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KLJUČNI DEJAVNIKI ZVESTOBE SPLETNI ZNAMKI MED SLOVENSKIMI 
UPORABNIKI INTERNETA 

 

POVZETEK 
 
Znamka ohranja svojo moč le toliko časa, dokler ohranja zveste uporabnike. 
Dobro poznavanje in razumevanje uporabnikov je zato nujna osnova za grajenje 
zvestobe in s tem moči znamke. Mnogi so trdili, da bo s pojavom svetovnega 
spleta izginila potreba po aktivnem upravljanju znamk. Trditev so argumentirali s 
tem, da lahko uporabniki na spletu brez ovir pregledujejo in dostopajo do izdelkov 
vseh ponudnikov in da se bo na koncu uporabnik vedno odločil za ponudnika z 
najnižjo ceno. Kmalu se je izkazalo ravno obratno. Moč znamke je na spletu 
postala še pomembnejša kot v večini drugih distribucijskih kanalov ali okolij. 
Uporabniki so namreč zaradi velike izbire med mnogimi neznanimi ponudniki še 
bolj nagnjeni k temu, da izberejo znamko, ki predstavlja vrednote in lastnosti, s 
katerimi se identificirajo, ter znamko, ki ji zaupajo.  
 
V teoretičnem delu magistrskega dela najprej opredelimo management izdelkov v 
okviru managementa marketinga. Poseben poudarek v tem delu je namenjen 
managementu znamk, saj je dejstvo, da izdelki z znamko na trgu ponavadi 
dosegajo višje cene kot izdelki brez znamke. Kadar obstajata na trgu dva 
primerljiva izdelka, od katerih eden nima zgrajene posebne znamke, uporabniki 
pogosto raje izberejo drug dražji substitut, saj se odločajo na osnovi kakovosti 
znamke ali ugleda, ki ga je zgradil lastnik ali upravljalec znamke. Uporabniki na 
spletu obiskujejo množico različnih spletnih mest, vendar zares uporabljajo le 
nekaj spletnih mest z močno znamko. Zaradi velike izbire med mnogimi neznanimi 
ponudniki so še bolj nagnjeni k temu, da izmed vseh možnih izberejo ponudnika, ki 
predstavlja vrednote in lastnosti, ki so za njih pomembne, so jim dovolj jasne in jim 
zaupajo. 
 
Sledi opredelitev spletne znamke kot znamke, ki je prisotna na spletu in učinkovito 
izkorišča internetno infrastrukturo za večino elementov marketinškega spleta in 
poslovnih funkcij. Primera uspešnih spletnih znamk, ki sta se zgradili skoraj 
izključno na spletu in sta šele kasneje začeli izkoriščati tudi ostale »nespletne« 
možnosti grajenja znamke, sta Amazon.com na globalni ravni in Najdi.si v 
Sloveniji. Vodilne znamke, tako spletne kot tiste, ki niso prisotne na spletu, se 
zavedajo, da zvestobo uporabnikov ustvarja vrsta interakcij znamke z 
uporabnikom, ne glede na to skozi kateri kanal do posamezne interakcije prihaja. 
Splet je zato le orodje in ne strategija. Značilnosti spleta namreč veliko 
pripomorejo k temu, da znamka izboljša svojo komunikacijo z uporabniki, se uči o 
uporabnikovih potrebah, izboljša svojo odzivnost, zmanjša transakcijske stroške 
za uporabnika, poveča udobje uporabniku. Vse našteto skupaj je pomembno za 
razvijanje močnega in trajnega odnosa z uporabniki. Zadovoljstvo je nedvomno 
povezano z zvestobo, zato se v magistrskem delu namenoma osredotočamo na 
ostale dejavnike, ki bi tudi utegnili biti povezani z zvestobo spletni znamki in so 
hkrati lahko osnova za segmentacijo uporabnikov in kasnejše marketinške 
aktivnosti.  
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Večina ponudnikov izdelkov segmentira svoje uporabnike glede na dejavnike, ki 
vplivajo na njihovo obnašanje v zvezi z znamko. Na tak način lažje planirajo in 
izvajajo marketinške aktivnosti, pri čemer so te v spletnem okolju lahko zelo 
personalizirane in prilagojene praktično vsakemu posameznemu uporabniku 
posebej. Samo s temeljitim razumevanjem različnih segmentov uporabnikov lahko 
ponudniki razvijejo učinkovite strategije in taktike, s pomočjo katerih bodo pridobili 
in zadržali uporabnike svoje znamke. V naslednjem sklopu magistrskega dela zato 
podrobneje opisujemo tri glavne skupine spremenljivk, ki so najpogosteje osnova 
za segmentiranje uporabnikov, tudi pri spletnih znamkah: demografske, 
psihografske in vedenjske spremenljivke. 
 
Zadnji del teoretičnega sklopa magistrskega dela je posvečen marketingu povezav 
in zvestobi uporabnikov spletnih znamk. Marketing povezav je marketinški 
koncept, ki temelji na zadrževanju obstoječih uporabnikov, s tem da vseskozi 
vzdržuje njihovo zadovoljstvo. V okviru marketinga povezav ponudnik izdelka 
identificira, razvije, vzdržuje, izboljšuje in kadar je to potrebno, tudi prekine odnos 
z uporabniki ali drugimi vpletenimi, pri čemer skrbi za doseganje ciljev obeh strani 
menjalnega procesa in za izpolnitev vseh danih obljub. Pridobivanje uporabnikov 
je na internetu izredno drago in če podjetju ne uspe zadržati uporabnikov vsaj 
nekaj let in uspešno spodbujati njihovo stalno uporabo, ne sme pričakovati 
dobička. Brez zvestobe uporabnikov so tudi najboljši spletni poslovni modeli 
obsojeni na propad. Pogoj za to, da ponudnik ustvari zveste uporabnike svoje 
znamke, je pridobitev njihovega zaupanja. To je sicer veljalo od nekdaj, vendar pri 
znamkah, ki delujejo pretežno na spletu, velja še veliko bolj.  
 
V raziskovalnem delu magistrskega dela ugotavljamo ali in kako so z zvestobo 
spletni znamki Najdi.si povezane tri glavne skupine dejavnikov, ki so najpogosteje 
osnova za segmentiranje uporabnikov: demografski, psihografski in vedenjski 
dejavniki. Ugotovili bomo, kateri dejavniki so poleg zadovoljstva povezani z 
zvestobo spletni znamki Najdi.si med slovenskimi uporabniki interneta ter kako 
močna je povezava med posameznim dejavnikom in zvestobo spletni znamki. 
Slovenski spletni iskalnik Najdi.si ima največji doseg med vsemi slovenskimi 
spletnimi stranmi, saj ga po podatkih edine neodvisne meritve v Sloveniji MOSS - 
Merjenje obiskanosti slovenskih spletnih strani uporablja 67,8 % vseh rednih 
uporabnikov interneta v Sloveniji oziroma več kot 42 % celotne slovenske 
populacije od 10-75 let (SOZ, 2008). Hkrati je Najdi.si spletna znamka, saj je 
zgrajena na spletu in za svoje poslovne funkcije in aktivnosti izkorišča predvsem 
vzvode, ki jih omogoča internetna infrastruktura. 
 
Ključne besede: 
marketing, management izdelkov, management znamk, znamka, spletna znamka, 
segmentacija uporabnikov, demografski dejavniki, psihografski dejavniki, vedenjski 
dejavniki, marketing povezav, zaupanje, uresničenje pričakovanj, komuniciranje, 
obvladovanje konfliktnih situacij, zvestoba.   
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KEY FACTORS DEFINING E-BRAND LOYALTY AMONG SLOVENE INTERNET 
CONSUMERS 

 

ABSTRACT 
 
A brand retains its strength for as long as it retains its loyal consumers. 
Understanding consumers well is a base for building longterm consumer loyalty 
and brand strength. Many authors made an assertion that need for branding would 
disappear with the phenomenon of the World Wide Web. They supported their 
belief by stating that on the Web everyone is able to browse, check and access all 
available products without limitations. They believed that, at the end, consumers 
would always choose suppliers offering lowest prices. Soon it proved to be just the 
opposite. Brand strength is even more important on the Web than in other 
traditional distribution channels and environments. Countless no-name suppliers 
provide an abundand offer, which puts consumers into a position to choose a 
brand, which represents values and attributes they can identify with, and a brand 
they trust. 
 
At the beginning of a theoretical part of this Master's thesis, there is a definition of 
product management within marketing management. In this part, the emphasis is 
on brand management, since it is a fact that branded products reach higher prices 
on the market more often, if compared to non-branded products. Whenever there 
are two substitute products on the market, of which one does not have a very well 
built brand, consumers choose the other, higher-priced product, because they 
prefer brand quality and reputation, built by brand owner or brand manager. 
Consumers daily visit several different websites, but only few of them are really 
used. They use those that succeeded in creating a powerful e-brand. Consumers 
on the Web feel even more inclined to choose a supplier, which provide them with 
values and characteristics that are important for them, leaving them no doubt and 
offer them a trustful experience.  
 
