebo.« (Kotler, 2004, str. 417)
Posodobitev skupine izdelkov, določitev nosilnega izdelka in krčenje skupine
izdelkov
Skupine izdelkov je treba posodobiti. Strojna orodja podjetja imajo lahko videz iz
petdesetih let 20. stoletja in izgubijo v primerjavi s konkurenčnimi skupinami
novejšega sloga. Vprašanje je, ali pregledati skupino od artikla do artikla ali vso
skupino hkrati. Postopen pristop omogoča podjetju, da ugotovi, kako kupci in trgovci
sprejemajo novi slog.
Prav tako to manj izčrpa denarni tok podjetja, vendar pa konkurentom omogoča, da
opazijo spremembe in začnejo preoblikovati svoje skupine izdelkov.
Na hitro spreminjajočih se trgih se izdelki nenehno posodabljajo.
Podjetja načrtujejo izboljšave, da spodbudijo premik kupcev k izdelkom višje
vrednosti in cene.
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Razvita podjetja nenehno uvajajo naprednejše različice svojih izdelkov.
Glavno vprašanje je časovno usklajevanje izboljšav, tako da ne pridejo prezgodaj (s
čimer škodijo prodaji sedanjih skupin izdelkov) ali prepozno (potem ko je
konkurenca pridobila močan ugled z naprednejšo opremo).
Vodja skupine izdelkov ponavadi izbere enega ali več artiklov iz skupine izdelkov, ki
igra glavno vlogo v skupini.
Managerji bodo dodeli glavno vlogo artiklu iz zgornjega razreda, da bi skupini
izdelkov dali prestiž.
Včasih podjetje ugotovi, da se en del skupine izdelkov dobro prodaja, drugi pa
slabo.
Podjetje morda želi povečati povpraševanje po artiklih, ki se prodajajo slabše, še
posebej če so izdelani v tovarni, ki trpi zaradi pomanjkanja povpraševanja.
Vodje skupin izdelkov morajo redno pregledovati, kateri artikli zmanjšujejo dobiček.
Šibke artikle lahko prepoznamo na podlagi analize prodaje in stroškov.
Do krčenja pride tudi, če ima podjetje nezadostne proizvodne zmogljivosti.
Podjetja ponavadi skrajšajo skupine izdelkov v obdobju majhnega povpraševanja in
jih podaljšujejo v obdobju počasnega povpraševanja.
(Kotler, 2004, stran 418)

3.9

SWOT ANALIZA

Bistvo SWOT analize je v tem, da temeljito analiziramo stanje na tržišču in
informacije, ki se nanašajo na preteklo, sedanje in prihodnje obdobje. Vse to
prispeva h kakovostnemu strateškemu načrtovanju. S SWOT analizo razčlenimo in
prikažemo prednosti in slabosti, priložnosti in grožnje v podjetju, ki nastopa na trgu.
(Devetak, 2007 str. 249)
Kratica SWOT je sestavljena iz začetnih črk angleških besed: S – Strenghts
(prednosti), W – Weaknesses (slabosti), O – Opportunities (priložnosti), T –
Threaths (nevarnosti). Prednost pred konkurenco je vsaka sposobnost podjetja, s
katero lahko doseže določene cilje. Slabosti so tiste aktivnosti podjetja, ki lahko
ovirajo ali zadržujejo doseganje opredeljenih ciljev. Priložnosti so razmere v
zunanjem okolju. Z njihovo pravilno in natančno uporabo ima podjetje možnost, da
doseže svoje cilje. Nevarnosti pa so tisti dejavniki v okolju, ki lahko ogrozijo
doseganje želenih ciljev, na katere podjetje nima veliko vpliva. (Bell, 1988, str. 67)
Prednosti SWOT analize (Giles, 1989, str. 76):
• enostavnost in razumljivost (pri določanju in vrednotenju posameznih trditev niso
potrebna specifična znanja ter poznavanje informacijskih sistemov),
• fleksibilnost (model je uporaben brez večjih informacijskih sistemov, hkrati pa
omogoča fleksibilno rabo različnih virov informacij),
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široka uporabnost (v analizo lahko vključimo tako kvantitativne kot kvalitativne
informacije in znanja; osnovni namen je dobiti jasno in relativno kratko poročilo o
stanju v podjetju in na trgu v primerjavi s konkurenco).

Slabosti SWOT analize (Giles, 1989, str. 86):
• zaradi enostavnosti prihaja do različnih interpretacij posameznih trditev,
• uporabnost je odvisna od objektivnosti virov informacij,
• priložnosti se lahko hitro spremenijo v nevarnosti in obratno, saj so časovno in
prostorsko opredeljene,
• pojavljajo se določeni problemi pri opredeljevanju posameznih trditev (oseba, ki
izpolnjuje SWOT analizo, je pod vplivom subjektivnih kriterijev, lastnih stališč,
spoznanj, izkušenj, informiranosti).
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Blagovna znamka je glavno vprašanje pri strategiji izdelka. Znane blagovne znamke
dosegajo višjo ceno. Razvijanje izdelka z blagovno znamko zahteva veliko
dolgoročnih naložb, predvsem pa oglaševanje, pospeševanje prodaje in embalažo.
Blagovna znamka je umetnost in temelj trženja. Morda je najbolj značilna spretnost
trženjskih strokovnjakov njihova sposobnost, da oblikujejo, ohranijo, zaščitijo in
krepijo blagovne znamke. Blagovno znamko lahko opišemo kot ime, znak, simbol,
dizajn ali kombinacijo vsega naštetega. Njen osnovni namen je identifikacija in
diferenciacija izdelkov od konkurenčnih. Vrednost blagovne znamke pa ne nastane
čez noč, sistematično se oblikuje skozi daljše obdobje. Z dobrim upravljanjem
znamke se njena vrednost lahko poveča.
Organizacije se vse bolj zavedajo pomena in vpliva blagovnih znamk na uspešnost
doseganja tržnih in finančnih učinkov oziroma celotnega poslovanja. Blagovna
znamka predstavlja multiplikator vrednosti organizacije in njenih poslovnih učinkov
in predstavlja konkurenčno prednost, vendar ne samo to, predstavlja tudi povečanje
karierne možnosti zaposlenih ter vrednost kapitala lastnika. Pogostokrat jo
primerjamo z denarjem na banki – lahko se jo unovči, proda, kupi, zastavi …
(Novak, 2006, str. 3)
Blagovna znamka omogoča ponudniku in kupcu ter potrošniku razlikovanje med
podobnimi ali sorodnimi izdelki, storitvami in podjetji. Potrošniku signalizira določeno
raven vrednosti izdelka in vzpostavlja določen odnos med ponudnikom in
potrošnikom.
Po vsebini ima blagovna znamka tri ključne funkcije:
• distinkcijsko (razlikuje izdelke, katerih sestavni del je, od drugih),
• komunikacijsko (prinaša potrošnikom določena sporočila o izdelku ali podjetju),
• relacijsko (ustvarja in vzdržuje določene odnose med udeleženci).
Vrednost razumemo kot razmerje med zaznano kakovostjo in zaznano ceno.
Najmanj pa je upoštevano, da je blagovna znamka oblikovalec dolgoročnih odnosov
med ponudniki in potrošniki, v katerih prevladuje zaupanje, zadovoljstvo in lojalnost.
(Lesjak, 2002, str. 649)
Blagovna znamka je kompleksni simbol, ki lahko sporoča do šest ravni pomenov:
• lastnosti – blagovna znamka nas spomni na določene lastnosti (Staedtler nas
spomni na kvalitetna, lepo oblikovana, dobro izdelana, dobro zasnovana, trajna
pisala);
• koristi – lastnosti je treba prevesti v funkcionalne in čustvene koristi. Lastnost
trajnost lahko prevedemo v funkcionalno korist kot, »nekaj mesecev mi ne bo
treba kupiti drugega pisala«;
• vrednote – blagovna znamka nekaj pove tudi o vrednotah proizvajalca:
Staedtler se zavzema za visoko kakovost;
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kultura – blagovna znamka lahko pomeni določeno kulturo;
osebnost – blagovna znamka lahko nakaže določeno osebnost;
uporabnik – blagovna znamka lahko nakaže vrsto porabnika, ki kupuje ali
uporablja izdelek. (Kotler, 2004, str. 419)

Podjetja morajo proučiti položaj, ki ga njihova blagovna znamka zavzema v zavesti
kupcev. To, kar blagovno znamko razlikuje od konkurenčnih generičnih izdelkov
brez blagovne znamke, so porabnikove zaznave in občutki v zvezi z lastnostmi
izdelka in njihovega delovanja.
Blagovna znamka se konec koncev nahaja v zavesti porabnikov.
Obstajajo trije pogosto uporabljeni raziskovalni pristopi za ugotavljanje pomena
blagovne znamke:
• besedne aplikacije (ljudi lahko vprašamo, katere besede jim pridejo na misel, ko
slišijo ime blagovne znamke),
• opis blagovne znamke kot osebnosti (ljudi lahko prosimo, naj opišejo, na katero
osebo ali žival pomislijo pri omembi blagovne znamke; osebnost blagovne
znamke daje predstavo o bolj človeških značilnostih blagovne znamke),
• lestvičenje za ugotovitev bistva blagovne znamke (bistvo blagovne znamke se
nanaša na globlje, bolj abstraktne cilje, ki jih porabniki poskušajo zadovoljiti z
blagovno znamko).
Tržniki se morajo odločiti, na katerih ravneh bodo zasidrali identiteto blagovne
znamke. Predlagana je ponazoritev piramide blagovne znamke pri gradnji podobe
blagovne znamke. Na najnižji ravni so lastnosti blagovne znamke, na naslednji ravni
so koristi blagovne znamke in na vrhu so prepričanja in vrednote blagovne znamke.
(Kotler, 2004, stran 419)
Blagovno znamko lahko bolje pozicioniramo tako, da njeno ime povežemo z želeno
koristjo. Ta pozicioniranja so najbolj učinkovita takrat, kadar so jim predani vsi v
organizaciji in kadar ciljni trg verjame, da je podjetje najboljše pri posredovanju te
koristi.
»Najmočnejše blagovne znamke so več kot le razumski poziv; vsebujejo močan
čustveni naboj...« (Kotler, 2004, str. 420)
»Investirajte v poštenost in jo vztrajno in skrbno negujte, kajti to je srce vaše
blagovne znamke.« (Beckwith, 2003, str. 181)
»Podjetje brez strategije poslovnih znamk je kot ladja v viharnem morju: pluje, pa ne
ve, kam in kako.« (Korelc, 2005, str. 3)

4.2

IDENTITETA BLAGOVNE ZNAMKE

Identiteta blagovne znamke se nanaša na kombinacijo vizualnih, slušnih in drugih
čustvenih vsebin, ki jo naredijo prepoznavno.
Kapferer (v Chernatiny 2002, str. 54) poudarja identiteto blagovne znamke kot
strukturirano celoto, ki vsebuje več sestavnih delov, in sicer:
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vizija znamke: ima osrednji položaj in predstavlja pot v prihodnost znamke. Ali
bo dosežena, je odvisno od zaposlenih, njihove kulture in vere v določene
vrednote ter od upravljavcev, ki na osnovi skupnega miselnega modela izvajajo
potrebne prijeme za razvoj blagovne znamke;
osebnost znamke: izraza čustvene vrednote znamke;
odnosi: zaposleni do zaposlenih, zaposleni do zainteresiranih odjemalcev,
zaposleni do odjemalcev. Če je notranje vedenje poenoteno, lahko organizacija
z večjim samozaupanjem predstavi znamko zainteresiranim udeležencem;
umestitev znamke: izraža funkcionalne vrednote znamke;
predstavitev znamke: ob notranjem poenotenem vedenju lahko organizacija
predstavi znamko za zainteresirane udeležence.

4.2.1

RAZVOJ IDENTITETE BLAGOVNE ZNAMKE

Raziskovanje blagovnih znamk in njihovih potrošnikov se je v zadnjem času zelo
razširilo. Medtem ko podjetja skupaj z oglaševalskimi in medijskimi agencijami
snujejo komunikacijske strategije in se pri tem pogosto opirajo na podatke raziskav,
raziskovalci vedno znova poudarjajo celovitejša merjenja, ki prispevajo k večji
učinkovitosti teh strategij na tržišču. Minili so časi, ko so se podjetja zadovoljila s
podatki o prodaji, svoje izdelke in njihove oglase pa testirala med svojimi
udeleženci. (Hunt, 2002, str. 27)
»Razvoj identitete blagovne znamke zahteva dodatne odločitve o imenu, logotipu,
barvah, sloganu in simbolu blagovne znamke. Blagovna znamka je predvsem
tržnikova obljuba o konsistentnem posredovanju specifičnega niza značilnosti,
koristi in storitev kupcem.« (Kotler, 2004, str. 420)
Tržnik mora oblikovati poslanstvo blagovne znamke in vizijo o tem, kaj blagovna
znamka mora biti in kaj mora storiti. Do gradnje vezi z blagovno znamko pride,
kadar kupci izkusijo, da podjetje izpolnjuje obljubo o koristi. Dejstvo je, da se
blagovna znamka ne gradi z oglaševanjem, temveč z doživljanjem blagovne
znamke. (Kotler, 2004, str. 420)
Napake pri razvoju blagovnih znamk so: napačna ocena velikosti tržnega
potenciala, nepričakovana reakcija konkurence, neustrezna kontrola kvalitete,
prevelika poraba marketinških sredstev, neustrezni kanali distribucije, napake pri
testiranju trga.
4.2.2

RAZVOJ BLAGOVNE ZNAMKE V NOVI EKONOMIJI

»Teorija razvoja blagovne znamke se je razvila v prejšnjem stoletju iz prakse
podjetij, ki delajo embalirane porabniške izdelke. Teorija zahteva ustvarjanje razlike,
dejanske ali simbolične; velika vlaganja v oglaševanje in upanje, da bo to pripeljalo
do poskusa, sprejema in zvestobe. Oglaševanje je imelo odlično vlogo in njegova
uspešnost se je presojala z merili zavedanja, prepoznavanja, priklica ali nakupne
namere.« (Kotler, 2004, str. 421)
Heidi in Don Schultz sta prepričana, da je model razvoja blagovne znamke pri
embaliranih porabniških izdelkih čedalje bolj neustrezen, še posebej za storitvena,
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medorganizacijskem trgu in celo za majhna podjetja z embaliranimi porabniškimi
izdelki. Opozarjata, da je naraščanje medijev in sistemov posredovanja sporočil
zmanjšalo moč množičnega oglaševanja.
Podjetja pozivata k uporabi drugačne paradigme za razvoj blagovnih znamk v novi
ekonomiji:
1. Podjetja morajo jasno opredeliti temeljne vrednote podjetja in razvijati
korporativno znamko.
2. Podjetja morajo imeti vodje blagovnih znamk, da izpeljejo taktična dela, toda
končni uspeh blagovne znamke bo odvisen od vsakogar v podjetju ter od njegovega
sprejema in doživljanja vrednosti, ki jo blagovna znamka ponuja porabniku.
3. Podjetja morajo razviti obsežnejši načrt razvoja blagovne znamke, da ustvarijo
pozitivne izkušnje kupca pri vsakem stiku – ob dogodkih, seminarjih, novicah, po
telefonu, elektronski pošti, pri osebnem stiku.
4. Podjetja morajo opredeliti osnovno bistvo blagovne znamke, ki jo bodo
posredovala, kjerkoli se bo blagovna znamka prodajala.
5. Podjetja morajo uporabiti vrednost, ki jo ponuja blagovna znamka, kot
najpomembnejše vodilo pri strategiji, proizvodnji, storitvah in razvoju izdelkov
podjetja.
6. Podjetja morajo meriti uspešnost razvoja blagovne znamke ne s starimi merili
zavedanja, prepoznavanja in priklica, temveč z obsežnejšim nizom meril, ki
vključujejo porabnikovo zaznavanje vrednosti, zadovoljstvo kupcev, delež izdatkov v
izdatkih kupca, zadržanje kupcev in število kupcev – zagovornikov blagovne
znamke. (Kotler, 2004, str. 422)
Kritično orodje trženjskega spleta je cena. Podjetje se mora odločiti o cenah na
debelo in drobno, popustih, odbitkih in kreditnih pogojih. Cena podjetja mora biti
sorazmerna z zaznano vrednostjo ponudbe, sicer se bodo kupci obrnili h
konkurenčnim izdelkom. Zelo pozorni moramo biti tudi pri izdelavi kalkulacij, saj je
zelo pomembno, kakšne cene ponudimo različnim kupcem. Namen kalkulacije je
ugotoviti realne stroške izdelave vsake posamezne enote storitve oz. izdelka. Cilj je
ugotavljanje planskih stroškov po enoti izdelka. Pri tem je posebno važno
ugotavljanje planskih stroškov po posameznih storitvah oz. izdelkih, ker na
predkalkulacijah temeljijo ponudbe in komercialno poslovno odločanje ter kontrola
stroškov poslovanja.
Tržne poti vključujejo različne aktivnosti, ki jih izvaja podjetje, da naredi izdelek
dostopen in razpoložljiv ciljnim kupcem. Podjetje mora opredeliti, pridobiti in
povezati različne tržne posrednike, ki olajšajo pretok blaga, da lahko učinkovito
dostavi svoje izdelke in storitve ciljnemu trgu. Poznati mora različne vrste trgovcev
na drobno in na debelo ter podjetja, ki se ukvarjajo s fizično distribucijo, in načine
njihovega odločanja. (Burke Hedges, 2000, str. 158)
»Trženjsko komuniciranje vključuje vse aktivnosti, ki jih izvaja podjetje, da
komunicira in promovira svoje izdelke na ciljnem trgu. Podjetje mora najeti,
usposobiti in motivirati prodajno osebje. Postaviti mora komunikacijske in
promocijske programe, ki so sestavljeni iz oglaševanja, pospeševanja prodaje,
odnosov z javnostmi ter neposrednega in elektronskega trženja.« (Burke Hedges,
2000, str. 159)
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PREMOŽENJE BLAGOVNE ZNAMKE

Blagovne znamke se razlikujejo po moči in vrednosti, ki jo imajo na trgu. Ena
skrajnost so blagovne znamke, ki jih pozna večina kupcev. Nato so blagovne
znamke s precej visoko stopnjo zavedanja pri kupcih. Sledijo jim blagovne znamke z
visoko stopnjo spremenljivosti. Naslednje so blagovne znamke, ki uživajo visoko
stopnjo preference. Končno obstajajo blagovne znamke z visoko stopnjo zvestobe.
»Premoženje blagovne znamke je nedvomno del premoženja podjetja. Premoženje
blagovne znamke opredelimo kot pozitivni razlikovalni učinek, ki ga ima ime
blagovne znamke na odziv kupca na izdelek ali storitev. Premoženje blagovne
znamke se odraža v porabnikovem dajanju prednosti enemu izdelku pred drugim,
čeprav sta v temelju pravzaprav identična. Obseg, v katerem so kupci pripravljeni
plačati več za posamezno blagovno znamko, je merilo premoženja blagovne
znamke.« (Kotler, 2004, str. 422)
Veliko premoženje blagovne znamke zagotavlja številne konkurenčne prednosti:
• Podjetje bo imelo večjo pogajalsko moč pri pogajanju z distributerji in trgovci na
drobno, ker kupci pričakujejo od njih, da imajo v ponudbi to blagovno znamko.
• Podjetje lahko zaračuna višjo ceno kot njegovi konkurenti, ker ima blagovna
znamka višjo zaznano kakovost.
• Podjetje lahko laže uvede širitve blagovne znamke, ker je ime blagovne znamke
vredno zaupanja.
• Blagovna znamka ponuja podjetju nekaj obrambe pred cenovno konkurenco.
(Kotler, 2004, str. 423)
Blagovno znamko je treba skrbno upravljati, da se njeno premoženje ne zmanjša.
To zahteva ohranjanje ali povečanje zavedanja blagovne znamke, zaznane
kakovosti in funkcionalnosti ter pozitivnih asociacij. Te naloge zahtevajo nenehne
naložbe v spretno oglaševanje ter odlične storitve trgovskim posrednikom in
kupcem. Vsaka močna blagovna znamka dejansko pomeni niz zvestih kupcev.
Premoženje blagovne znamke največ pripomore k premoženju v kupcih. Trženjsko
načrtovanje se mora osredotočiti na povečanje vrednosti življenjske dobe kupčeve
zvestobe s pomočjo managementa blagovne znamke, ki služi kot glavno trženjsko
orodje. (Kotler, 2004, stran 423)

4.4

ODLOČITEV O IMENU BLAGOVNE ZNAMKE

Proizvajalci in storitvena podjetja, ki označijo svoje izdelke z blagovno znamko,
morajo izbrati ime blagovne znamke. Na voljo so jim štiri strategije:
• posamična imena (glavna prednost strategije posamičnih imen je, da podjetje
ne povezuje svojega ugleda z ugledom izdelka; če izdelek propade ali se izkaže
kot slabe kakovosti, ime ali podoba podjetja nista oškodovana; strategija
omogoča podjetju, da poišče najboljše ime za vsak novi izdelek),
• krovna družinska imena (pri krovnih družinskih imenih so prednosti nižji stroški
razvoja, ker ni potrebe po raziskavi imen ali velikih izdatkih za oglaševanje, da bi
dosegli prepoznavanje imena blagovne znamke),
• ločena družinska imena za vse izdelke (kjer podjetje proizvaja dokaj različne
izdelke, ni zaželeno uporabljati eno krovno družinsko ime; podjetja si pogosto
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izmislijo različna družinska imena za skupine izdelkov različne kakovosti znotraj
iste vrste izdelkov),
ime podjetja, povezano s posamičnimi imeni izdelka (ime podjetja daje
istovetnost, posamično ime pa individualizira novi izdelek). (Kotler, 2004, stran
429)

Ko se podjetje odloči o strategiji imena blagovne znamke, mora izbrati specifično
ime blagovne znamke. Podjetje lahko izbere ime osebe, kraja, kakovost, življenjski
slog ali izmišljeno ime.
Med želenimi značilnostmi imena blagovne znamke so naslednje:
• omeni naj korist izdelka,
• omeni naj vrsto izdelka ali storitve,
• omeni naj konkretne značilnosti,
• preprosto naj se izgovori, naglasi, prepozna in zapomni,
• naj bo razločevalno,
• naj nima slabih pomenov v drugih državah in jezikih. (Kotler, 2004, stran 429)

4.5

ODLOČITEV O STRATEGIJI BLAGOVNE ZNAMKE

Strategija blagovne znamke se bo razlikovala glede na to, ali gre za blagovno
znamko s poudarkom na delovanju, podobi ali doživetju.
Porabniki kupijo blagovno znamko s poudarkom na delovanju, da zadovoljijo
funkcionalno potrebo. Funkcionalne blagovne znamke imajo najboljšo možnost, da
zadovoljijo kupce, če jih ti vidijo kot blagovne znamke, ki zagotavljajo odlično
delovanje ali izjemno varčnost. Funkcionalne blagovne znamke se močno upirajo na
izdelek in/ali ceno.
Blagovne znamke s poudarkom na podobi se uporabljajo pri izdelkih ali storitvah, ki
jih je težko razlikovati, oceniti njihovo kakovost ali oblikovati navedbo o profilu
uporabnika. Strategije vključujejo ustvarjanje razločevalne oblike, povezovanje
blagovnih znamk s slavnimi uporabniki ali ustvarjanje močne oglaševalske podobe.
Ponavadi so oblikovane tako, da povedo kaj pozitivnega o uporabniku blagovne
znamke. Blagovne znamke s poudarkom na podobi se močno opirajo na
oglaševalsko ustvarjalnost in velike izdatke za oglaševanje.
Blagovne znamke s poudarkom na doživetju vpeljejo porabnika bolj kot samo
preprosta pridobitev izdelka. Porabnik je prek teh blagovnih znamk v stiku z ljudmi in
okoljem.
Sčasoma se lahko vsaka vrsta blagovne znamke razvije naprej. Podjetje lahko
uvede širitev skupine izdelkov (obstoječe ime blagovne znamke razširimo na nove
velikosti ali okuse v obstoječi vrsti izdelkov), širitev blagovne znamke (ime blagovne
znamke razširimo na nove vrste izdelkov), nove blagovne znamke (nova blagovna
znamka za novo vrsto izdelkov) in partnersko blagovno znamko (združevanje dveh
ali več znanih imen blagovnih znamk. (Kotler, 2004, stran 431)
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ORODJA ZA RAZVOJ BLAGOVNE ZNAMKE

Pogosto je napačno razmišljanje, da blagovne znamke v glavnem gradimo z
oglaševanjem. Drži, da je bilo TV oglaševanje v svojem zgodnjem času
najučinkovitejše orodje za razvoj blagovne znamke. Toda ogromno gledalcev gleda
veliko TV postaj in veliko jih preklaplja ali ignorira oglase. Pravzaprav jih veliko
preprosto več ne gleda TV. Zavzeti so z računalnikom ali se ukvarjajo z
rekreacijskimi dejavnostmi. Zato se tržniki poslužujejo drugih orodij, da bi pritegnili
pozornost k njihovim blagovnim znamkam.
Med najpomembnejšimi so:
• odnosi z javnostmi in izjave za tisk (blagovne znamke lahko dosežejo veliko
pozornosti s pomočjo zgodb v dobro izbranih časopisih in revijah),
• sponzorstva (blagovne znamke se pogosto promovirajo na sponzorskih
dogodkih),
• klubi in skupnosti porabnikov (blagovne znamke so lahko središče skupnosti
porabnikov),
• obiski tovarne,
• poslovne razstave (sejmi so velika priložnost za gradnjo zavedanja, poznavanja
in zanimanja za blagovno znamko),
• trženje, povezano z dogodki,
• javni objekti,
• trženje ob podpori dobrodelnih namenov (blagovne znamke lahko to dosežejo
tako, da podarijo denar v dobrodelne namene),
• visoka vrednost za porabljeni denar (nekatere blagovne znamke ustvarjajo
pozitivne informacije od ust do ust, s tem ko ponujajo izjemno vrednost za izdani
denar),
• osebnost ustanovitelja ali slavne osebe,
• trženje prek mobilnih telefonov.