In the second part of the thesis, there is a definition of an e-brand, which is a 
brand presented on the Web and a brand which efficiently exploits internet 
infrastructure for the majority of its marketing mix components and business 
functions. Two examples of successful e-brands, which were established almost 
exclusively on the Web, and only later started to exploit other »offline« possibilities 
of brand building, as well, are Amazon.com on a global scale and Najdi.si in 
Slovenia. Leading brands, both e-brands and traditional brands, are fully aware 
that consumer loyalty is built by a number of interactions between a brand and a 
consumer. It does not matter through which channel interaction was assured. The 
Web is therefore a tool and not a strategy. Web characteristics can contribute a lot 
to improve the communication between a brand and consumers. They can also 
help to learn about consumers' needs, help to improve brand's response towards 
consumers, help to lower transaction costs for consumers, help to increase 
convenience for consumers. All listed improvements are important for building a 
strong and lasting relationship with consumers. Brand satisfaction is without a 
doubt directly connected to a brand loyalty, therefore this thesis deliberately 
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focuses on other factors that could influence e-brand loyalty and factors which 
could be at the same time basis for consumer segmentation and later marketing 
acitivities. Most suppliers segment consumers according to the factors, which 
influence consumers' behaviour in connection with the brand. In this way, they 
achieve easier planning and executing marketing activities, which can be very 
personalized in the Web environment and adapted practically for each unique 
consumer. Only by understanding different consumer segments, can suppliers 
develop efficient strategies and tactics, which will lead to acquisition and retention 
of their consumers. Therefore, the next part of the thesis describes three main 
variable groups, which  most frequently form the basis for consumer segmentation, 
used also by e-brands. They are demographic variables, psychographic variables 
and behavioural variables. 
 
The last section of theoretical part of the thesis is dedicated to the relationship 
marketing and consumer loyalty toward e-brands. Relationship marketing is a 
marketing concept based on retaining consumers by continuous maintenance of 
their brand satisfaction. According to the relationship marketing a product supplier 
identifies, develops, maintains, improves and, in case of necessity, also breaks 
relationship with consumers or other stakeholders. At the same time the product 
supplier takes care of achieving goals by both sides of exchange process and 
keeping brand promises. Gaining Web consumers is extremely expensive and if 
an e-brand is not capable of retaining them for at least several years while 
successfully stimulating their continuous usage, it cannot be expected to profit 
from it. Without consumer loyalty even the best business models are doomed to 
fail. Gaining consumers' trust is a base for suppliers to create loyal consumers of 
its brand. This was the case also in the past, but it is even more important for 
brands that operate almost exclusively on the Web. 
 
In the empirical part of the Master's thesis, we explore whether and how well  
consumers' loyalty toward Slovene e-brand Najdi.si (dependant variable)  
connects to the three main variable groups, which most frequently form basis for 
consumer segmentation (demographic, psychographic and behavioural variables). 
Next to brand satisfaction, the variables that are in connection to e-brand loyalty 
among Slovene internet consumers are described, as well as how strong is a 
connection between each particular variable and e-brand loyalty. Slovene search 
engine Najdi.si has the highest reach among all Slovene based web sites. 
According to the major independent web site reach research in Slovenia - MOSS – 
67.8% of all Slovene regular internet consumers use Najdi.si, which accounts for 
42% of the whole Slovene population between 10 and 75 years of age (SOZ, 
2008). At the same time, Najdi.si is a typical e-brand, built on the Web and using 
the internet infrastructure for the majority of its business functions and activities.                          
          
Key Words: 
marketing, product management, brand management, brand, e-brand, consumer 
segmentation, demographic variables, psychographic variables, behavioural 
variables, relationship marketing, trust, commitment, communication, conflict 
handling, loyalty. 
  



 11

1 UVOD 

1.1 Opredelitev področja raziskovanja in opis problema 

Raziskovalno področje, v okviru katerega je pripravljeno magistrsko delo, je 
marketing, pri čemer osrednji del predstavljata podpodročje spletnih znamk  in 
podpodročje marketinga povezav (angl. »relationship marketing«).  
 
Šele zadnjih petnajst let lahko govorimo o uporabi interneta v širšem krogu 
uporabnikov. To kažejo tudi marketinške raziskave, ki pokrivajo področje interneta. 
Raziskovalci z Univerz v Nevadi in Wisconsinu (Schibrowsky in drugi 2007, 722) 
so ugotovili, da je bilo v zadnjih treh letih objavljenih več kot 60 % vseh do zdaj 
izvedenih marketinških raziskav, ki kakorkoli pokrivajo področje interneta in ki so 
bile kadarkoli objavljene v uglednih mednarodnih akademskih publikacijah.  
 
V Sloveniji o razmahu interneta in o spletnih znamkah lahko govorimo šele zadnjih 
deset let. V tem času je sicer nastalo kar nekaj slovenskih spletnih znamk, vendar 
pa je med njimi le peščici uspelo pri slovenskih uporabnikih interneta doseči 
primerljivo stopnjo zvestobe, kot jo dosegajo znamke, ki na spletu niso prisotne in 
so svojo tržno pozicijo gradile več desetletij.  
 
V raziskavi podjetja Bain & Co, ki jo navaja Stephen Drees (2006) so ugotovili, da 
lahko podjetja, ki uspejo razširiti podskupino svojih najboljših uporabnikov za 5%, 
povečajo donosnost svojih sredstev celo do 75%. V Allegiant Group (prav tam, 
2006) so zato razvili model sedmih stopenj zvestobe uporabnika1, s pomočjo 
katerega podjetja med uporabniki ugotavljajo stopnjo zvestobe izbrani znamki.  
 
V magistrskem delu želimo ugotoviti kateri dejavniki so ključni za zvestobo spletni 
znamki med slovenskimi uporabniki interneta. Po Bergstromu (2000, 10) je 
namreč s širitvijo uporabe interneta postala moč znamk še pomembnejša kot je 
bila doslej v drugih kanalih in okoljih. Močna znamka ohranja svojo moč le toliko 
časa, dokler ohranja zveste uporabnike. Dobro poznavanje in razumevanje njenih 
uporabnikov je zato nujna osnova za grajenje zvestobe in s tem moči znamke. 
 
Pojav globalizacije je najbolj opazen prav na svetovnem spletu, kjer se slovenske 
spletne strani borijo za svoje uporabnike z izredno velikim številom tujih spletnih 
strani. V hudem konkurenčnem boju uspevajo le spletne strani, ki uspejo ustvariti 
prepoznavno znamko in zadržati svoje uporabnike. Zvestoba slovenskih 
uporabnikov je za dolgoročni uspeh slovenske spletne znamke ključnega pomena. 
Eden ključnih elementov marketinške strategije spletnih medijev je poznavanje 
uporabnikov interneta in dejavnikov, pri katerih obstaja povezava z zvestobo 
spletni znamki.  
 
                                                 
1 Sedem stopenj zvestobe uporabnikov: 1. dvomljiv uporabnik; 2. uporabnik, ki obeta; 3. uporabnik, 
ki preizkuša; 4. uporabnik, ki ponovi uporabo; 5. reden uporabnik; 6. zvest uporabnik; 7. uporabnik 
zagovornik.  
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Ndubisi (2007, 99) zagovarja tezo, da je za podjetja smiselno in učinkovito 
investiranje v grajenje dolgotrajnega odnosa z zvestimi oziroma vsaj potencialno 
zvestimi uporabniki. Zvestobo uporabnikov direktno povezuje s štirimi stebri  
marketinga povezav, s pomočjo katerih podjetja lahko napovedujejo stopnjo 
zvestobe znamki. V zvezi s tem pa Palmer (1997, 321) opozarja, da ni univerzalne 
rešitve, ki bi bila primerna za vse trge, ampak je treba dejavnike zvestobe 
uporabnikov ugotoviti za vsak trg posebej.   
 
 

1.2 Namen, cilji in osnovne trditve  

Namen magistrske naloge je raziskati dejavnike in moč njihove povezave z 
zvestobo spletni znamki pri slovenskih uporabnikih interneta.  
 
Cilji v teoretičnem delu naloge: 

- opredeliti znamke izdelkov okviru raziskovalnega področja marketinga;  
- postaviti definicijo uspešne spletne znamke;  
- primerjati značilnosti spletnih znamk in znamk, ki niso prisotne na spletu; 
- opredeliti ključne dejavnike, ki so povezani z obnašanjem uporabnikov na 

spletu;  
- opredeliti marketing povezav in štiri stebre, ki so ključni za to podpodročje 

marketinga; 
- razdeliti uporabnike glede na stopnjo zvestobe znamkam, s poudarkom na 

spletnih znamkah; 
- opredeliti, na katere dejavnike, ki so povezani z zvestobo znamki, je možno 

vplivati. 
 
Osnovni cilj raziskovalnega dela naloge je ugotoviti, kateri dejavniki so povezani z 
zvestobo spletni znamki med slovenskimi uporabniki interneta ter kako močna je 
povezava med posameznim dejavnikom in zvestobo spletni znamki. 
 
Posebni cilji raziskovalnega dela naloge, ki so izvedeni iz osnovnega cilja in 
prispevajo k njegovemu doseganju so: 

- prepoznati dejavnike, ki so povezani z zvestobo uporabnikov slovenske 
spletne znamke Najdi.si;  

- ugotoviti, ali obstaja pri slovenskih uporabnikih interneta povezava med 
demografskimi, psihografskimi in vedenjskimi dejavniki na eni strani ter 
zvestobo spletni znamki, na drugi strani; 

- ugotoviti, na katere dejavnike, ki so dovolj močno povezani z zvestobo 
spletni znamki, mora biti posebej pozorno podjetje, ki je lastnik in 
upravljalec slovenske spletne znamke; 

- ugotoviti stopnjo zvestobe znamki med uporabniki slovenskega spletnega 
iskalnika Najdi.si; 

- ugotoviti, kateri koraki so pomembni za dolgoročno grajenje močne spletne 
znamke v očeh slovenskih uporabnikov. 
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Na podlagi zastavljenih ciljev smo postavili naslednje tri temeljne hipoteze, ki jih 
preverjamo v raziskavi: 
 
Hipoteza 1 – Pri slovenskih uporabnikih interneta obstaja povezava med 
demografskimi dejavniki in zvestobo spletni znamki (jakost povezanosti znaša 
R>0,5 pri p=0,05). 
 