4.7

MANAGEMENT TRŽENJSKIH NAPOROV

Zadnji korak v procesu trženja je organiziranje trženjskih virov ter nato izvajanje in
nadzor trženjskega načrta. Podjetje mora zgraditi trženjsko organizacijo, ki je
sposobna izvesti trženjski načrt.
V majhnem podjetju lahko ena oseba opravlja vse trženjske naloge.
Oddelki v velikih podjetjih bodo imeli več trženjskih strokovnjakov: prodajalce,
prodajne managerje, trženjske raziskovalce, osebje za oglaševanje, vodje izdelkov,
blagovnih znamk in tržnih segmentov ter osebje za storitve in pomoč kupcem.
Trženjske oddelke ponavadi vodi podpredsednik za področje trženja, ki opravlja tri
naloge:
• prva naloga je, da usklajuje delo celotnega trženjskega osebja,
• druga naloga je, da tesno sodeluje s podpredsedniki drugih funkcijskih področij,
• tretja naloga je izbiranje, usposabljanje, usmerjanje, motiviranje in ocenjevanje
trženjskega osebja.
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Zaradi presenečenj in razočaranj, do katerih lahko pride pri uresničevanju trženjskih
načrtov, podjetje potrebuje povratne informacije in nadzor.
Obstajajo tri vrste trženjskega nadzora:
Nadzor letnega načrta naj zagotovi, da podjetje dosega načrtovano prodajo,
dobiček in druge cilje.
• prvič, management mora dobro opredeliti cilje za vsak mesec ali četrtletje,
• drugič, management mora meriti svojo uspešnost na trgu,
• tretjič, management mora določiti vzroke vsake resne vrzeli v uspešnosti,
• četrtič, management mora izbrati korektivne ukrepe, da opravi vrzeli med cilji in
uspešnostjo.
Nadzor dobičkonosnosti je naloga merjenja dejanske dobičkonosnosti izdelkov,
skupin kupcev, tržnih poti in velikosti naročil. To ni preprosta naloga. Računovodski
sistem podjetja je redko oblikovan tako, da poroča o dejanski dobičkonosnosti
trženjskih sestavin in aktivnosti. Analiza trženjske dobičkonosnosti meri
dobičkonosnost različnih trženjskih aktivnosti.
Strateški nadzor je vrednotenje, ali trženjska strategija podjetja ustreza tržnim
razmeram. Zaradi hitrih sprememb v trženjskem okolju mora vsako podjetje
periodično ocenjevati svojo trženjsko uspešnost s pomočjo nadzornega instrumenta,
ki se imenuje revizija trženja. (Kotler, 2004, stran 114)

4.8

POZICIONIRANJE BLAGOVNE ZNAMKE

Pozicioniranje pomeni obravnavo mišljenja porabnikov. Porabniki si v mislih ali v
podzavesti vtisnejo značilnosti določene blagovne znamke glede na konkurenco. V
podzavest pa si odjemalci shranijo tudi nekakovostne oziroma slabe blagovne
znamke, neresne organizacije, slabe izvajalce storitev. V primeru, da so si odjemalci
vtisnili v spomin ustrezno dobro blagovno znamko (dobavitelja), bodo imeli ti
proizvajalci ali ponudniki manj naporov pri prodaji. (Vukovič, 2006, str. 17).
Pozicioniranje povezujemo tudi z imidžem podjetja. Pri strateškem pozicioniranju
podjetja definirajo načrtovalci in strategi najpomembnejše značilnosti ciljnega imidža
podjetja. Te pa so pomembne z vidika posameznih segmentov javnosti.
Možnosti strateškega pozicioniraja podjetij sta:
• posnemanje konkurentov,
• razlikovanje od konkurentov.
Izbrati in obdržati pravo pozicijo podjetja ni enostavno in niti ni poceni. Ko je želena
pozicija dosežena, moramo stremeti za tem, da jo utrjujemo in negujemo ter
čimmanj spreminjamo. (Vukovič, 2006, str. 18)
Pozicioniranje je proces, ki ga sestavljata dve fazi:
1. faza: nakazuje, v katero skupino znamka sodi in znotraj katere se primerja z
drugimi; ta faza je ključna;
2. faza: nakazuje na bistvene razlike znamke v primerjavi z ostalimi v svoji skupini.
(Kapferer, 2002, str. 96)
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»Pozicijo znamke lahko opredelimo na osnovi odgovorov na vprašanja:
• Katere koristi in prednosti prinaša znamka potrošniku?
• Za katere priložnosti je blagovna znamka najbolj primerna?
• Kdo so ciljne skupine blagovne znamke?
• Katere so glavne konkurenčne prednosti blagovne znamke?« (Korelc, 2006, str.
2)
Proces oblikovanja in upravljanja znamk se začne s prvo izmed sedmih faz (De
Chernatony 2002, str. 2 – 95):
Faza 1: Opredelitev vizije znamke.
Faza 2: Organizacijska kultura.
Faza 3: Prevod vizije v dolgoročno zastavljene cilje.
Faza 4: Pregled okolja blagovne znamke.
Faza 5: Opredelitev bistva znamke.
Faza 6: Izvedba procesa.
Faza 7: Opredelitev virov znamke.
Za uspešen nastop na trgu mora znamka odjemalcu obljubiti določene koristi. Koristi
so funkcionalne, čustvene, izkustvene in takšne, ki izražajo bistvo oziroma temeljno
naravo in kakovost znamke. (Novak, 2006, str. 2)

4.9

PRAVNA ZAŠČITA BLAGOVNE ZNAMKE

Pravno gledano je blagovna znamka poseben znak, ki omogoča razlikovanje
storitve ali izdelka nekega podjetja od drugih storitev ali izdelkov drugega podjetja.
Obseg varstva in s tem opredelitev kršenja pravic, izhajajočih iz blagovne znamke,
je določeno v Zakonu o industrijski lastnini.
»Vsekakor si tržnega gospodarstva ni mogoče prestavljati brez blagovnih znamk.
Tržna identiteta je preprosto conditio sine qua non (nepogrešljiv pogoj) za delovanje
sodobnega gospodarstva. V praksi se pojavlja nov pojem »podjetniški identifikator«,
ki je opredeljen kot »vsak znak, ki se uporablja za identifikacijo poslovne dejavnosti
fizične ali pravne osebe, organizacije ali združenja.« (Pretnar, 2002, str. 63)
Za pridobitev pravnega varstva mora biti prijava priložena, nato znak registriran.
Obseg pravnega varstva določa seznam blaga in storitev, na katerega se
registracija nanaša. Razlikovalna funkcija je seveda najpomembnejši pravni kriterij
in izpolnjevati ga mora vsak znak, ki naj bi bil registriran kot znamka. (Pretnar, 2002,
str. 65)
Zakaj zaščititi blagovno znamko?
• Blagovna znamka je lastnina podjetja, vaš vir njegove konkurenčne prednosti.
• Z zaščito se zavaruje pred zlorabami, kopiranjem intelektualne lastnine, pred
krajo.
• Zaščitene blagovne znamke zagotavljajo pogajalsko moč do partnerjev,
zagotavljajo večjo varnost.
• Z zaščito podjetje zavaruje svojo investicijo, ki jo je vložilo v razvoj znamke. Če
ga kdo kopira, lahko podjetje vse izgubi – uspeh, partnerje. (Kepec, 2006, str.3)
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Podjetje Staedtler skrbno varuje svojo blagovno znamko, saj poleg kvalitete, ki jo
zagotavlja, nudi prepoznavnost blagovne znamke. Liniji Triplus in Ergosoft sta
patentirani, ravno tako tudi embalaža pisal, ki je edinstvena, kvalitetna in zelo
uporabna. Poleg varnosti, ki jo nudi pisalom pred nepredvidenimi poškodbami,
uporabnikom omogoča enostavno uporabo na pisalni mizi. Embalaže so si podobne
in s tem bolj prepoznavne, to pa je bistvo prepoznavnosti in uporabnosti.
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5