Hipoteza 2 – Pri slovenskih uporabnikih interneta obstaja povezava med 
psihografskimi dejavniki in zvestobo spletni znamki (jakost povezanosti znaša 
R>0,5 pri p=0,05). 
 
Hipoteza 3 – Pri slovenskih uporabnikih interneta obstaja povezava med 
vedenjskimi dejavniki in zvestobo spletni znamki (jakost povezanosti znaša R>0,5 
pri p=0,05). 
 
 
SLIKA 1: POTEK RAZISKAVE 
 

 
 

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave 

Predpostavke v teoretičnem delu naloge: 
- na stopnjo zvestobe znamkam vplivajo poleg zadovoljstva uporabnikov tudi 

drugi dejavniki, pri čemer izpostavljamo predvsem dejavnike, ki se v teoriji 
in praksi najpogosteje uporabljajo za segmentiranje (demografski, 
psihografski, vedenjski dejavniki); zadovoljstvo nikakor ne more biti edini 
napovednik uporabnikove zvestobe, saj ne zajema celotne širine in globine 
uporabnikovih izkušenj z znamko (Story in Hess 2006, 406-407); ne le, da 
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zadovoljstvo ne more biti sinonim za zvestobo, niti trenutna zvestoba ni 
zanesljiv napovednik zvestobe v prihodnosti;   

- spletno znamko, ki je del širšega pojma znamke, definira prisotnost na 
spletu in učinkovito izkoriščanje internetne infrastrukture za večino 
elementov marketinškega spleta in poslovnih funkcij, ki so povezani z 
znamko. 

 
Predpostavke raziskave: 

- podatki referenčne raziskave Moss pomlad 2008 o starostni in spolni 
strukturi rednih slovenskih uporabnikov interneta so enaki dejanski strukturi 
rednih slovenskih uporabnikov interneta;  

- vzorec respondentov je dovolj velik (stratificiran vzorec z 294 enotami) in 
reprezentativen, da lahko ugotovitve veljajo za vse redne slovenske 
uporabnike interneta; 

- populacija znotraj posameznega stratuma je homogena, medtem ko je 
variabilnost med stratumi velika; 

- respondenti so na vprašanja iz vprašalnika točno in pošteno odgovarjali. 
 

Omejitve raziskave: 
- raziskava je omejena na uporabnike interneta v Sloveniji, ki so v času 

objave anketnega vprašalnika obiskali vstopno stran spletnega mesta 
www.najdi.si in v celoti izpolnili vprašalnik; 

- v obdelavo podatkov je na podlagi stratificiranega vzorčenja vključenih 294 
naključno izbranih vprašalnikov izmed vseh 1.714 v celoti izpolnjenih 
spletnih anketnih vprašalnikov; 

- raziskava je opravljena med slovenskimi uporabniki interneta, čeprav je 
možno, da slovenske spletne strani uporabljajo tudi tuji uporabniki; 

- v raziskavi se omejimo na preučevanje povezave med izbranimi 
demografskimi, psihografskimi in vedenjskimi dejavniki na eni strani in 
zvestobo uporabnikov na drugi strani in namenoma ne raziskujemo 
povezave med zadovoljstvom in zvestobo. 

 
 

1.4 Metode raziskovanja 

Podatki za teoretično strokovni del magistrskega dela so zbrani iz pretežno tuje 
strokovne in znanstvene literature, ki zajema področje raziskovanja spletnih 
znamk, marketinga povezav in obnašanja uporabnikov na internetu. V okviru 
poglobljenega proučevanja sekundarnih virov so povzeti novejši prispevki in 
teoretična spoznanja s področja managementa znamk in raziskave, ki se ukvarjajo 
s področji obnašanja in zvestobe uporabnikov na internetu. 
 
Podatki za empirični del magistrskega dela so zbrani s pomočjo spletnega 
vprašalnika. Respondenti so uporabniki slovenskega spletnega iskalnika Najdi.si, 
ki ima največji doseg med vsemi slovenskimi spletnimi stranmi, saj ga po podatkih 
MOSS - merjenje obiskanosti slovenskih spletnih strani (SOZ 2008, projekt MOSS, 
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pomlad 2008) uporablja 67,8 % vseh rednih uporabnikov interneta v Sloveniji 
oziroma več kot 42 % celotne slovenske populacije od 10-75 let.  
 
V magistrskem delu so uporabljene naslednje metode raziskovalnega dela: 

- z metodo deskripcije in kompilacije so v prvem delu teoretično opredeljeni 
vloga managementa izdelkov v okviru managementa marketinga, spletna 
znamka ter dejavniki, ki so povezani z obnašanjem uporabnikov na spletu 
in so hkrati največkrat osnova za segmentiranje uporabnikov; 

- komparativna metoda je uporabljena pri primerjavi spletnih znamk in 
znamk, ki niso prisotne na spletu; 

- metoda spletnega anketiranja je uporabljena za pridobitev podatkov 
slovenskih uporabnikov interneta za analizo in potrditev ali zavrnitev 
postavljenih hipotez. 

 
Za potrebe raziskave in preverjanja postavljenih hipotez so uporabljene naslednje 
statistične metode:  

- univariatne analize (metoda frekvenčne analize, metoda srednjih vrednosti - 
aritmetična sredina); 

- bivariatne in multivariatne analize (Pearsonov koeficient korelacije, multipli 
korelacijski koeficient, analiza variance, enostavna regresija, Levenov test, 
Cronbachov koeficient zanesljivosti, Eta koeficient).  
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2 VLOGA MANAGEMENTA IZDELKOV V OKVIRU MANAGEMENTA 
MARKETINGA 

2.1 Ključni koncepti marketinga 

Po Kotlerju (1996, 13) je marketing »družbeni in upravljalski proces, s pomočjo 
katerega organizacije in posamezniki dobijo, kar potrebujejo ali želijo, tako da 
ustvarijo, ponudijo in medsebojno zamenjujejo izdelke, ki imajo vrednost«. 
 
Navaja tudi nekaj drugih uporabnih definicij marketinga: 

- »marketing je proces, s pomočjo katerega se organizacija kreativno, 
produktivno in donosno poveže s trgom«; 

- »marketing je umetnost, s katero ustvarimo in zadovoljimo kupce ter 
dosežemo dobiček«; 

- »marketing pomeni to, da pravim ljudem ob pravem času, na pravem kraju 
s pravo ceno ter s pravo komunikacijo priskrbimo prave izdelke«. 

 
Po definiciji Ameriškega združenja za marketing2 pojem marketing zajema vse 
aktivnosti in procese, ki kreirajo, komunicirajo, dostavijo in menjajo ponudbo, ki 
predstavlja vrednost za uporabnike, stranke, partnerje in družbo na splošno (AMA, 
2007). Marketing management pa je po definiciji istega združenja »proces 
načrtovanja in snovanja izdelkov in idej, določanja cene, odločitev v zvezi z 
marketinškim komuniciranjem in distribucijo, z namenom, da se s ciljnimi 
skupinami ustvari taka menjava, ki zadovolji pričakovanja uporabnika in podjetja«. 
 
Med naloge marketinga sodita informiranje in učenje ciljnih trgov o vrednosti in 
konkurenčnih prednostih, ki jih ima določeno podjetje in njegovi izdelki. Vrednost 
je prednost za uporabnika, ki izhaja iz lastništva ali uporabe izdelka. Konkurenčna 
prednost pa je značilnost podjetja ali izdelka, zaradi katere sta podjetje ali izdelek 
boljši od konkurentov, pri čemer to koristi predvsem uporabniku.  
 
Chris Newton trdi, da ljudje marketing prepogosto enačijo z oglaševanjem ali 
prodajo (Newton, 2008). Po njegovem mnenju je del marketinga vsaka strategija 
ali odločitev, ki je sprejeta v katerem izmed naslednjih dvanajstih področij: 

- identificirati in izmeriti potrebe trga; 
- identificirati in oceniti svoje ciljne skupine; 
- identificirati optimalne in stroškovno učinkovite medije (klasične in spletne), 

s katerimi lahko doseže svoje ciljne skupine; 
- oceniti prednosti izdelka; 
- identificirati in razviti najbolj učinkovite distribucijske kanale; 
- testirati različne koncepte pakiranja izdelkov z namenom izbrati embalažo, 

ki se najbolje prodaja; 
- določiti optimalno cenovno strategijo; 
- razviti učinkovite promocijske strategije, oglaševalske akcije, akcije 

pospeševanja prodaje, strategije lansiranja; 

                                                 
2 Ang. AMA - American Marketing Association. 
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- razviti in dokumentirati prodajni proces; 
- iskati optimalne izvedbe prodajnega procesa (testirati različne prodajne 

načine, izbor kadrov, podporni material, izobraževanja, merjenje in 
izboljšave); 

- zagotoviti, da projekcije prodaje ustrezajo realnim proizvodnim možnostim; 
- razvijati programe za optimizacijo vrednosti skozi celoten ciklus 

posameznega uporabnika (programi zvestobe). 
 