OBLIKOVANJE STRATEGIJE IZDELKA V PODJETJU
STAEDTLER

5.1

PREDSTAVITEV PODJETJA STAEDTLER

Staedtler je eden vodilnih globalnih proizvajalcev na področju pisal in risal. Podjetje
spoštuje tradicijo, sledi moderni dobi, skrbi za strokovnost in kvaliteto izdelave, za
tehnično preciznost, dizajn in funkcionalnost. Blagovna znamka Staedtler v svoji
paleti proizvodov za pisanje in risanje združuje kar nekaj očitnih nasprotij.
Ime Staedtler je tesno povezano z zgodovino nürenberške zgodovine svinčnika.
Davno preden je J. S. Staedtler naredil svojo tovarno za izdelavo svinčnikov znotraj
mestnega jedra Nuremberg, je Steadtlerjeva družina več generacij ročno izdelovala
te izredno priljubljene izdelke.
Korenine podjetja segajo v leto 1662. To je leto, ko je bil Friderich Staedtler prvič
omenjen v analih mesta kot mojster pri izdelavi svinčnikov. J. S. Steadtler pa je bil
tisti, ki je pretvoril manufakturno delavnico v industrijski obrat.
3. oktobra 1835 je od mestnega sveta dobil dovoljenje za proizvodnjo svinčnikov,
rdeče krede in pastelnih barvic.
Leta 1840 je Staedtler izdeloval že 63 različnih vrst svinčnikov, leta 1866 je podjetje
imelo že 54 zaposlenih in je proizvajalo 2.160.000 svinčnikov letno.
Danes več kot 3000 ljudi dela za največjega evropskega proizvajalca svinčnikov in
barvic.
Kot je pričakovati v današnjem okolju globalizacije, je podjetje ustanovilo
mednarodne podružnice po vsem svetu in tudi proizvodne obrate na vseh celinah.
Kljub vsemu je Nürenberg, domače mesto ustanovitelja, še vedno srce družbe. V
Nürenbergu še vedno proizvedejo 80 % vseh pisal.
Žig »Made in Germany« je postal prepoznavni del blagovne znamke Staedtler.
Poreklo in zgodovina podjetja sta še vedno izredno pomembna – tudi v težkih
ekonomskih pogojih. Staedtler je eno najstarejših industrijskih podjetij v Nemčiji in
je vedno ostalo zvesto svoji proizvodni bazi v Nürenbergu, čeprav Staedtlerjeve
proizvode lahko najdemo v več kot 150 državah po vsem svetu. Staedtler sebe vidi
kot ambasadorja, ki promovira nemško gospodarstvo na svetovnem nivoju.
»Blagovna znamka z zgodovino oblikuje prihodnost …«
To je filozofija podjetja s tradicijo. Podjetje je namreč med najstarejšimi proizvajalci
svinčnikov na svetu. Skozi desetletja so bili originalni paleti klasičnih svinčnikov in
barvic dodani tudi drugi novi in uspešni modeli, vendar je podjetje tudi pri novostih
ostalo zvesto svojim koreninam.
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Danes je Staedtler eden največjih proizvajalcev in dobaviteljev pisal in risal. Njegovo
ime je garancija za najvišjo kvaliteto. Zahvaljujoč desetletjem izkušenj v razvoju in
proizvodnji profesionalnih pisal in risal ime Staedtler zagotavlja:
• izredno udobno,
• zanesljivo,
• in kvalitetno pisanje, kar je tudi njihov prepoznavni slogan.
Staedtler je ponosen na svojo dolgo proizvodno tradicijo v Nemčiji. Po celem svetu
se slogan »Made in Germany« pojmuje kot garancija za najboljšo kvaliteto.
V centrali v Nürenbergu je uprava in proizvodni center te multinacionalke. Tu se
razvija podjetje in njegove marketinške strategije, ki se kasneje prilagodijo zahtevam
regionalnega trga.
Globalna prodajna mreža podjetja ima 24 podružnic. Dejstvo, da ima Staedtler
skupaj 11 tovarn v različnih državah po svetu, definira nadnacionalni karakter tega
globalno delujočega podjetja. Tri tovarne so v Nemčiji in prav tu se proizvede večina
Staedlerjevih proizvodov.
Skupina Staedtler je največji proizvajalec svinčnikov v Evropi in zaposluje več kot
3000 ljudi po vsem svetu. (www.staedtler.com)
Podjetje RAM 2, d. o. o., Staedtler zastopa v Sloveniji že 15 let.
Zaradi izredno visokega kakovostnega razreda in ne previsoke cene se je na
slovenskem tržišču razvil v enega vodilnih programov na področju šolskih
pripomočkov, pisarniških pripomočkov, pisal, šestil, ravnil, šilčkov, radirk …
(www.ram2.si)
Staedtlerjeve izdelke je na slovenskem trgu mogoče najti v specializiranih
prodajalnah, kot so Mladinska knjiga trgovina, DZS, O1S, Amadeus in v velikih
trgovskih centrih, kot so Mercator, Spar in Tuš.
Podjetje RAM 2, d. o. o. je distributer podjetja Staedtler, kar ga obvezuje, da so
zaposleni dobro izšolani, da poznajo vse artikle, da poznajo prednosti teh artiklov,
ker samo tako lahko prepričajo kupce za nakup artiklov Staedtler.
Podjetju je v pomoč znanain uveljavljena blagovna znamka Staedtler, njihova
tradicija in s tem tudi pojem kvalitete.
Ker podjetje Staedtler veliko pozornosti posveča marketingu, je podjetju RAM 2, d.
o. o. to v veliko pomoč pri prodaji. Podpira ga s promocijskimi materiali, plakati,
vzorčnimi izdelki, predstavitvami, oglaševanjem ...
Podjetje RAM 2, d. o. o., se maksimalno trudi, da najbolje predstavi artikle znamke
Staedtler slovenskemu trgu.
Njegov prvi cilj je, da artikle Staedtler prodaja na različnih prodajnih mestih, saj tako
zagotovi dostop artiklov Staedtler kar največji množici možnih potrošnikov. Artikle
skrbno izbere glede na potrebe kupcev v določenih prodajalnah.
V velikih trgovskih centrih je pogoj, da so artikli v embalaži in nekateri pakirani na
blistrih. Te prodajalne imajo vnaprej narejeno postavitev izdelkov, največkrat enotno
za vse trgovine določene trgovske mreže. Artikli morajo viseti na kljukici, zato
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morajo biti v primerni embalaži oz. na blistru. V tem primeru je zelo pomembno,
kako je blister oblikovan. Vsebovati mora čim več informacij o izdelku, na primer
zakaj se uporablja, kako se uporablja, komu je namenjen. Ker v velikih trgovskih
centrih kupec kupuje sam, prodajno osebje pa ni tako usposobljeno kot v
specializiranih trgovinah, je zelo pomembno, da kupec pridobi čim več informacij o
artiklih. Priporočljivo je, da je na blistrih uprizorjena uporaba izdelka s slikami, da
kupec najlažje in najhitreje pridobi najpomembnejše informacije o izdelku in njegovi
uporabi. S tem podjetje kupca lažje navduši oz. prepriča za nakup izdelka. Ravno
tako je pomembna ličnost in prepoznavnost embalaže izdelkov.
V specializiranih trgovinah pa se bolje prodajajo posamezni artikli, saj je prodajno
osebje bolj usposobljeno in informirano o artiklih in stranki lahko pokaže prednosti
izdelka oz. kupec na samem mestu lahko preizkusi ustreznost in kakovost. Kljub
vsemu je pomembno, da imajo take trgovine čim večji asortiment artiklov Staedtler
in da se prodajno osebje ažurno izobražuje in se mu predstavljajo novosti.
Pomembno je tudi, da so artikli pozicionirani skupaj, saj vzpodbujajo impulzivne
nakupe.
Artikle znamke Staedtler podjetje RAM 2, d.o.o. oglašuje v različnih katalogih,
revijah, kot so: katalog MK-Trgovine, katalog DZS, katalog Spar, revija Poslovna
asistenca, Cosmopolitan, Nova, Mavrica, Pil, Ciciban, Cicizabavnik …

5.2

SWOT ANALIZA V PODJETJU STAEDTLER

Pred sprejetjem odločitve o vpeljavi novih artiklov na trg je podjetje Staedtler s
pomočjo SWOT analize ugotovilo prednosti in slabosti, prav tako izzive in
nevarnosti.
Prednosti:
Prepoznavna blagovna znamka
Kvaliteta
Inovativni izdelki
Marketinška podpora
Prisotnost v več kot 80 % distribucijskih
kanalih
Poznavanje trga
Širina asortimenta
Priložnosti:
Povečanje asortimenta v maloprodajnih
trgovinah
Povečanje marketinških aktivnosti
Povečanje tržnega deleža
Razpisi – nižjecenovni izdelki Staedtler
Vedno strožje zahteve na področju ekologije
Predstavitev izdelkov v smislu dolgotrajne
uporabe
Predstavitev artiklov v vrtcih in šolah
Darilni program – poslovna darila

Slabosti:
Preozek asortiment kemičnih svinčnikov
Nezmožnost konkuriranja artiklom z
Japonske
Okrogla oblika pisala (ne trikotna oblika)
Visoka cena
Nezadostno spremljanje konkurence
Grožnje:
Znižanje tržnega deleža zaradi
nekonkurenčnih artiklov (kemični
svinčniki)
Zmanjšanje asortimenta v maloprodajnih
trgovinah

Tabela št. 3: SWOT analiza. (Vir: Interno gradivo podjetja Staedtler)
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Na podlagi pridobljenih podatkov iz tabele lahko razberemo, da je prednosti in
priložnosti več kot slabosti in groženj, kar pomeni, da je več možnosti za uspeh
novosti na trgu.
Pri slabostih je najbolj problematična okrogla konica, kar pomeni, da z uvedbo nove
Triplus linije izničimo to slabost. Problem okrogle konice je, da preveč drsi po
površini in da pri pisanju roko bolj utrudimo, kar je še posebej pomembno je to pri
otrocih oz. začetnikih. Trikotna oblika pisalnega orodja zagotavlja udobnost pri
držanju in najugodnejši in optimalni pisalni prijem, hkrati pa zagotavlja neutrudljivo
pisanje. Pisalna orodja se normalno drži z dinamičnim triprstnim prijemom, kjer prsti
tvorijo obliko enakostraničnega trikotnika. Gibi, ki jih delamo med pisanjem, risanjem
in barvanjem, so zapleteni in utrudljivi. Hkrati ko gibamo celo roko, upogibamo in
raztegujemo kazalec, sredinec in palec. Če je pisalno orodje okrogle oblike, se
pisalo med uporabo rahlo vrti. Zaradi tega vrtenja mora biti prijem pisala močnejši.
Ljudje, ki veliko pišejo, rišejo in barvajo, bodo ugotovili, da se zaradi močnejšega
prijema roka hitreje utrudi. Trikotna oblika pisala se popolnoma prilagaja obliki roke,
hkrati pa preprečuje pisalnemu orodju, da bi se med uporabo vrtelo in drselo. Pri
pisanju s trikotno obliko pisala prijem ni naporen, prsti ostajajo sproščeni. Vsa
Staedtlerjeva pisala imajo inovativno, nedrsečo, mehko, prijetno površino. Staedtler
Ergosoft svinčniki in barvice po eni strani pomenijo ergonomsko trikotno obliko, ki
zagotavlja neutrudljivo risanje, pisanje in barvanje, po drugi strani pa imajo Ergosoft
pisala posebno mehko, nedrsečo površino, ki zagotavlja odličen oprijem.
Ergonomija je praktično usmerjena veda, katere naloga je izboljšati interakcijo med
ljudmi in tehnologijo na podlagi znanstvenih odkritij s področja tehnologije in
znanosti o človeku, kot tudi povečati varnost, učinkovitost in uspešnost.
Ergonomsko oblikovani izdelki se popolnoma osredinjajo na uporabnika in njegove
resnične potrebe. Taki izdelki precej zmanjšajo škodljive učinke na uporabnikovo
zdravje ter mu pomagajo pri izogibanju nezdravemu stresu in prehitri utrujenosti.
Prednost ergonomskih izdelkov ni le v zmanjšanju zdravstvenega tveganja ali težav
– uporabniki jih raje uporabljajo tudi iz čustvenih vzrokov. In če je tako, potem naj
bodo taki izdelki dobro oblikovani.
Občutek, da se otrok med učenjem pisanja zabava, je seveda pogojen z več
dejavniki, kot so pravilen način pisanja, ustrezna motivacija in podpora, pravilna
tehnika in seveda pravo pisalo. To je izjemno pomembno, saj so raziskave
pokazale, da lahko nepravilna drža pisala škoduje otrokovim rezultatom v šoli in celo
vodi do zdravstvenih težav. Največja želja večine otrok, ki se učijo abecede, je, da
končno sami pišejo. Otroci ponavadi hitro spoznajo, da je pravilen zapis velikega
števila povsem različno oblikovanih črk vse prej kot lahka naloga. Pogosto morajo
znova in znova poizkušati, preden zadenejo pravilno obliko. To od njih zahteva, da
dolgo ostajajo sproščeni in pri volji za učenje. Uspeh pri pisanju je torej odvisen tudi
od njihovega prvega pripomočka za pisanje.
Omogočanje učenja med igro in podpora izoblikovanju spretnosti na intenziven, a
hkrati otroku prijazen način, ni le zabavna, temveč tudi učinkovita metoda. K sreči je
to postalo splošno prepoznano načelo sodobnega izobraževanja. To pomeni, da
risanje z uporabo domišljije in barvito čečkanje v predšolski dobi razumemo kot
način priprave na učenje pisave. Pri tem je pomembno, da otrokove roke zaradi
nevajenosti na pravilno in sproščeno držo pisala niso zakrčene.
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Trikotna oblika, popoln oprijem in nedrseče držalo zagotavljajo, da se otroci že na
začetku intuitivno naučijo pravilne drže pisala, zaradi tega pa ostanejo prsti roke
med intenzivnim učenjem pisanja in risanja v šoli sproščeni, otrok pa lahko na papir
čim pravilneje zapisuje številke in črke.
Znanstveni preizkusi strokovnjakov s področja ergonomije kažejo, da so se pisala
Staedtelr Ergosoft izkazala kot boljša od konkurenčnih izdelkov, zato jih strokovnjaki
priporočajo za uspešen začetek šolanja. Pisala so primerna za otroke v predšolski
dobi kot tudi za vsa nadaljnja leta šolanja.
Ravno tako kot za šolarje je tudi za odrasle osebe, ki veliko pišejo, zelo pomembno
za odrasle osebe, da pišejo z kvalitetnimi pisali Staedtler Triplus, ki jim nudijo visoko
zanesljivost in popolno udobje pisanja. Triplus pomeni trikotno obliko, oblikovano za
zagotavljanje mirnega, nenapetega oprijema in neutrudljivega pisanja. Nedrseča
površina zagotavlja optimalen oprijem.
Ena od priložnosti izdelkov Staedtler je dodatno izpostavljanje dolgotrajne uporabe.
To pomeni, da pri podjetju Staedtler razvijajo domiselne proizvodne rešitve, ki so
učinkovitejše za uporabnike. Veliko pozornost posvečajo dolgi življenjski dobi
izdelkov, saj nekaj, kar dolgo traja, ne potrebuje zamenjave. Primeri velike
učinkovitosti izdelkov, ki imajo izjemno dolgo življenjsko dobo, in njihove prednosti
za uporabnike: DRY SAFE konica pisal in označevalcev – kadar ustvarjalnost teče
gladko, se včasih zgodi, da na pisala ali označevalce pozabimo namestiti
pokrovček. Inovativna DRY SAFE tehnologija črnila omogoča, da se pisala
Staedtler, tudi če več dni niso pokrita s pokrovčkom, ne posušijo. Tako je uporabna
doba izdelka zelo podaljšana. Unikatna škatlica Staedtler je izredno praktična in
ravno tako ekološko učinkovita, ne potrebuje dodatne embalaže in istočasno jo
uporabljamo kot praktično stojalo in kot domiselni prostor za shranjevanje. ABS
sistem – nemotena ustvarjalnost, saj morajo biti zlasti pri otrocih barvice odporne na
grobo ravnanje. Unikatni sistem, ki preprečuje lomljenje (Anti-Break-System ali na
kratko ABS sistem) podaljšuje njihovo uporabno dobo. Ker je barvno bogata visoko
kvalitetna mina barvice ABS obdana z unikatno zaščitno plastjo, je tako trdna in
odporna, da zagotavlja minici kar do 50 % višjo zaščito pred lomljenjem. S tem je
tudi trdnost celotne barvice za 30 % večja.
Kot priložnost vidimo tudi varno okolje, kar je cilj podjetja Staedtler. Varovanje okolja
zaseda zelo pomembno mesto v Staedtlerjevi korporativni filozofiji. Vse, kar
počnejo, mora biti varno za okolje in kot tako varno tudi za ljudi. Ta duh okoljske
osveščenosti, ki ga goji podjetje Staedtler, predstavlja prispevek k varovanju
kvalitete življenja za sedanje in prihodnje generacije. Staedtler deluje okolju prijazno
in hkrati učinkovito. Sprejeli so ambiciozen standard proizvodnje izdelkov, ki niso
samo posebej okolju prijazni, ampak navdušujejo in prepričajo s svojo dolgo
življenjsko dobo ter koristnostjo za uporabnika. To imenujemo popolno vzajemno
delovanje med ekologijo in učinkovitostjo: učinkovito za varovanje okolja iz
Staedtlerja. Staedtler deluje okolju prijazno. Izdelki, ki jih razvijajo že od samega
začetka pogosto izpolnjujejo okoljske standarde. To dosegajo z ekokontrolnim
programom, ki so si ga zastavili sami. Združljivost z okoljem je vključena že v faze
razvoja novih izdelkov in proizvodnih procesov: surovine in energijo uporabljajo
varčno, kot se le da, prav tako veliko pozornosti posvečajo recikliranju odpadkov ter
tudi njihovemu zmanjševanju. Staedtler deluje učinkovito. Zaradi visoke okoljske
ozaveščenosti varčevanje poteka na več ravneh. Cilj podjetja Staedtler je zmanjšati
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izpuste ogljikovega dioksida v vseh procesih. Poleg tega v razvojni fazi posvečajo
veliko pozornosti visoki učinkovitosti uporabe in dolgi življenjski dobi izdelkov.
Na podlagi tega so se v podjetju Staedtler dokončno odločili o uvedbi novih artiklov
na trg.
Strateški oziroma ključni cilji pri uvedbi novih linij so trikotna oblika pisala,
dolgotrajna uporaba pisal oz. izjemno dolga življenjska doba pisal - DRY SAFE,
sistem, ki preprečuje lomljenje (Anti-Break-System) in varno okolje.
Vizija podjetja Staedtler o uvedbi novih linij je, da se s tem povečal prodaja za vsaj
10 %, da z novimi linijami zajame še večji tržni delež in še več ciljne publike,
predvsem vse generacije, da poveča prepoznavnost blagovne znamke, da še bolj
ugodi uporabnikom izdelkov, predvsem glede udobnosti.