Cilj marketinga je ustvariti in vzdrževati prednost podjetja in njegovih izdelkov na 
ciljnih trgih. Cilj vsakega podjetja pa je ustvariti obojestransko koristen in 
dobičkonosen odnos s svojimi uporabniki. Za doseganje tega cilja si morajo 
prizadevati vse poslovne funkcije v podjetju, pri čemer še posebej marketing nosi 
velik del odgovornosti. 
 
 

2.2 Management izdelkov 

Izdelek je eden izmed štirih P-jev marketinškega spleta3 in osrednja komponenta 
vsake marketinške strategije, saj brez izdelka ne bi imeli kaj promovirati, 
distribuirati ali ceniti (Dann in Dann 2001, 188). 
 
Izdelčni vodja na podlagi izdelčnih zahtev, ki jih zbere od oddelka prodaje in 
zaposlenih v marketingu, pripravi dokument izdelčnih zahtev4, ki razvojnemu timu 
služi kot načrt za razvoj izdelka. Osnova za pripravo izdelčnih zahtev je dokument 
marketinških zahtev izdelka5, ki ga ponavadi pripravi marketinški oddelek. V 
manjših podjetjih izdela izdelčni vodja oba dokumenta, medtem ko marketinški 
oddelek izvaja naloge marketinga navzven (predstavitev na sejmih, predstavitveni 
materiali,...).   
 
V manjših tehnoloških podjetjih ali »start-up« podjetjih je meja med funkcijama 
izdelčnega marketinga in managementa izdelkov pogosto zabrisana in naloge 
obeh opravlja en posameznik. Večje kot je podjetje, večja je potreba po 
specializaciji obeh funkcij. Razvojni oddelek potrebuje podrobne in kakovostne 
dokumente zahtev, ki jih pripravlja izdelčni vodja. Odgovorni za izdelčni marketing 
pa se mora posvetiti natančni analizi trga, pripravljati marketinško-komunikacijske 
načrte in vzdrževati odnose z različnimi javnostmi. 
 
Podjetja, ki upravljajo s širokim naborom izdelkov, pogosto prilagodijo svojo 
organizacijo tako, da temelji na managementu izdelkov. Na čelu take organizacije 
je vodja, ki nadzoruje vodje izdelčnih skupin, ki so nadrejeni vodjam posameznih 
izdelkov ali znamk. Taka oblika organizacije je primerna predvsem takrat, kadar se 
izdelki med seboj popolnoma razlikujejo ali pa njihovo število močno presega 
zmogljivosti funkcijske organizacijske oblike marketinga (Kotler 1996, 722).  
                                                 
3 4 P-ji marketinškega spleta: izdelek, cena, tržne poti, marketinško komuniciranje (ang. product, 
price, placement, promotion).  
4 Ang. PRD – product requirements document. 
5 Ang. MRD – marketing requirements document. 
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Organizacijo na osnovi managementa izdelkov je prvo uveljavilo podjetje Procter & 
Gamble, ki je leta 1927 zaradi slabe prodaje mila znamke Camay, posvetila 
posebnega vodjo in pozornost razvoju in promociji izključno enega izdelka. Zaradi 
doseženih uspehov so kmalu tudi ostali izdelki dobili svoje izdelčne vodje, ki so 
upravljali z njimi. 
 
Kotler navaja šest nalog, ki po njegovem mnenju spadajo med obveznosti 
izdelčnega vodje6 (1996, 723-724): 

1. razvijanje dolgoročne in konkurenčne strategije za izdelek; 
2. priprava letnega marketinškega načrta in napovedi prodaje; 
3. sodelovanje z oglaševalskimi agencijami in ostalimi agencijami za izvajanje 

promocijskih aktivnosti;  
4. spodbujanje podpore za določen izdelek v lastnem prodajnem oddelku in 

pri distributerjih; 
5. pridobivanje podatkov o uspešnosti določenega izdelka, o mnenjih 

uporabnikov in trgovcev ter novih problemih in priložnostih; 
6. sprožanje pobud za izboljšanje izdelka, da bi zadovoljili spreminjajoče 

potrebe trga. 
 
Organizacija marketinga na osnovi managementa izdelkov prinaša podjetju tako 
prednosti kot slabosti. V nadaljevanju so naštete najprej prednosti, nato pa še 
slabosti, ki po Kotlerju (1996, 724-725) izvirajo iz opisane organizacije na osnovi 
managementa izdelkov. 
 
Prednosti organizacije marketinga na osnovi managementa izdelkov: 

1. izdelčni vodja se lahko osredotoči na oblikovanje stroškovno primernega 
marketinškega spleta za izdelek; 

2. izdelčni vodja lahko hitreje reagira na probleme, ki nastajajo na trgu, kot 
razne komisije ali funkcijski specialisti; 

3. manj pomembne znamke so znotraj podjetja manj zapostavljene, saj imajo 
svojega »zagovornika«; 

4. management izdelkov je izjemna priložnost za usposabljanje mladih 
managerjev, saj jih vključuje v skoraj vse dejavnosti podjetja.   

  
Slabosti organizacije marketinga na osnovi managementa izdelkov: 

1. izdelčni vodja običajno nima pooblastil za izpeljavo vseh zamisli in je 
odvisen od sodelovanja drugih oddelkov; 

2. izdelčni vodje ponavadi postanejo strokovnjaki le za svoj izdelek in redko še 
za kakšno drugo funkcijo, ki je prav tako pomembna za učinkovito 
poslovanje; 

3. organizacija na osnovi managementa izdelkov je ponavadi draga zaradi 
velikega števila ozko specializiranih izdelčnih vodij; 

4. izdelčni vodje pogosto menjajo podjetja ali vsaj prehajajo od znamke do 
znamke, kar ima za posledico kratkoročno marketinško načrtovanje, to pa 
ne zagotavlja prepotrebne dolgotrajne vitalnosti znamke.   

 
                                                 
6 Kotler sicer našteva naloge le v okviru managementa izdelkov, vendar vse naštete naloge lahko 
enako veljajo tudi za management storitev. 
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Sama narava interneta nekoliko zaplete proces definiranja meja, ki označujejo 
spletni izdelek (Dann in Dann 2001, 190-193). Internet je namreč medij oziroma 
infrastruktura, spletno mesto pa je predvsem vmesnik in kljub temu, da oba 
prispevata k skupnemu konceptu spletnega izdelka, največkrat noben izmed njiju 
sam po sebi še ni izdelek, ki ga ponudnik trži. Da bi lahko določili, kakšna je vloga 
spletnega mesta pri posameznem spletnem izdelku, moramo bolj podrobno kot 
vsebino spletnega mesta poznati njegov namen. Namen spletnega mesta je lahko 
na primer: 

- širjenje informacij; 
- interakcija s podjetjem ali uporabniki; 
- mehanizem za naročanje in distribucijski kanal.  

 
Zaradi zapletenega pojmovanja in definicije spletnega izdelka bomo v 
nadaljevanju zvestobo raje povezovali z znamko (predvsem spletno), saj ta 
zajema tako spletno mesto kot spletni izdelek. V nadaljevanju zato sledi 
podrobnejša predstavitev managementa znamk v okviru managementa izdelkov. 
 
 

2.3 Management znamk 

Znamka je izraz, ki se v marketinški teoriji uporablja kot nadpomenka, ki zajema 
korporativne oziroma organizacijske znamke na eni strani in blagovne znamke na 
drugi strani. V okviru blagovnih znamk ločimo izdelčne in storitvene znamke. 
Znamka ni lastnost izdelka, ampak je skupek vtisov, občutij in znanja, ki ga ima 
uporabnik o posamezni entiteti na trgu. Kot dejavniki, ki tvorijo in vplivajo na 
skupek vtisov, se v teoriji največkrat pojavljajo: 

- funkcionalne obljube izdelka;  
- emocionalne obljube;  
- izkustvene obljube;  
- koristi znamke;  
- razlikovalne prednosti znamke;  
- osebnost znamke;  
- namen znamke;  
- vizija znamke;  
- vrednote znamke.  

 
Pfajfar in Konečnikova (2007, 645-647) trdita, da ustvarjanje znamke poteka 
vzporedno znotraj in zunaj podjetja, kar skupno tvori korporativno vrednost 
znamke. Pri tem navajata naslednje tri korake, ki so nujni za učinkovito ustvarjanje 
in kasnejše upravljanje znamk: 

- ustvarjanje organizacije, ki živi za znamko in pooseblja njene vrednote; 
- soočenje z razvijanjem strategije ključne znamke v podjetju, ki vključuje 

izgradnjo identitete znamke in njeno pozicioniranje; 
- postavitev načrta za izgradnjo znamke, ki pomaga pri lansiranju znamke v 

praksi in jo tudi določi.   
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Veščina kreiranja in vzdrževanja znamk se imenuje management znamk. Gre za 
pristop, ki ne velja le za izdelke, namenjene končnemu uporabniku (B2C7), ampak 
tudi za izdelke na medorganizacijskem (B2B8) trgu. V magistrskem delu se bomo v 
nadaljevanju omejili le na management znamk, namenjenih končnemu 
uporabniku. Pri spletnih znamkah namreč največkrat velja, da je odjemalec hkrati 
tudi uporabnik, še posebej ker je izdelek najpogosteje kar spletno mesto. Tudi 
kadar govorimo o spletnih storitvah, se te večinoma manifestirajo prek spletnega 
mesta, kar pomeni, da je tudi v tem primeru odjemalec hkrati uporabnik.     
 