5.3

RAZVOJ IN UVAJANJE NOVEGA IZDELKA NA TRG

Vpeljava novega izdelka na trg ali sprememba na izdelku v proizvodnji pomeni
sodelovanje marketinga, proizvodnje in drugih funkcij v podjetju. Proces razvoja
novega izdelka je usklajen napor med različnimi funkcijami. Rezultat tega so izdelki,
ki zadovoljujejo potrebe kupca.
Proces razvoja izdelkov v podjetju Staedtler je tako kot ostala področja dela v osnovi
definiran s krovnim dokumentom, ki se imenuje poslovnik kakovosti. Zelo važna
postavka obvladovanja razvoja v podjetju je obvladovanje postopka vmesnih
verifikacij glede na stanje projekta. V Staedtlerju so si začrtali temeljne usmeritve in
kreirali pravila, po katerih bodo dosegali kakovost izdelka. Obveza vseh zaposlenih
je, da postavljena pravila spoštujejo. Hkrati pa so dolžni opozoriti na njihove
pomanjkljivosti in zahtevati, da se prilagodijo času. Kakovost in s tem tudi sistem
kakovosti kot njen predpogoj ustvarjajo vsi, s tem postaja podjetje Staedtler vedno
boljše in uspešnejše.
Urejen in obvladan proces razvoja novih izdelkov je eden ključnih procesov v
podjetju, saj je od kakovosti tega dela odvisen njihov uspeh na trgu. Osnovne
smernice in razpoložljiva finančna sredstva za razvoj novih izdelkov so določena z
letnim planom, ki ga pripravi uprava, potrjuje pa nadzorni svet. Proces razvoja je
razdeljen na več faz od izdaje ustreznega naloga za razvoj do začetka redne
proizvodnje. Zaključen pa je s potrditvijo uspešnosti zadnje faze in z oceno
celotnega procesa razvoja.
Postopek vodenja razvoja delimo na: planiranje, koncipiranje, snovanje in pripravo
za proizvodnjo.
Faza planiranja vključuje aktivnosti, kot so:
• zbiranje in selekcija idej za razvoj novega izdelka. Produktni vodja, ki zbira
ideje za razvoj novega izdelka na osnovi informacij, ki jih pridobi na trgu
(raziskave trga, zahteve kupcev …), oceni, ali so ideje skladne z določenimi cilji
in tržno strategijo podjetja. Produktni vodja oblikuje predlog za razvoj izdelka ter
organizira obdelavo predloga.
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obdelava predloga za razvoj. V obdelavo predloga za razvoj vključuje
produktni vodja ustrezne strokovne službe. Te ugotovijo tehnološke možnosti,
tržno sprejemljivost ideje in ocenijo stroške. Razne analize, izračune, komentarje
posredujejo produktnemu vodju v neformalni obliki.
odobritev predloga. Razvoj novega artikla je odobren, ko je predlog za razvoj
podpisan s strani vodje produktnega vodenja, izvršnega direktorja za tehnično
področje in člana uprave za marketing. Hkrati z odobritvijo vodstvo imenuje
vodjo projekta in projektni svet. Predlog za razvoj se z odobritvijo spremeni v
nalog za razvoj. Ko je predlog za razvoj odobren, produktni vodja oštevilči nalog
za razvoj in ga evidentira ter posreduje kopijo naloga za razvoj z definicijo
izdelka ter ostalimi prilogami vodji projekta (original arhiva).
formiranje projektnega tima. Vodja projekta na osnovi naloga za razvoj sestavi
projektni tim, skupaj s projektnim timom pregleda definicijo izdelka. Pripravi plan
stroškov, spremlja izvajanje aktivnosti, koordinira delo izvajalcev.

Faza koncipiranja razvoja novega izdelka – tu se iščejo rešitve za posamezne
funkcije in za skupno funkcijo izdelka. Projektni tim skupaj s strokovnimi službami
pripravi variante konceptov rešitev posameznih funkcij. Le-ti so sestavni del naloga
za razvoj. Rezultati te faze so: skice, oblikovani modeli, možne tehnologije izdelave,
zapisi sestankov.
Faza snovanja – razvojni oddelek definira ključne sestavine dela in materiale,
pripravi risbe s sistemskimi in zunanjimi merili, preizkuša rešitve, organizira izdelavo
prototipa. Nabava se začne z določanjem proizvajalcev sestavnih delov in
dobaviteljev materiala. Trženje se pripravi in izbere s pomočjo oblike tržnega
komuniciranja ter s pripravo ponudbe, ki se posreduje potencialnim kupcem.
Faza priprave za redno proizvodnjo – vključuje naročila, prevzem in potrditev
materiala, pripravo ponudb, potrditev vzorcev, zagon proizvodnje in zaključek
projekta, zapisnik o zaključku projekta.

5.4

METODE DELA PRI PODJETJU STAEDTLER

• Metoda deleža od prodaje
Podjetje Staedtler uporablja različne raziskave, in sicer ugotavljajo, na katerih
segmentih je možno povečati delež prodaje oziroma kje lahko vzamejo delež
konkurentom in ga prelijejo v svoj obseg prodaje, kam lahko vključijo nove linije
oziroma kje lahko vzamejo delež konkurentom in ga prelijejo v obseg prodaje že
obstoječih in novih artiklov.
• Metoda oz. planiranje obvladovanja tveganj
Planiranje obvladovanja tveganj pomeni, da so preučili okoljske dejavnike podjetja
oz. ugotovili, koliko tveganja je še sprejemljivo za organizacijo in za ljudi, ki
sodelujejo v projektu. Zavedajo se, da lahko izgubijo velik tržni delež, če stranke ne
bi sprejele novih linij. Tveganje je še večje, ko je uvedena popolnoma nova linija
(trikotna oblika visokega cenovnega razreda).
Pri izdelavi plana obvladovanja tveganj opredelijo metodologijo, vloge in
odgovornosti, planiranje stroškov, terminiranje, vrste tveganja in verjetnosti ter vpliv
tveganj.
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• Metoda skupinskih pogovorov
V podjetju Staedtler pogosto uporabljajo metodo skupinskih pogovorov oziroma
timsko delo, v katerem so povezani delavci v marketingu, tehnologi in končni
uporabniki. Vsaka ideja se poskuša upoštevati oz. jo tehtno premislijo in z
razmislekom realizirajo.
• Metoda prepoznavanja tveganj
Prepoznavanje tveganj pomeni določanje tveganj, ki bi lahko vplivali na projekt.
Pomembni so pregledi projektne dokumentacije, tehnike za zbiranje informacij
(soočanje idej, tehnika Delfi, intervjuji, prepoznavanje temeljnega vzroka, analiza
SWOT), analiza spiska za preverjanje, analiza domnev, tehnike diagramov
(diagrami vzrokov in posledic, sistemski ali procesni diagrami poteka, influenčni
diagrami).
• Metoda odziva uporabnikov
Staedtlerjevi uporabniki pred lansiranjem novosti na trg dobijo na vpogled in v
uporabo veliko paleto izdelkov. Njihov odziv oziroma zadovoljstvo sta dejavnika, ki
vplivata na odločitev za uvedbo nove linije oziroma za sprejem novosti.
• Metoda kvalitativnih analiz tveganj
Ta metoda vsebuje metode za določanje prioritete prepoznanih tveganj za nadaljnje
ukrepanje. Da bi bila prioritetna tveganja čim hitreje razpoznavna, so izbrani
Staedtlerjevi uporabniki preizkusili veliko paleto izdelkov in glede na odziv oz.
zadovoljstvo uporabnikov so se odločili za linije oz. novosti. Orodje in tehnike za
kvalitativno analizo tveganj so: ocenjevanje verjetnosti in vpliva tveganj, P-I matrika
(verjetnosti in vpliva), ocenjevanje kakovosti podatkov o tveganjih, razvrščanje
tveganj, ocenjevanje tveganj po nujnosti.
• Metoda kvantitativnih analiz tveganj
To metodo izvaja pri tistih tveganjih, za katere so v procesu kvalitativne analize
tveganj z določanjem prioritete ugotovili, da potencialno in bistveno vplivajo na
konkurenčne zahteve projekta. S pomočjo intervjujev, verjetnostne porazdelitve in
ekspertne presoje zberejo in prikažejo podatke, analize tveganj in modeliranja pa
izdelajo s pomočjo analize občutljivosti, pričakovane denarne vrednosti, z
odločitvenim drevesom, modeliranjem in simulacijo.
• Metoda planiranja odzivov na tveganja
Pripravijo se možnosti in določajo ukrepi za povečanje priložnosti in zmanjšanje
nevarnosti za projektne cilje. Strategije za negativna tveganja so izogibanje,
prenašanje ali ublažitev, za pozitivna tveganja pa izkoriščanje priložnosti, delitev
priložnosti z drugimi, izboljšanje ali povečanje priložnosti. Strategija za nevarnosti in
priložnosti so spremljanje tveganja in pa strategija odziva na nepredvideno.
• Metoda spremljanja in kontroliranja tveganj
Planirane odzive na tveganja v planu za obvladovanje projekta izvajajo ves čas
življenjskega cikla projekta, toda zaradi novih in spreminjajočih se tveganj morajo
projektna dela neprekinjeno spremljati. Orodje in tehnike za spremljanje in
kontroliranje tveganj so vnovična ocena tveganj, presoje tveganj, analiza odmikov in
trendov, merjenje tehničnih dosežkov, analiza rezerve za nepredvideno, sestanki o
statusu projekta ...
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• Pregled deleža na trgu
Podjetje Staedtler redno spremlja delež na trgu in njihov cilj je povečanje le-tega.
• Primerjava s konkurenco
Ravno tako ima podjetje dobro izdelan koncept primerjave s konkurenco. Primerja
se v vseh pogledih in pri vseh artiklih. Največjo pozornost namenjajo primerjavi
najbolj prodajanih artiklov in novosti v kvaliteti in ceni. Vsak Staedtlerjev proizvod
primerjajo z podobnimi izdelki konkurence. Glede kakovosti jih primerjajo po
različnih kriterijih, kot je prikazano v spodnjih tabelah.