Po Aakerju (1996) je identiteta znamke osrednji del modela grajenja znamke. 
Teoretični model načrtovanja identitete znamke je podrobneje predstavljen na sliki 
2. Načrtovanje identitete znamke se prične s strateško analizo znamke, v okviru 
katere temeljito preučimo zunanje mikro okolje (analiza uporabnikov ter analiza 
konkurentov) in notranje okolje (notranja analiza). Identiteta znamke je odvisna od 
nivoja, na katerem znamka funkcionira, zato Aaker loči štiri sklope identitete: 
izdelčna znamka, znamka kot organizacija, znamka kot oseba in znamka kot 
simbol. Vrednost znamke je odvisna od funkcionalnih, emocionalnih in 
samoizrazitih prednosti, ki jih lahko ponudi uporabniku. Na podlagi identificirane 
vrednosti znamke mora lastnik ali upravljalec znamko ustrezno pozicionirati na trg, 
izvajati planirane aktivnosti in sproti spremljati in testirati učinke. Z ustreznimi 
korekcijami znamka postopoma razvije odnos z njenimi uporabniki. Pri vsem 
skupaj je pomembno dejstvo, da je grajenje znamke proces, ki se nikoli ne konča, 
zato se različni deli predstavljenega modela stalno obnavljajo.    
 
Grajenje znamke se začne po temeljiti analizi trga s pomočjo naslednjih korakov, 
za katere pa ni nujno, da se izvajajo v zapisanem vrstnem redu: 

1. izbira imena znamke (običajno ga izbere lastnik podjetja, marketinški 
oddelek ali marketinška agencija); 

2. izdelava logotipa ali znaka (upoštevati je treba vse vrste pojavnosti in 
prihodnjo uporabo; običajno ga izdela marketinška agencija ali oblikovalec); 
Vizualna podoba je eden izmed elementov, ki omogoča grajenje pravega 
odnosa, ki temelji na zaupanju med popolnim zadovoljstvom in naravno 
zvestobo uporabnika (Flavian in drugi 2005, 451); 

3. oblikovanje osebnosti znamke (osebnost vsebuje vse značilnosti, ki naj bi 
jih predstavljala znamka; osebnost ponavadi oblikuje marketinški oddelek 
ali marketinška agencija); 

4. izvajanje operativnih marketinških aktivnosti (gre za vse aktivnosti, ki 
predstavljajo znamko in njene vrednote na najboljši možen način, pri čemer 
na trgu doseže želeno ciljno skupino; izbira marketinških aktivnosti je 
odvisna od razpoložljivega proračuna, velikosti trga, značilnosti trga in ciljne 
skupine).  

                                                 
7 Ang. business to customer. 
8 Ang. business to business. 
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SLIKA 2: TEORETIČNI MODEL NAČRTOVANJA IDENTITETE ZNAMKE 
 
 

STRATEŠKA ANALIZA ZNAMKE 
 
   analiza uporabnikov analiza konkurentov  notranja analiza 
   - trendi   - izgled/identiteta znamke - izgled obstoječe znamke 
   - motivacija   - prednosti, strategije  - dediščina znamke 
   - nezadovoljene potrebe - ranljivost   - prednosti/sposobnosti 
   - segmentiranje      - vrednote podjetja 
 
 
 
   SISTEM IDENTITETE ZNAMKE 
 
 

   IDENTITETA ZNAMKE 
 

   razširjena 
   osrednja 

 
   izdelčna  znamka kot   znamka kot  znamka kot  
   znamka  organizacija   oseba   simbol 
   1.obseg izdelka 7.značilosti   9.osebnost  11.vizualna  
   2.značilnosti  organizacije   (pristen,  podoba 
      izdelka  (npr. inovativna,   energičen,   in prispodoba 
   3.kakovost/  zanesljiva...)   robat)   12.dediščina 
      vrednost  8.lokalna vs   10.odnos  znamke 
   4.uporaba  globalna   znamka-uporabnik 
   5.uporabniki      (npr.prijateljski, 
   6.država izvora     svetovalec) 
 
 
   PREDLOG VREDNOSTI      KREDIBILNOST 
   funkcionalne  emocionalne  samoizrazite   podpora drugih znamk  
   prednosti  prednosti  prednosti 
 
 

        ODNOS ZNAMKA - UPORABNIK 
 

      SISTEM IMPLEMENTACIJE IDENTITETE ZNAMKE 
      POZICIJA ZNAMKE 

- določanje identitete znamke in  - aktivno komuniciranje 
     predloga vrednosti    - zagotavljanje konkurenčne  

- izbrani ciljni skupini      prednosti 
 

         IZVEDBA 
- izvedba alternativ  - simboli in prispodobe  - testiranje 

 
         SPREMLJANJE 

 
 
Vir: Aaker 1996 
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Uporabniki ponavadi sprejemajo znamko kot pomemben dejavnik, ki doda 
vrednost izdelku, saj predstavlja določeno kakovost ali značilnost. S stališča 
lastnika znamke je pomembno dejstvo, da izdelki z znamko na trgu ponavadi 
dosegajo višje cene. Kadar obstajata na trgu dva primerljiva izdelka, od katerih 
eden nima zgrajene posebne znamke (trži se kot generični izdelek ali v okviru 
skupine izdelkov s trgovinsko znamko), uporabniki pogosto raje izberejo drug 
dražji substitut, saj se odločajo na osnovi kakovosti znamke ali ugleda, ki ga je 
zgradil lastnik ali upravljalec znamke. 
 
V okviru teorije znamk ločimo psihološki vidik od izkustvenega vidika. Izkustveni 
vidik sestavlja seštevek vseh kontaktov uporabnika z znamko, kar lahko označimo 
tudi kot izkušnja z znamko9. Psihološki vidik, ki se pogosto označuje tudi kot 
podoba znamke10, pa je simbolni konstrukt, ki ga sestavljajo vse informacije in 
pričakovanja povezana z izdelkom. 
 
Vsako znamko sestavlja šest temeljnih konceptov: 

- ime znamke; 
- identiteta znamke; 
- osebnost znamke; 
- obljuba znamke; 
- dotik znamke; 
- vrednost znamke.   

 
V nadaljevanju predstavljamo vsakega izmed šestih temeljnih konceptov, ki 
sestavljajo znamko.  
 
 

2.3.1 Ime znamke 
 
Ime znamke se pogosto enači z znamko samo, vendar pa ime znamke dejansko 
predstavlja le pisno ali zvočno označitev znamke. V tem smislu ime znamke 
predstavlja zaščitni znak, ki kaže, da je lastnik znamke ekskluzivni dobavitelj 
izdelka. Lastnik znamke ima ponavadi interes ime oziroma znak zaščititi z 
registracijo pri ustanovi, ki vodi register znamk11, saj je za večino sodobnih 
izdelkov razvita vsaj neke vrste identiteta (od preproste pri kuhinjski soli, do 
kompleksne pri designerskih oblačilih).    
 
 

2.3.2 Identiteta znamke 
 
Identiteta znamke je nujna zato, da uporabniki znamko sploh prepoznajo in jo 
ločijo od konkurenčnih znamk. Lastnik znamke zato želi čim bolj zmanjšati 
razkorak med podobo znamke in identiteto znamke. Identiteto znamke pogosto 
                                                 
9 Ang. brand experience. 
10 Ang. brand image. 
11 Na primer Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (http://www.uil-sipo.si).  
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poenostavljajo izključno kot zunanje izražanje znamke (skozi ime ali vizualno 
podobo), vendar pa identitete znamke ne smemo enačiti samo z njeno fizično 
pojavnostjo, ampak tudi z vrednostjo, ki jo znamka dosega v očeh uporabnika in 
lastnika oziroma upravljalca znamke. Kapferer (1992) recimo postavlja osebnost 
znamke za enega ključnih dejavnikov, ki sestavljajo identiteto znamke. Identiteto 
znamke po njegovem mnenju sestavljajo tako zunanji vidiki (ki so bolj vidni) kot 
notranji vidiki (manj vidni). 
 
 
SLIKA 3:  PRIZMA IDENTITETE ZNAMKE PO KAPFERERJU 
 

 
Vir: Kapferer 1992 
 
 

2.3.3 Osebnost znamke 
 
Pri osebnosti znamke gre za pripisovanje človeških osebnostnih lastnosti znamki, 
predvsem z namenom doseganja diferenciacije. Osebnost znamke se gradi z 
aktivnostmi dolgoročno usmerjenega marketinga, zaradi svojih vizualnih 
značilnosti pa jo gradijo tudi elementi kot sta embalaža in grafika. Osebnost doda 
znamki globino, čustva in naklonjenost. Seveda lahko temelji odnos med znamko 
in uporabnikom na izključno funkcionalnih prednostih, vendar pa osebnost znamke 
doda dimenzijo, ki je nujna za razvijanje dolgoročnejšega odnosa z uporabnikom. 
 
 

2.3.4 Obljuba znamke 
 
Obljuba znamke je trditev lastnika oziroma upravljalca znamke njenim 
uporabnikom, ki pove, kaj naj bi uporabniki pričakovali pri odnosih z znamko (stik s 
prodajalcem ali predstavnikom, sama storitev, kakovost izdelka, učinek, 
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komunikacija). Obljubo znamke uporabniki pogosto močno povezujejo z imenom 
lastnika znamke ali njegovim logotipom. Obljuba znamke je pogosto izražena že v 
sloganu znamke12. 
 