Tabela št. 4: Konkurenčna primerjava tehničnih min
(Vir: Interno gradivo podjetja Staedtler)
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Tabela št. 5: Konkurenčna primerjava permanentnih markerjev
(Vir: Interno gradivo podjetja Staedtler)
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Tabela št. 6: Konkurenčna primerjava finelinerjev
(Vir: Interno gradivo podjetja Staedtler)

Tabela št. 7: Konkurenčna primerjava markerjev za belo tablo
Vir: Interno gradivo podjetja Staedtler
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Tabela št. 8: Konkurenčna primerjava permanentnih markerjev z okroglo in
prirezano konico
(Vir: Interno gradivo podjetja Staedtler)
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Tabela št. 9: Konkurenčna primerjava kemičnih svinčnikov
(Vir: Interno gradivo podjetja Staedtler)

Tabela št. 10: Konkurenčna primerjava tehničnih svinčnikov
(Vir: Interno gradivo podjetja Staedtler)
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Tabela št. 11: Konkurenčna primerjava radirk
(Vir: Interno gradivo podjetja Staedtler)
Podjetje Staedtler stremi za tem, da bi bili vsi Staedtlerjevi proizvodi najboljše
kakovosti, najinovativnejši, uporabljene naj bi bile najboljše surovine, v proizvodnjo
oz. stroje vložijo veliko kapitala, da zadovoljijo možnost izdelave najvišje kakovosti.
Vizija podjetja je ustvariti najboljšo kvaliteto, uporabnost in udobje, ne glede na
stroške in končno ceno.
Iz zgornjih tabel je razvidno, da so vsi Staedtlerjevi proizvodi visoke kakovosti in
najboljši v razredu. Po kakovosti so po različnih kriterijih večinoma boljši od
konkurenčnih proizvodov.

5.5

VNAPREJŠNJE PLANIRANJE V PODJETJU STAEDTLER
(ESMP)

V podjetju Staedtler je strategija marketinga usmerjena k vnaprešnjemu planiranju.
Zahtevajo, da vsi njihovi distributerji po vsem svetu pripravijo do konca avgusta
tekočega leta za naslednje leto izvršni plan prodaje in marketinga. Izdelan dokument
se imenuje ESMP (Executive Sales and Marketing Plan).
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Zaradi poslovne skrivnosti so podatki v celotni magistrski nalogi pomnoženi s samo
meni znanim faktorjem.
Dokument vsebuje naslednje podatke:
1. Splošni podatki – o podjetju, odgovornem managerju, o lokalnem gospodarstvu,
bruto domačem proizvodu (BDP) absolutno, najnovejši oceni stopnje rasti BDP-ja,
stopnji inflacije, številu populacije, koliko od te populacije je šoloobveznih otrok, o
BDP-ju na prebivalca, stopnji DDV-ja za risala, pisala in pripomočke.
Leto

Vrednost

V

Bruto domači proizvod (BDP) absolutno

2007

33,5

Stopnja rasti BDP-ja

2008

5,4

%

Stopnja inflacije

2008

6,0

%

Populacija

2007

2,0

Milijonih

2007

0,5

Milijonih

BDP na prebivalca

2007

16.612

Stopnja DDV-ja za risala in pisala

2007

20,00

%

2008

20,00

%

Šoloobvezni otroci

Bilijonih

Tabela št. 12: ESMP – Splošni podatki
(Vir: Interno gradivo podjetja Staedtler)
2. Analiza trga 1 – vsebuje prvih deset konkurentov (Staedtler je vključen) na
lokalnem trgu pri prodaji risal, pisal in pripomočkov: tržni položaj, ime znamke,
skupni promet za posamezno znamko, tržni delež, skupni trend – ali je v porastu ali
ne, skupna vrednost trga na področju risal, pisal in pripomočkov.

Tržni
položaj

Blagovna znamka

Skupni
promet

Trend
( -2 to +2 )

Tržni delež

1

PILOT

1,18

25,5 %

-1

2

STAEDTLER

0,98

21,2 %

+2

3

FABER CASTEL

0,52

11,2 %

0

4

PENTEL

0,30

6,5 %

-1

5

STABILO

0,28

6,0 %

+1

6

BRUYNZEEL

0,17

3,7 %

+1

7

LYRA

0,15

3,2 %

-1

8

PELIKAN

0,30

6,5 %

+1

9

CORPORATE EXPRESS

0,20

4,3 %

-2
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10

ADEL

0,15

3,2 %

-1

11

VSI OSTALI KUPCI

0,40

8,6 %

-2

Skupna vrednost trga

4,63

100,0 %

+1

Tabela št. 13: ESMP – Analiza trga 1.
(Vir: Interno gradivo podjetja Staedtler)
3. Analiza trga 2 – prikazuje podatke za tri najboljše konkurente glede na segment
na lokalnem trgu; analiza vsebuje naslednje podatke: blagovno skupino, tržni
položaj številka 1, ime blagovne znamke in tržni delež v odstotkih, tržni položaj
številka 2, ime blagovne znamke in tržni delež v odstotkih, tržni položaj številka 3,
ime blagovne znamke in tržni delež v odstotkih.

Tržni položaj št. 1
Blagovna
skupina
Grafitni
svinčniki
Barvice
Finelinerji
Permanentni
markerji
Whiteboard
markerji
Flipchart
markerji
Označevalci
teksta
Kemični
svinčniki
Šilčki
Radirke
Šestila
Tehnični
svinčniki

Blagovna
znamka
FABER
CASTEL
BRUYNZEEL
STABILO

Tržni
delež

Tržni položaj št. 2
Blagovna
znamka

Tržni
delež

Tržni položaj št. 3
Blagovna
znamka

Tržni
delež

25 %

STAEDTLER

20 %

LYRA

15 %

30 %
30 %

LYRA
STAEDTLER

25 %
30 %

STAEDTLER
PILOT

15 %
20 %

STAEDTLER

60 %

PILOT

25 %

LYRA

10 %

PILOT

50 %

STAEDTLER

25 %

PILOT

50 %

STAEDTLER

15 %

STAEDTLER

40 %

STABILO

30 %

FABER
CASTEL

15 %

PILOT

40 %

PENTEL

25 %

PARKER

20 %

MAPED
PILOT
MAPED

40 %
35 %
35 %

LYRA
STAEDTLER
STAEDTLER

25 %
20 %
20 %

STAEDTLER
PELIKAN
ROTRING

15 %
20 %
15 %

PILOT

35 %

STAEDTLER

25 %

PENTEL

20 %

Tabela št. 14: ESMP – Analiza trga 2.
(Vir: Interno gradivo podjetja Staedtler)
4. Analiza trga 3 – vsebuje podatke o tržnemu deležu distribucijskih kanalov, in
sicer glede na različne distribucijske kanale prikazuje skupno število potencialnih
kupcev na trgu, promet po posameznih distribucijskih kanalih, tržni delež
distribucijskih kanalov v odstotkih.
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2007
Skupno število
potencialnih
kupcev na trgu

Distribucijski kanal
Papirnice

2007

2007
Tržni
delež
%

Promet

2008…
Trend
( -2 to +2 )

12

2.778.000

60 %

-1

Tradicionalne papirnice

6

1.157.500

25 %

+1

Veleprodajne papirnice

6

1.620.500

35 %

+1

Internetna prodaja

0

Office Superstores

1

463.000

10 %

-1

Mass Marketi

3

1.157.500

25 %

+1

Ostale prodajalne

4

231.500

5%

-1

20

4.630.000

100 %

0

Skupni trg

Tabela št. 15: ESMP – Analiza trga 3
(Vir: Interno gradivo podjetja Staedtler)
5. Analiza trga 4 – prodaja artiklov Staedtler po distribucijskih kanalih brez izvoza;
tabela vsebuje naslednje podatke: distribucijski kanal, število Staedtlerjevih kupcev,
promet, delež celotnega prihodka v odstotkih, število Staedtlerjevih kupcev v
naslednjem letu, promet in delež celotnega prihodka ter odstotni delež povečanja
prodaje v naslednjem letu.
01—12
/ 2007

Distribucijski
kanal

Papirnice

Št.
Sta=
edtler=
jevih
kupcev

01—12
/ 2008

Promet

Delež
celotne
=ga
prihod=
ka

Št.
Sta=
edtler=
jevih
kupcev

Napoved
prometa

Napo=
ved
deleža
celotne
=ga
prihod=
ka

T/o
diff %
08:07

12

676.700

70 %

14

707.301

70 %

4,5%

Tradicionalne
papirnice

6

284.980

30 %

7

303.829

30 %

6,6%

Veleprodajne
papirnice

6

391.720

41 %

7

403.472

40 %

3,0%

0%

0,0%

13.390

1%

3,0%

236.900
51.809
1.009.40
0

23 %
5%

7,7%
3,0%

100 %

5,1%

Internetna
prodaja
Office
Superstores
Mass Marketi
Ostale prodajalne
Skupni promet

0%
13.000

1%

3
5

220.000
50.300

23 %
5%

3
6

20

960.000

100 %

23

Tabela št. 16: ESMP – Analiza trga 4
(Vir: Interno gradivo podjetja Staedtler)
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6. Analiza kupcev – opredeljuje 10 najboljših kupcev Staedtlerjevih izdelkov, in
sicer ime podjetja, promet za celo leto, distribucijski kanal, delež celotnega
lokalnega prometa za tekoče in naslednje leto.
Ime podjetja

Promet
2007

Distribucijski kanal

% celotnega
prometa

1

MK Trgovina d. d.

292.800

Papirnica

31 %

2

Dzs d. d.

214.900

Papirnica

22 %

3

Spar d. o. o.

138.200

Mass Market

14 %

4

Mercator d. d.

46.500

Mass Market

5%

5

O1S d. o. o.

28.300

Papirnica

3%

6

Grafika Soča d. o. o.

10.400

Papirnica

1%

7

Janus Trade d. o. o.

9.600

Papirnica

1%

8

Rambit d. o. o.

7.500

Papirnica

1%

9

Extra Lux d. o. o.

10.400

Papirnica

1%

10

Ostale prodajalne

201.400

Promet najboljših 10

960.000

Skupni lokalni promet

960.000

Ime podjetja

Promet 2008

Ostale prodajalne

21 %
100 %

Distribucijski kanal

% celotnega
prometa

1

MK Trgovina d. d.

302.200

Papirnica

30 %

2

Dzs d. d.

220.000

Papirnica

22 %

3

Spar d. o. o.

143.000

Mass Market

14 %

4

Mercator d. d.

47.000

Mass Market

5%

5

O1S d. o. o.

30.000

Papirnica

3%

6

Grafika Soča d. o. o.

11.000

Papirnica

1%

7

Janus Trade d. o. o.

10.000

Papirnica

1%

8

Rambit d. o. o.

7.300

Papirnica

1%

9

Extra Lux d. o. o.