 

2.3.5 Dotik znamke 
 
Dotik znamke lahko označimo kot vsako priložnost, v okviru katere znamka vpliva 
ali se dotakne zainteresiranih javnosti. O učinkovitem grajenju znamke lahko 
govorimo takrat, kadar so vsi dotiki znamke skrbno načrtovani in med seboj 
usklajeni. Vsak dotik mora predstavljati celotno osebnost znamke, njeno obljubo in 
identiteto. To je zagotovilo za grajenje ugledne in verodostojne znamke. En sam 
neusklajen dotik lahko povzroči nepopravljive posledice in zmanjša ugled in 
kredibilnost znamke. 
 
 

2.3.6 Vrednost znamke 
 
Znamka je neoprijemljivo premoženje, ki ga analitiki pogosto uporabljajo za 
razlago razlike med knjigovodsko vrednostjo podjetja in njegovo tržno vrednostjo. 
Tržna vrednost podjetja lahko močno presega vrednost fizičnega oziroma 
oprijemljivega premoženja podjetja, pri čemer velik del razlike predstavlja vrednost 
znamke ali znamk v lasti podjetja. Po Interbrandovih13 podatkih lahko vrednost 
znamke predstavlja celo 70% in več tržne vrednosti celotnega podjetja – dober 
primer za to sta na primer korporaciji McDonald's in Disney (Lindemann 2004, 2). 
 
Miličeva (2008, 18) v zvezi z ocenjevanjem vrednosti znamk navaja dve vrsti 
modelov vrednotenja znamk: 
 

1. Poslovno-finančni modeli 
Temeljijo na proučevanju stroškov zamenjave znamke, dobičkov, ki jih bo ustvarila 
znamka in tržnega deleža. Glavna prednost poslovno-finančnih modelov je, da 
ocenijo finančno vrednost premoženja. Glavna slabost poslovno-finančnih 
modelov je, da kot spremenljivke uporabljajo finančne kazalnike, ki niso nujno 
posledica močne znamke. 
  

2. Vedenjski modeli  
Temeljijo na analizi obnašanja uporabnikov in merijo dejavnike premoženja 
znamk, kot so prepoznavnost, zaznana kakovost in image. Glavna prednost 
vedenjskih modelov je, da izhajajo iz analize uporabnikovega vedenja, ki je 
dejanski izvor premoženja znamke. Glavna slabost vedenjskih modelov je, da ne 
ocenijo finančne vrednosti premoženja znamke. 
 

                                                 
12 Primer obljube znamke je slogan “Najdi.si – vse slovenske strani”. 
13 Interbrand je ugledno svetovalno podjetje, specializirano za vrednotenje znamk.  
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Kot najbolj razširjene, Miličeva izpostavlja kombinirane modele, ki združujejo tako 
finančne ocene premoženja znamke, kot tudi vedenjske dejavnike. 
 
Vrednost znamke se povečuje predvsem na račun zvestobe njenih uporabnikov. 
Več kot ima znamka zvestih uporabnikov, večja je njena vrednost. Aaker meni, da 
je zvestoba ena izmed dimenzij, ki bistveno vplivajo na vrednost znamke. V 
nadaljevanju je naštetih deset dejavnikov, ki po njegovem mnenju ustvarjajo 
vrednost znamke (1996, 319-333): 
 

1. cena, ki bi jo bil uporabnik še pripravljen plačati za znamko; 
Eden osnovnih indikatorjev stopnje zvestobe je višina zneska, ki bi ga bil 
uporabnik še pripravljen plačati za določeno znamko v primerjavi s primerljivo 
konkurenčno znamko.  
 

2. zadovoljstvo/zvestoba; 
Merjenje zadovoljstva je še posebej pomembno v storitvenih dejavnostih, kjer je 
zvestoba ponavadi kar seštevek izkušenj uporabnikov s storitvijo. Ključna omejitev 
merjenja zadovoljstva z znamko je, da najpogosteje ne upošteva neuporabnikov. 
 

3. zaznana kakovost; 
Zaznana kakovost je ena izmed ključnih dimenzij vrednosti znamke in neposredno 
vpliva na povrnitev investicij14.  

 
4. vodstvo/priljubljenost; 

Vodstvo in priljubljenost pri potencialnih in obstoječih uporabnikih lahko znamka 
ustvari na tri načine:  

- kadar je znamka vodilna v svoji kategoriji;  
- kadar narašča njena priljubljenost; 
- kadar je ugledna predvsem zaradi svojih inovacij.  

 
5. zaznana vrednost; 

Kadar znamka ne ustvarja vrednosti je v primerjavi s konkurenti ranljiva. Izmerjena  
vrednost je pokazatelj uspeha znamke. Uporabnik mora imeti občutek, da je dobil 
dober izdelek za denar ali čas, ki ga je porabil. 
 

6. osebnost znamke; 
Osebnost znamke je posebej pomembna pri izdelkih, pri katerih so fizične razlike 
med substituti izjemno majhne in pri izdelkih, pri katerih je uporabnikom 
pomembna predvsem zgodba, okoli katere je zgrajena znamka15.    
 

7. organizacija, ki stoji za znamko; 
Za vsako znamko stoji organizacija, ki je največkrat kar podjetje. Organizacija je 
lahko pomemben element diferenciacije, še posebej pri izdelkih, med katerimi ni 
veliko razlik. Zato je pomembno, da uporabniki zaupajo organizaciji, jo občudujejo 
in so zadovoljni, če uporabljajo njene izdelke. 
 
                                                 
14 Ang. return on investment (ROI). 
15 Na primer Kavboj in znamka Marlboro. 
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8. prepoznavnost znamke; 
Večanje prepoznavnosti znamke je eden izmed mehanizmov, s katerim lahko 
ponudniki povečajo doseg na trgu. Prepoznavnost se lahko meri na različne 
načine: spontani priklic, podprti priklic, prva znamka, ki pride uporabniku na 
pamet16, dominantnost znamke, zaupanje znamki, mnenje o znamki...  
 

9. tržni delež; 
Uspeh znamke se pogosto odraža v velikosti tržnega deleža, ki ga znamka na trgu 
dosega v svoji kategoriji. Tržni delež je dober povzetek, s katerim lahko ocenimo 
trenutno vrednost znamke, vendar je treba paziti na primere, ko določena znamka 
poveča tržni delež na račun občutnega znižanja cene ali trenutnih promocijskih 
cen. V takih primerih tržni delež ne sme biti način za merjenje vrednosti znamke.   
 

10. tržna cena in razširjenost distribucije; 
Zaradi možnosti trenutnih znižanj cen je treba upoštevati relativno tržno ceno, ki jo 
izračunamo kot povprečno ceno, po kateri se je znamka prodajala v izbranem 
obdobju (obdobje ne sme biti krajše od enega meseca), deljeno s povprečno ceno 
po kateri so se na trgu prodajale vse konkurenčne znamke. Razširjenost 
distribucije je naslednji izjemno pomemben dejavnik, saj širjenje distribucijskih 
kanalov omogoča dostop znamke večjemu številu potencialnih uporabnikov. 
 
Pri grajenju znamke je poleg zgoraj predstavljenih konceptov treba upoštevati tudi 
naslednje značilnosti oziroma okoliščine trga, na katerem želimo zgraditi znamko 
(Sheery, 2008): 

- potrebe in želje ciljnih skupin, njihova zanimanja in načini, na katere je moč 
pritegniti nove člane; 

- posebnosti geografskega prostora, kulturo, prebivalstvo, vreme, zgodovino; 
- navade uporabnikov v prodajnem prostoru, konkurenčno ponudbo in 

ponudnike; 
- podobne izdelke na trgu, možne zaplete pri distribuciji, komunikaciji ali 

izdelavi; 
- marketinško komunikacijo in ostale promocijske aktivnosti grajenja 

konkurenčnih znamk. 
 

                                                 
16 Ang. top of mind. 
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3 SPLETNA ZNAMKA 

3.1 Definicija spletne znamke 

Mnogi marketinški strokovnjaki so trdili, da bo s pojavom spleta izginila potreba po 
znamčenju17. Trditev so argumentirali s tem, da uporabniki na spletu lahko 
pregledujejo in dostopajo do izdelkov vseh ponudnikov, ki obstajajo na spletu in da 
se bodo uporabniki na spletu vedno odločili za ponudnika z najnižjo ceno. Trditev 
je namreč temeljila na predpostavki, da uporabnike primarno vodi cena in da 
znamka v nakupnem procesu ne igra dovolj velike vloge, da bi vplivala na 
odločitev (Strategic Direction 2002).  
 
Kmalu se je izkazalo ravno nasprotno, saj so znamke na spletu še pomembnejše 
kot v večini drugih distribucijskih kanalov ali okolij (Bergstrom 2000, 10). Po 
navedbah Bergstroma so uporabniki ravno zaradi velike izbire med mnogimi 
neznanimi ponudniki še bolj nagnjeni k temu, da izmed vseh možnih izberejo 
ponudnika, ki predstavlja vrednote in lastnosti, ki so za njih pomembne, so jim 
dovolj jasne in jim zaupajo. 
 
Lin (2003, 202) v svoji raziskavi povzema, da se v strokovni literaturi izraz spletno 
poslovanje uporablja: 

- v širšem smislu, kot uporaba interneta za marketinško komuniciranje in 
posredovanje informacij o izdelkih;     

- v ožjem smislu, ki zajema le poslovne transakcije, ki vključujejo naročilo in 
plačilo preko interneta. 

V vsakem primeru pa poudarja, da bodo tudi na spletu uspešnejši tisti ponudniki, 
ki bodo znali bolje od konkurentov poskrbeti za svoje uporabnike in ki bodo 
zagotavljali še boljše rešitve, kot so bile uporabnikom na voljo v preteklosti.       
 