10.500

Papirnica

1%

10

Ostali kupci

228.400

Promet najboljših 10

1.009.400

Skupni lokalni promet

1.009.400

Ostale prodajalne

23 %
100 %

Tabela št. 17: ESMP – Analiza kupcev
(Vir: Interno gradivo podjetja Staedtler)
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7. Povišanje cen – tabela vsebuje sledeče podatke: distribucijski kanal, promet za
minulo leto, napoved za naslednje leto in proračun na leto po tem, delež celotnega
prometa, povišanje cen.
Promet STAEDTLER

Delež celotnega
prometa

Rast cen

Papirnice

676.700

707.301

742.666

70,1 %

70,1 %

2007/
2008
napo=
ved
5,0 %

Tradicionaln
e papirnice
Veleprodajne
papirnice

284.980

303.829

319.020

30,1 %

30,1 %

7,0 %

5,0 %

391.720

403.472

423.646

40,0 %

40,0 %

3,0 %

5,0 %

13.000

13.390

14.060

1,3 %

1,3 %

3,0 %

5,0 %

220.000

236.900

248.745

23,5 %

23,5 %

8,0 %

5,0 %

50.300

51.809

54.399

5,1 %

5,1 %

3,0 %

5,0 %

960.000

1.009.400

1.059.8
70

100 %

100 %

5,0 %

5,0 %

Distribucijski
kanal

Office
Superstores
Mass Marketi
Ostale
prodajalne
Skupni
promet

2008
napoved

2007

2009
napo=
ved

2008

2009

2008/
2009
napo=
ved
5,0 %

Tabela št. 18: ESMP – Povišanje cen
(Vir: Interno gradivo podjetja Staedtler)
Na podlagi pridobljenih podatkov iz analize v podjetju Staedtler naredijo plan
proizvodnje, preučijo vse možnosti za povečanje tržnega deleža ter obseg prodaje.
Določijo plan prodaje za naslednje leto.
S pomočjo vseh opisanih metod podjetje Staedtler temeljito premisli in analizira
vsako poslovno odločitev. V nadaljevanju je prikazano, da se previdnost in pametna
ter tehtna odločitev obrestuje.
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RAZISKAVA

Cilj raziskave
Primarni cilj raziskave je ugotoviti, če prepoznavna blagovna znamka Staedtler
pripomore k povečanju prodaje, če so bili Staedtlerjevi proizvodi (linije Triplus,
Ergosoft in Noris Club) dobra poslovna odločitev in če so novi proizvodi povečali
tržni delež na slovenskem tržišču.
Sekundarni cilj je ugotoviti, kakšen tržni delež ima blagovna znamka Staedtler na
slovenskem tržišču, kako so novi artikli oziroma nove linije pri podjetju Staedtler
vplivale na prodajo Staedtlerjevih artiklov.
Viri podatkov
Viri so sekundarni podatki, pridobljeni na osnovi obstoječih in razpoložljivih podatkov
v podjetju Ram 2, d. o. o., ki je distributer za Staedtlerjeve izdelke v Sloveniji, ter
podatki Statističnega urada Republike Slovenije.
Raziskovalna metoda
Za raziskovalno metodo uporabljamo metodo zbiranja in analizo podatkov.
Raziskovalni inštrument
Kot raziskovalni inštrument uporabljamo namizno raziskovanje, kjer sistematično
zbiramo in analiziramo podatke, ki so na razpolago v Statističnem uradu Republike
Slovenije in v podjetju Ram 2, d. o. o.
LETO
2005
2006
2007
2008

RAM v EUR
(9608200)
516.804,90 €
561.393,45 €
652.343,07 €
698.007,08 €

RAM v EUR
(9609109)
65.358,30 €
77.443,36 €
102.572,83 €
117.958,75 €

RAM v EUR
(96091010)
51.960,00 €
67.421,00 €
78.345,00 €
91.663,65 €

SKUPAJ RAM v
EUR
634.123,20 €
706.257,81 €
833.260,90 €
907.629,49 €

Tabela št. 19: Uvoz Staedtlerjevih proizvodov po carinskih tarifah
(Vir: Interni podatki Ram 2, d. o. o.)
LETO
2005
2006
2007
2008

SURS v EUR
2.187.791,00 €
1.731.000,00 €
1.729.000,00 €
1.763.580,00 €

RAM v EUR
516.804,90 €
561.393,45 €
652.343,07 €
698.007,08 €

DELEŽ RAM V %
24 %
32 %
38 %
40 %

Tabela št. 20: Uvoz po carinski tarifi 96082000 – flomastri in označevalci
(Vir: SURS in Interni podatki Ram 2, d. o. o.)
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LETO
2005

SURS v EUR
638.334,00 €

RAM v EUR
65.358,30 €

DELEŽ RAM V %
10 %

2006

624.000,00 €

77.443,36 €

12 %

2007

839.000,00 €

102.572,83 €

12 %

2008

864.170,00 €

117.958,75 €

14 %

Tabela št. 21: Uvoz po carinski tarifi 96091090 – barvice
(Vir: SURS in interni podatki Ram 2, d. o. o.)
LETO

SURS v EUR

RAM v EUR

DELEŽ RAM V %

2005

402.152,00 €

51.960,00 €

13 %

2006

498.000,00 €

67.421,00 €

14 %

2007

538.000,00 €

78.345,00 €

15 %

2008

548.760,00 €

91.663,65 €

17 %

Tabela št. 22: Uvoz po carinski tarifi 96091010 – navadni svinčniki
(Vir: SURS in interni podatki Ram 2, d. o. o.)
LETO
2005
2006
2007
2008

PRODAJA RAM 2
910.114,20 €
970.421,12 €
1.131.239,82 €
1.300.925,79 €
Tabela št. 23: Prodaja artiklov Staedtler
(Vir: SURS in interni podatki Ram 2, d.o.o.)

6.1

OBRAZLOŽITEV HIPOTEZ

Hipoteza 1: Novi Staedtlerjevi proizvodi (linije Triplus, Ergosoft in Noris Club) so bila
dobra poslovna odločitev za podjetje Staedtler.
Hipoteza je potrjena. To dokazujemo s Sliko št. 1.
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Uvoz novih Staedtlerjevih proizvodov

1.000.000 €
800.000 €

2005

600.000 €

2006
2007

400.000 €

2008

200.000 €
0€

Slika št. 1: Uvoz novih Staedtlerjevih proizvodov.
(Vir: Interni podatki Ram 2, d. o. o.)
To hipotezo potrjujemo, saj se je v letu 2006 uvoz novih linij (Triplus, Ergosoft in
Noris Club) povečal za 11 %, v letu 2007 pa v primerjavi z letom 2006 za 18 %. Če
pa primerjamo leto 2005 in leto 2007, je razlika kar 31 %. V letu 2008 pa se je uvoz
novih linij povečal za 9 %, v primerjavi z letom 2006 pa kar za 43 %.
Hipoteza 2: Novi proizvodi so povečali tržni delež.
Hipoteza je potrjena. To dokazujemo s Slikami št. 2, 3 in 4.

Uvoz po carinski tarifi 96082000
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €

SURS V EUR

1.000.000 €

RAM V EUR

500.000 €
-€

2005

2006

2007

2008

Slika št. 2: Uvoz po carinski tarifi 96082000
(Vir: SURS in interni podatki Ram 2, d. o. o.)
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S slike je razvidno, da artikli s carinsko številko 96082000, to so flomastri in
označevalci, po podatkih SURS-a iz leta v leto padajo. V letu 2006 so se zmanjšali
za 20 % glede na leto 2005. V letu 2005 se je uvoz izenačil glede na leto 2006.
Skupaj se je po podatkih SURS-a uvoz zmanjšal za 20 %. V letu 2008 se je uvoz
povečal glede na leto 2007 za 2 %, vendar se je skupno glede na leto 2005
zmanjšal za 19 %.
V podjetju Ram 2, d. o. o., pa je v letu 2006 uvoz narasel za 9 % glede na leto 2005,
v letu 2007 za 16 % glede na leto 2006, glede na leto 2005 pa za 26 %. V letu 2008
je bil uvoz 7 % višji kot v letu 2007, glede na leto 2005 pa se je uvoz flomastrov in
označevalcev povečal za 35 %.
V letu 2005 se je delež uvoza podjetja Ram 2, d. o. o., glede na celoten uvoz
povečal za 24 %, v letu 2006 se je povečal za 32 %, v letu 2007 za 38 %, v letu
2008 pa se je zvišal za kar 40 %.
Domnevamo lahko, da se celoten uvoz po carinski tarifi 96082000 zmanjšuje
oziroma je konstanten. V podjetju Ram 2, d. o. o., pa uvoz glede na celotni delež
narašča.

Uvoz po carinski tarifi 96091090
900.000 €
800.000 €
700.000 €
600.000 €
500.000 €
400.000 €
300.000 €

SURS v EUR
RAM v EUR

200.000 €
100.000 €
0€

2005

2006

2007

2008

Slika št. 3: Uvoz po carinski tarifi 96091090
(Vir: SURS in interni podatki Ram 2, d. o. o.)
Uvoz po carinski tarifi 96091090, to so barvice, je po podatkih SURS-a v letu 2006
padel za 0,2 %, v letu 2007 pa narasel za 34 %. Če primerjamo skupno leti 2006 in
2007, vidimo, da raste uvoz barvic za 31 % na celotnem slovenskem tržišču. V letu
2008 se je uvoz barvic glede na leto 2007 povečal za 3 %, če pa ga primerjamo z
letom 2005, se je uvoz povečal za kar 35 %.
Podjetje Ram 2, d. o. o., je imelo v letu 2006 rast uvoza barvic za 18 %, v letu 2007
pa za 32 %. Če primerjamo leti 2006 in leto 2007, je bila rast 57 %. V letu 2008 se je
uvoz barvic glede na leto 2007 povečal za 15 %, glede na leto 2005 pa za kar 80 %.
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S slike je razvidno, da se tržni delež uvoza barvic povečuje, saj znaša v letu 2005
10 %, v letu 2007 je rast 12 %, v letu 2008 pa je rast že 14 %. To pomeni, da se je
rast v treh letih povečala za 4 %.

Uvoz po carinski tarifi 96091010
600.000 €
500.000 €
400.000 €
SURS v EUR

300.000 €

RAM v EUR

200.000 €
100.000 €
0€

2005

2006

2007

2008

Slika št. 4: Uvoz po carinski tarifi 96091010
(Vir: SURS in interni podatki Ram 2, d. o. o.)
S slike je razvidno, da se po podatkih SURS-a pod carinsko številko 96091010
povečuje uvoz navadnih svinčnikov. V letu 2006 se je povečal za 24 %, v letu 2007
za 8 %. Skupaj od leta 2005 do leta 2007 pa se je uvoz povečal za 34 %. V letu
2008 se je uvoz svinčnikov povečal za 2 % od leta 2007, od leta 2005 pa za 36 %.
V podjetju Ram 2, d. o. o., se je uvoz svinčnikov v letu 2006 povečal za 30 %, v letu
2007 pa za 16 %. Od leta 2005 do leta 2007 se je uvoz svinčnikov povečal za 51 %.
V letu 2008 se je uvoz svinčnikov glede na leto 2007 povečal za 17 %, glede na leto
2005 pa za kar 76 %.
Tržni delež iz leta v leto narašča za 1 %. V letu 2008 pa se je povečal na 2 %.
Hipoteza 3: Prepoznavna blagovna znamka Staedtler znatno pripomore k
povečanju prodaje.
Hipoteza je potrjena, kar dokazujemo s Sliko št. 5 .
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Prodaja artiklov Staedtler
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Slika št. 5: Prodaja artiklov Staedtler
(Vir: Interni podatki Ram 2, d. o. o.)
Prodaja Staedtlerjevih artiklov se je v letu 2006 povečala za 7 %, v letu 2007 pa za
17 %. Če pa primerjamo rast prometa od leta 2005 do leta 2007, se je prodaja
povečala za 24 %. V letu 2008 se je prodaja Staedtlerjevih artiklov od leta 2007
povečala za 15 %, od leta 2005 pa za kar 43 %.
S tem lahko potrdimo hipotezo, da se je prodaja Staedtlerjevih artiklov povečala
zaradi prepoznavnosti blagovne znamke in uvedbe novih linij.

6.2

PREDLAGANE REŠITVE IN SPOZNANJA

V prejšnjem poglavju smo z nekaterimi dejstvi in podatki, ki jih v celotni magistrski
nalogi bolj na široko predstavljamo, potrdili hipoteze, ki smo jih postavili kot cilj pri
pisanju magistrske naloge. Raziskava kaže, da je bila uvedba novih proizvodov v
podjetju Staedtler pravilna poslovna odločitev, saj so nove linije povečale tržni delež.
Ravno tako tudi prepoznavna blagovna znamka Staedtler pripomore k povečanju
prodaje.
V podjetju Staedtler so po opravljenih analizah ugotovili, da morajo slediti novostim,
prodreti na trg z novimi artikli, ki so trendovsko oblikovani. Opravili so natančno
raziskavo velikega števila uporabnikov in jim ponudili različne novosti, s katerimi so
kasneje prodrli na trg.
Ravno tako kot novostim so sledili tudi tehničnemu napredku. S pomočjo sodobne
tehnologije, s katero so jamčili kvalitetno izdelavo proizvodov, ter z marketingom, ki
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je opravil temeljito analizo trga, so združili moči in lansirali na trg tri revolucionarne
linije proizvodov Staedtler.
Raziskava kaže (1. hipoteza), da so bile linije Triplus, Ergosoft in Noris Club pravilna
poslovna rešitev za podjetje Staedtler.
Linija Ergosoft pomeni linijo pisal, ki imajo ergonomsko trikotno obliko in zagotavljajo
neutrudljivo risanje, pisanje in barvanje. Hkrati pa imajo tovrstna pisala posebno
mehko, nedrsečo površino, ki zagotavlja odličen oprijem. Staedtler potrjuje kakovost
svojega ergosoft asortimenta tudi s tem, da so neodvisne strokovne žirije dvakrat
nagradile asortiment, in sicer z visoko priznanim pečatom oziroma z nalepko »spiel
gut« ter pri zelo konkurenčnem tekmovanju nagrado »product of the year«. Dodatne
prednosti, ki jih nudijo ergosoft pisala, so permanentne in vodotopne, nezlomljive,
lahko šiljene mine. Novost v letu 2008 je posebna snov ob mini barvic Staedtler, ki
zmanjšuje lomljivost za kar 30 %. Novost so poimenovali ABS – Anti Break System.

Slika št. 6: Linija Ergosoft
(Vir: www.staedtler.com)
Linija Triplus. Gre za inovativne Staedtler triplus izdelke, ki so bili razviti z namenom,
da je pisanje, risanje, barvanje in označevanje čim manj utrudljivo. Že ime izdelka
namiguje na njegovo trikotno obliko, oblika pa zagotavlja mirno in neutrudljivo
pisanje ter nenapet oprijem. »Dry safe« tehnologija preprečuje izsušitev črnila.
Oblika pakiranja je bila prav tako izdelana do zadnje podrobnosti. Praktične, stoječe
škatle omogočajo, da imamo izdelke pri roki, in zagotavljajo varen transport. Triplus
asortiment ponuja izkušnjo pisanja s pravim pisalom ne glede na vrsto pisala. Le-to
je lahko pisalo fineliner, roler, gel roler, flomaster, označevalec. Tako triplus izdelke
kot Staedtler škatlo odlikujejo prejete nagrade za funkcionalnost, obliko in
inovativnost.
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Slika št. 7: Linija Triplus
(Vir: www.staedtler.com)
Linija Noris Club je idealna za prehodno obdobje otrokove ustvarjalnosti, in sicer gre
za prehod otrokovega razvoja od »igre« na »šolsko delo«. Asortiment vsebuje vse,
kar potrebujejo šolarji: navadne svinčnike, barvice, svinčnike za začetnike,
flomastre, voščenke, šilčke, radirke. Vse našteto je tudi odlične kakovosti. Svinčnik
za začetnike je seveda namenjen malčkom, ki šele vstopajo v svet šole, saj je
oblikovan posebej za njihove potrebe. Ergonomska oblika omogoča udobno držanje
tudi za majhne ročice, zagotavlja neutrudljivo pisanje ter navaja otroka na pravilen
oprijem. Njegova posebno močna konica brez težav vzdrži večji pritisk pri pisanju, ki
je značilen za mlajše začetnike.

Slika št. 8: Linija Noris Club
(Vir: www.staedtler.com)
V veliko pomoč pri uvajanju novih izdelkov na trg so bili podjetju Staedtler končni
uporabniki, saj so nakazali prave smernice. Podjetje Staedtler se je odločilo, da bo
končno izbiro o primernosti novih izdelkov prepustilo prav njim. Tako so vzorcu
uporabnikov ponudili nove izdelke, ki so jih lahko tudi preizkusili. Ker so bili
zadovoljni z novostmi, izboljšavami, dizajnom in ker so se jim zdeli artikli primerni,
se je podjetje odločilo za uvedbo linije oziroma novosti.
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Rezultati raziskave kažejo (2. hipoteza), da so linije Triplus, Ergosost in Noris Club
povečale tržni delež podjetja Staedtler na slovenskem tržišču, saj je asortiment
raznolik. Hkrati pa so izdelki višjega in visokega cenovnega razreda in jih lahko
razvrstimo v različne porabniške trge.
V zadnjih treh letih so snovalci novih linij uspešno gradili strategijo marketinga in jo
razvili do te mere, da je sedaj že rutina. Tako sedaj poleg vseh drugih aktivnosti
vključujejo v marketing tudi svoje distributerje. Dajejo možnost vsakomur, da izrazi
svoje mišljene o artiklih, novostih ... Vse, tako pozitivne izkušnje z artikli kot graje, v
veliki meri tudi upoštevajo.
Distributerji imajo možnost podati predloge prodaje za izboljšanje oziroma za širitev
asortimenta. To je zelo pozitivna poteza, saj imajo distributerji direkten kontakt s
kupci. Na podlagi tega lahko posredujejo mišljenja kupcev ter podajo tudi svoje
lastne zamisli. Točno vedo, kateri artikli se dobro prodajajo na njihovem trgu in česa
primanjkuje.
Kot smo že omenili pri predstavitvi podjetja Staedtler, je blagovna znamka Staedtler
prisotna na trgu že več kot sto sedemdeset let. Prav gotovo je blagovna znamka z
zgodovino, ki oblikuje prihodnost.
V raziskavi smo spoznali (3. hipoteza), da prepoznavna blagovna znamka lahko
poveča prodajo. Če želimo, da je blagovna znamka prepoznavna, moramo veliko
oglaševati v različnih medijih. Prav tako moramo prodajna mesta, kjer se blagovna
znamka prodaja, opremiti z različnimi promocijskimi materiali, plakati, vzorčnimi
izdelki, predstavitvami …
Podjetje Staedtler se zaveda, da je konkurenčna prednost podjetja ohranitev
dobrega imena blagovne znamke. To pomeni, da prav s svojo blagovno znamko želi
vedno znova spomniti na kvaliteto, udobnost, zanesljivost in lep izgled svojih
izdelkov.
Blagovna znamka je umetnost trženja.
V raziskavi smo spoznali, da so bile linije Triplus, Ergosoft in Noris pravilna izbira za
podjetje Staedtler. Prikazali smo, kako so problem upada prodaje rešili z
inovativnostjo in novimi proizvodi s popolnoma spremenjeno obliko. Ugotovili smo,
kako zadržati oziroma povečati tržni delež. S tem ko je podjetje Staedtler povečalo
asortiment, je zajelo vse generacije uporabnikov.

Tea Pozaršek: Oblikovanje strategije izdelka v podjetju Staedtler

stran 61 od 65

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

7

Magistrsko delo

ZAKLJUČEK

»Najboljši način, da pridobimo in ohranimo kupce, je nenehno ugotavljanje, kako
jim dati več za manj.« (Philip Kotler, 2004, stran 406)
Cilj magistrske naloge je bil ugotoviti, če prepoznavna blagovna znamka Staedtler
pripomore k povečanju prodaje, če so bili Staedtlerjevi proizvodi (linije Triplus,
Ergosoft in Noris Club) dobra poslovna odločitev in če so novi proizvodi povečali
tržni delež na slovenskem tržišču.
S pomočjo analiz smo vse tri hipoteze potrdili in s tem ugotovili, da je bila uvedba
novih proizvodov v podjetju Staedtler pravilna poslovna odločitev, saj so nove linije
povečale prodajo in s tem tudi tržni delež, hkrati pa smo ugotovili, da prepoznavna
blagovna znamka Staedtler pripomore k povečanju prodaje.
V magistrski nalogi smo ugotovili, da je pri lansiranju izdelka na trg pomembno
veliko dejavnikov, kot so kvaliteta, inovativnost izdelkov, prepoznavnost blagovne
znamke, oblika, izgled, uporabnost, a tudi cena.
Kljub dobri strategiji izdelkov in blagovne znamke in kljub dobri kvaliteti oziroma
izdelavi je še vedno zelo pomembno, kako izdelek lansiramo na trg oziroma kako
strategi predvidijo delovanje trga. Odločitev, kakšno strategijo bo podjetje sprejelo,
je dolgoročna in se jo težko spremeni v kratkem času. Sama odločitev je povezana z
drugimi elementi tržnega spleta, kot so cena, trženjske aktivnosti in proizvod.
Razvoj novih izdelkov je izredno pomembno in široko področje v vsakem podjetju.
Pri tem je pomembno, da se podjetje na razvoj kar najbolje pripravi. To pomeni, da
lahko v kar največji meri zadovoljuje potrebe in želje trga, na drugi strani pa izkoristi
prednost podjetja samega. Pomembno je, da je razvoj izdelka v skladu s
poslanstvom, vizijo in strategijo podjetja.
V svetu se vse bolj poudarja usmerjenost podjetja h končnemu odjemalcu, kar je
logična posledica današnjega časa. Narašča mednarodna konkurenca, bliskovito se
razvija tehnologija in ciljna tržišča so vse bolj razdrobljena. Podjetja se morajo hitro
odzvati. Ker število izdelkov narašča, življenjski cikli izdelka pa se krajšajo, so
podjetja prisiljena povečati število razvojnih projektov.
Dandanes nobena novost ni tako pričakovana in obsojena na uspeh kot pred nekaj
leti, zato je zelo pomembno, da prej trg opazujemo, predvidimo potrebe in šele nato
sprožimo postopek izdelave izdelka.
Naj omenimo še pomembnost vnaprejšnjega planiranja, kar je najpomembnejši
dejavnik pri prodaji. Kot proizvajalec moramo zagotoviti, da so naši artikli
pravočasno na prodajnih mestih, ker v nasprotnem primeru pride do izgube
prometa. To velja predvsem pri artiklih sezonske narave.
Na primer v podjetju RAM 2, d. o. o., lahko izpostavimo šolsko sezono. Zelo dobro
se zavedamo, da morajo biti naši artikli pravočasno oziroma prvi na prodajnih
mestih. S tem si zagotovimo, da kupci, tudi zahtevnejši (tisti, ki jim je pomembna
kvaliteta ne glede na ceno), lahko kadarkoli kupijo naše izdelke. Vzpodbudimo
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impulzivne nakupe prej oz. kadarkoli si kupec nakupa zaželi. Dejstvo je, da če
sezonske artikle izpostavimo prej in pričnemo s prodajo prvi, imamo veliko prednost
pred konkurenco. Zagotovljeno imamo tudi dobro, če ne odlično prodajo.
Zelo pomembno je tudi, da naš proizvajalec omogoča takojšnjo dobavo in s tem
izkazuje tudi kvaliteto servisa, ki nam ga nudi. V primeru, da ne bi planirali vnaprej in
ne bi uspeli artiklov pravočasno dobaviti in lansirati na trg, bi zamudili možnost
dobre prodaje.
Ravno tako je tudi zelo pomembno samo pozicioniranje izdelkov v prodajalne. V
večini primerov si poskušamo v maloprodajnih enotah izboriti toliko prostora, da
uspemo celoten asortiment podjetja Staedtler pozicioniati skupaj. Menimo, da to
pripomore k zelo uspešni prodaji, kajti kupec ob nakupu enega artikla npr. barvic,
pomisli, da potrebuje tudi šilček, radirko ... Če je celoten asortiment proizvajalca
pozicioniran skupaj oz. na enem mestu je bolj verjetno, da bo prodaja uspešnejša.
Pomembno dejstvo je tudi, da potrošniki kupujemo z očmi, pritegne nas lepo
postavljeno blago oz. vse, kar lepo izgleda. Glede na to, da je embalaža
Staedtlerjevih artiklov lična in podobna oz. vsaj podobnih barv, nas pritegne že sam
pogled na postavitev in vzbudi željo po nakupu. S tako postavitvijo izdelkov
vzbudimo impulzivni nakup. Kupci nakup opravijo brez vnaprejšnjega načrtovanja in
dodatnega napora, zgolj zaradi tega, ker jih vizualno pritegne.
Predvsem pa je najbolj pomembno delovanje marketinga, kar se kaže v rasti obsega
prometa, povečanju dobička, ohranjanju dobrega servisa in v zadovoljstvu kupcev.
Slednje je za nas najbolj pomembno in je naš prvi cilj.
»Najboljše oglaševanje opravijo zadovoljni kupci.« (Kotler, 2004, str. 589)
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