Spletna znamka je torej znamka, ki je prisotna na spletu in učinkovito izkorišča 
internetno infrastrukturo za večino elementov marketinškega spleta in poslovnih 
funkcij. Vzorčni primer prave spletne znamke je Amazon.com. Gre za znamko, ki 
je bila že rojena na spletu, saj so se praktično vsi elementi marketinškega spleta 
sprva izvajali izključno prek internetne infrastrukture: 

- izdelek (spletna prodajalna); 
- distribucija (vse vstopne točke do izdelkov iz spletne prodajalne, so bile na 

spletu – na spletnem mestu www.amazon.com in ostalih spletnih mestih);  
- marketinško komuniciranje (edini pravi komunikacijski kanal je bil internet); 
- cena (večina transakcij poteka prek spletnih možnosti plačevanja).  

 
Amazon.com je znamka, ki se je rodila na spletu in se je šele po svojem uspehu 
razširila tudi v druga »nespletna« okolja. To je dober dokaz za to, da so možnosti 
za dobro pozicionirane znamke na spletu res velikanske (Bergstrom 2000, 11).  
 

                                                 
17 Ang. branding. 
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Podoben primer uspešne spletne znamke pri nas je Najdi.si, ki se je prav tako 
zgradila skoraj izključno na internetni infrastrukturi, šele kasneje je začela 
izkoriščati tudi ostale »nespletne« možnosti grajenja znamke.  
 
Tako v svetu kot pri nas, pa obstaja tudi precej znamk, ki so svojo moč zgradile v 
tradicionalnih marketinških okoljih in sprva sploh niso bile prisotne na spletu. 
Nekatere izmed teh znamk so izkoristile moč spleta in z repozicioniranjem v smer 
spletne znamke dosegle izjemno rast in povečanje svoje vrednosti. Primeri takih 
uspešnih znamk pri nas so na primer baby-center.si (sprva le tradicionalna 
»nespletna« znamka), coolinarika.com (sprva le podporna spletna stran blagovni 
znamki Vegeta, kasneje izjemno uspešna samostojna spletna znamka), Planet 
(sprva izdelek in spletna znamka, kasneje zaradi uspešnosti tudi preimenovanje 
podjetja).  
 
Po mnenju Bergstroma (2000, 11-12) znamčenje na spletu ni dosti drugačno od 
znamčenja na splošno. Pomeni namreč več kot le izbiro imena, oblikovanje 
logotipa ali razvijanje oglaševalske akcije. Pa vendar mnogi menijo, da je to vse 
kar rabi spletna znamka. Zmotno je prepričanje, da je splet »medij« v katerem so 
vsi, ki vstopijo vanj, tudi zmagovalci. Znamčenje na spletu je tisto, ki določa razliko 
med zmagovalci in poraženci. Zahteva osredotočenost, disciplino in zavzetost, 
torej lastnosti, ki so se dokazale za uspešne veliko preden sta se pojavila internet 
in svetovni splet. Bergstrom zato navaja deset značilnosti, ki veljajo tako za 
klasične kot za spletne znamke: 

1. znamka je več kot samo ime, logotip ali slogan; 
2. znamko je izredno težko reproducirati in hkrati ohraniti komparativno 

prednost, medtem ko je izdelke lažje kopirati in izboljšati; 
3. znamka je brezčasna; medtem ko izdelki prihajajo in odhajajo, lahko 

znamka živi večno;    
4. znamka ima osebnost in stil; izražena je skozi emocionalne lastnosti; 
5. najmočnejše znamke vzpostavijo ravnovesje med funkcionalnimi in 

emocionalnimi lastnostmi; 
6. znamke ustvarjajo pomemben in dragocen odnos s točno določenimi 

uporabniki, pri katerih ustvarjajo jasne podobe in pričakovanja; 
7. malo je znamk, ki uspejo prepričati večino uporabnikov; 
8. uporabniki pridobivajo izkušnje v zvezi z znamko na podlagi mnogih 

različnih srečanj z njo; vsako srečanje uporabnika z znamko vpliva na 
njegovo skupno podobo o znamki; 

9. znamke se tičejo vseh; lahko so lepilo, ki drži podjetje skupaj, saj 
predstavlja skupno identiteto in njegov namen; 

10. znamke so pomembno sredstvo, s pomočjo katerega podjetje raste, bodisi 
v smislu tržnega deleža, prihodkov ali dobička.  

 
Vrednost znamke sestavljajo značilnosti, povezane z imenom znamke in 
simbolom, ki dodajo (ali odvzamejo) vrednost izdelku nekega podjetja v očeh 
njenih uporabnikov. Vsaka znamka ima vrednost za uporabnika na eni strani in za 
njenega lastnika oziroma upravljalca na drugi. Po Aakerju (1996, 9) se zviša 
vrednost znamke za uporabnika, kadar uspe upravljalcu znamke povečati: 

- uporabnikovo zainteresiranost za sprejemanje informacij; 



 29

- uporabnikovo zaupanje v nakupno odločitev; 
- uporabnikovo zadovoljstvo ob uporabi.  

 
Na drugi strani pa se vrednost znamke poveča za lastnika oziroma upravljalca 
znamke, kadar mu uspe (prav tam, 9): 

- povečati učinkovitost in uspešnost marketinških programov; 
- povečati zvestobo znamki med njenimi uporabniki; 
- maksimirati ceno in maržo (dodano vrednost); 
- razširiti znamko; 
- povečati prodajno moč; 
- izkoristiti konkurenčno prednost. 

 
Pojav interneta je povzročil povečanje števila ponudnikov enakih izdelkov in 
omogočil lažje kopiranje ali zamenjavo izdelkov, zaradi česar postajajo znamke še 
bolj pomemben faktor, saj uporabnikom poenostavljajo informativno nakupni 
proces. Če so znamke upravljane na pravilen način, namreč ustvarjajo različnost, 
ustreznost in naklonjenost (Bergstrom 2000, 10).   
     
Na zasičenem spletnem trgu se je ponovno utrdila vloga simbola, ki predstavlja 
znamko. Ime znamke ima pomembno vlogo ključne besede v procesu iskanja. 
Edinstvene znamke, ki so dobro znane in niso izpeljane iz generičnega izraza, 
delujejo zelo dobro kot ključne besede, ki se uporabljajo na spletnih iskalnikih. Še 
bolj pomembna je povezava med poimenovanjem spletne domene in znamko. 
Ujemanje spletne domene in imena znamke pomaga pri povečanju 
prepoznavnosti znamke. Ward in Lee sta ugotovila, da uporabniki v spletnem 
nakupnem procesu znamke uporabljajo kot substitute pri pridobivanju informacij o 
izdelku (Rowley 2004, 133).       
 
Internet je omogočil pospešeno globalizacijo znamk. Večina spletnih mest je tako 
dostopnih vsem uporabnikom svetovnega spleta, vendar pa jezik, simboli, barve in 
druge specifike držav in kultur onemogočajo enostavno uporabo za cel svet. 
Znamka je lahko svetovna, preference uporabnikov pa ostajajo lokalne. Svetovne 
znamke so se identificirale z vrednotami, ki so skupne za večino družbenih okolij 
(varnost, storitev ipd.), vendar morajo biti tudi te predstavljene na različne načine v 
različnih nacionalnih kontekstih. Osnovni problem je v tem, da je ciljna skupina 
spletne znamke ponavadi manj predvidljiva in raznolika kot ciljna skupina, ki jo želi 
znamka doseči preko klasičnih kanalov.  
 
 

3.2 Značilnosti uspešnih spletnih znamk 

Rowleyeva (prav tam, 132) poudarja tri poglede, ki vplivajo na uspešnost znamke: 
1. znamka je odvisna od uporabnikovega dojemanja; 
2. na dojemanje vplivajo značilnosti izdelka, ki dodajajo vrednost; 
3. značilnosti, ki dodajajo vrednost, morajo biti dokazljive. 
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De Chernatony in McDonald (1992) v svoji knjigi opisujeta znamko kot 
prepoznaven izdelek, oplemeniten na način, ki uporabnikom predstavlja 
edinstveno dodano vrednost in najbolje zadovolji njihove potrebe. Uspeh znamke 
je zagotovljen le v primeru, ko uspe znamka vzdrževati to dodano vrednost v 
primerjavi s konkurenti.    
 
Za ustvarjanje uspešne znamke je potrebno več kot le uspešen izdelek. Izdelek 
mora biti oplemeniten z drugimi značilnostmi in področji, ki skupaj sestavijo 
učinkovito znamko. Simmons (2007, 547-557) navaja štiri stebre spletnega 
znamčenja, na katerih stojijo uspešne spletne znamke:  

1. razumevanje uporabnikov; 
2. marketinško komuniciranje; 
3. stalen stik z uporabniki – interaktivnost; 
4. vsebina. 

 
 
SLIKA 4: ŠTIRJE STEBRI SPLETNEGA ZNAMČENJA 

 
Vir: Simmons 2007, 545 
 
V nadaljevanju podrobneje predstavljamo vsakega izmed štirih stebrov spletnega 
znamčenja. 
 
 

3.2.1 Razumevanje uporabnikov 
 
Organizacija lahko izboljša razumevanje spletnih uporabnikov s pomočjo  
segmentacije spletnega trga. Tak pristop je mogoč z raznimi metodami 
klasificiranja potencialnih in obstoječih spletnih uporabnikov, ki so na podlagi 
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rezultatov analiz razvrščeni v skupine s podobnimi zahtevami in karakteristikami. 
Po razdelitvi uporabnikov v segmente, se organizacija odloči za enega ali več 
segmentov, ki predstavljajo njegovo ciljno skupino. Za izbrano skupino 
uporabnikov razvije primeren marketinški splet, pri čemer upošteva karakteristike 
in posebnosti izbrane ciljne skupine. Na tak način omogoči razvoj dolgoročnega 
pozitivnega odnosa z uporabniki. Posebnost, ki jo omogoča splet, je najožja 
možna oblika segmentacije – personalizacija. Pri personalizaciji gre dejansko za 
vzpostavitev odnosa »ena-na-ena« z uporabnikom, pri čemer splet omogoča, da 
atribute znamke ponudnik prilagodi  vsakemu posameznemu uporabniku posebej.  
 
 

3.2.2 Marketinško komuniciranje 
 
Personalizacija je ena izmed ključnih priložnosti, ki jih uspešne spletne znamke 
uporabljajo pri marketinškem komuniciranju prek spleta. Na eni strani namreč 
izkoriščajo prednosti velikega dosega masovnega medija, na drugi strani pa lahko 
prilagodijo in vzpostavijo direkten dialog z vsakim uporabnikom posebej. 
Uporabnikovo dojemanje znamke in njenega ponudnika se lahko bistveno izboljša, 
če ga prepriča spletna predstavitev, ki je prilagojena njegovim pričakovanjem, 
željam in potrebam. Možnost prilagoditve zelo ozkim segmentom uporabnikov je 
za upravljalce znamk na spletu večja, predvsem pa je taka segmentacija veliko 
cenejša kot kadarkoli prej. Uspešne spletne znamke zbirajo podatke o svojih 
uporabnikih in jih izkoristijo za prilagoditev in personalizacijo nadaljnjega 
marketinškega komuniciranja z njimi. Zaradi tega so komunikacijska sporočila bolj 
relevantna za uporabnike in jih manj motijo. Ključna razlika med tradicionalnim, 
enosmernim komunikacijskim tokom, ki poteka prek televizije, radia, tiskanih 
medijev ter direktne pošte in nelinearnim komunikacijskim tokom, ki poteka prek 
interneta, je v tem, da internet omogoča hitro dvosmerno komunikacijo in prost 
pretok ter menjavo informacij med ponudniki in uporabniki. Uspešne spletne 
znamke to razliko izkoriščajo sebi v prid, pri tem pa uporabljajo različna orodja 
spletnega komuniciranja18.  
 
 

3.2.3 Stalen stik z uporabniki - interaktivnost 
 
Internet temelji na informacijskih in komunikacijskih tehnologijah, ki omogočajo 
hitro in preprosto interakcijo med potencialnimi in obstoječimi uporabniki ter 
ponudniki oziroma upravljalci znamk. Možnost interaktivnosti, ki jo dnevno 
izkoriščajo uspešne spletne znamke, neposredno vpliva na povečano 
prepoznavnost znamke med uporabniki, na bolj trden odnos znamke z uporabniki 
in na večjo stopnjo zadovoljstva uporabnikov z znamko. Simmons (2007, 553) 
navaja tri spletna orodja, s katerimi lahko upravitelj spletne znamke uspešno 

                                                 
18 Na primer komuniciranje prek spletnega mesta, elektronske pošte, izkoriščanje virusnega 
marketinga. 
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vzpostavi interaktivnost s svojimi uporabniki in še naprej vzdržuje stalen stik z 
njimi: 

1. Blog 
Gre za spletno mesto, ki ga oblikuje, vodi in zanj pripravlja prispevke lastnik ali 
upravljalec znamke, predvsem z namenom, da tudi pri uporabnikih spodbudi 
objavo prispevkov in čim bolj bogato interakcijo na izbrano temo. 
  

2. RSS vir19 
Brezplačna storitev, ki uporabnikom omogoča prejemanje informacij in vsebin, ne 
da bi obiskali spletno mesto, kjer so objavljene. Ko upravljalec znamke doda nove 
informacije ali vsebine v RSS vir, jih uporabniki prejmejo in prek bralca virov 
izberejo in pregledajo. Gre torej za dodaten komunikacijski kanal, ki uporabniku 
ponudi informacije in vsebine, povezane z znamko, takoj, ko so na voljo.   
 

3. Spletna skupnost 
Gre za virtualne skupnosti geografsko razpršenih posameznikov, ki jih druži 
skupen interes, internetna tehnologija pa jim omogoča predvsem hitro in preprosto 
komunikacijo. Z marketinškega stališča so spletne skupnosti zanimive predvsem 
zaradi nabora podatkov o uporabnikih, ki jih je možno zbrati s spremljanjem ali 
opazovanjem vedenja članov spletnih skupnosti.       
 
 

3.2.4 Vsebina 
 
Uporabniki ponavadi dostopajo do spletnega mesta ponudnika z namenom iskanja 
želene vsebine ali zaradi točno določene transakcije. Pogosto imajo na spletnem 
mestu veliko težav ravno z iskanjem vsebine. Težje kot uporabnik najde vsebino, 
ki jo išče, več je možnosti, da bo razvil negativno mnenje o spletni znamki. 
Ponudniki učinkovito razporejajo in združujejo vsebino na spletnem mestu takrat, 
kadar upoštevajo izkušnje in znanje marketinškega in prodajnega osebja, ki ima 
neposreden stik s tipičnimi ciljnimi uporabniki in redno analizira promet in 
obnašanje uporabnikov na spletnem mestu. Le na tak način lahko ponudnik 
predvideva, kam na spletnem mestu bo nek uporabnik šel in kaj želi narediti. 
Uporabniki na spletu niso pripravljeni na vsebino čakati več kot nekaj sekund, zato 
pri ponudnikih vselej obstaja dilema kako ustvariti spletno mesto, ki bo privlačno in 
zanimivo, hkrati pa bo omogočalo dovolj hiter prenos vsebine.      
 
Da bi ustvarila uspešno spletno znamko, uporabljajo podjetja vrsto različnih 
strategij, med katerimi so (Simmons 2007, 547): 

- prenos obstoječe »nespletne« znamke na splet takoj ko je to mogoče, z 
namenom uveljaviti prednost prvega; 

- prestati sistematičen proces razumevanja, pritegnitve, pridobitve, zadržanja 
in učenja o ciljnih uporabnikih; 

                                                 
19 Kratica RSS (ang. Really Simple Syndication) pomeni v slovenskem jeziku “zares preprosto 
zlaganje”.  



 33

- preseganje zgolj prepoznavnosti spletnih mest z namenom razvijanja 
zaupanja in odnosov z uporabniki (preko izboljšanega razmerja klikov za 
naročilo in ponovnega naročila); 

- grajenje močnih povezav s ciljanjem uporabnikov z osebnimi sporočili, 
osebnimi funkcionalnostmi, vsebino in ostalimi tehnikami personalizacije; 

- vzpostavljanje kakovostne izkušnje z izdelkom (s pomočjo jasnega 
pozicioniranja in močnih komunikacijskih programov); 

- zagotavljanje neprekinjene dobave vsega, kar znamka obljublja. 
 
Štiri kategorije, ki po Aakerju (1996, 7-8) zgradijo vrednost kakršnikoli  znamki, tudi 
spletni, so:  

- zavest o imenu znamke (brand name awareness); 
- zvestoba znamki (brand loyalty); 
- zaznana kakovost (perceived quality); 
- asociacije na znamko (brand associations). 

 
 

3.3 Razlike med spletnimi znamkami in znamkami, ki niso prisotne na spletu 

Današnji uporabniki znamk ne razlikujejo bistveno med transakcijami, ki jih 
opravljajo na spletu ali transakcijami, ki so opravljene v fizični prodajalni ali 
poslovnih prostorih. Obe vrsti transakcij sta le elementa celotne izkušnje, ki jo 
uporabniki doživljajo z določeno znamko. Vodilne znamke, tako spletne kot tiste, ki 
niso prisotne na spletu, se zavedajo, da zvestobo uporabnikov ustvarja vrsta 
interakcij znamke z uporabnikom, ne glede na to skozi kateri kanal do posamezne 
interakcije prihaja. V tem smislu je po besedah Jacka Brennana iz podjetja 
Vanguard »splet le orodje in ne strategija« (Reichheld in Schefter 2000, 112-113). 
Značilnosti spleta namreč veliko pripomorejo k temu, da znamka izboljša svojo 
komunikacijo z uporabniki, se uči o uporabnikovih potrebah, izboljša svojo 
odzivnost, zmanjša transakcijske stroške za uporabnika, poveča udobje 
uporabniku. Vse našteto skupaj je pomembno za razvijanje močnega in trajnega 
odnosa z uporabniki. 
 
Uspeh znamk na spletu ni omejen izključno na izbrane dejavnosti. Na spletu in s 
pomočjo spleta lahko uspejo tako fizični izdelki, za katere je internet predvsem 
sredstvo komunikacije »ena-na-ena« in sistem naročanja, kot storitve in 
digitalizirani informacijski izdelki, za katere internet pomeni predvsem distribucijski 
kanal (Dann in Dann 2001, 241).  
 
Nicholas in ostali (2003, 25–30) navajajo naslednje značilnosti povezane s 
spletom, ki pomembno vplivajo na odnos z uporabniki: 
 

1. Velike številke 
Promet, ki se dnevno ustvarja na internetu, generira na milijone klikov, transakcij 
in ogledov spletnih strani. Rast obsega uporabe interneta je izjemna in 
neprimerljiva s procesi, ki se ne odvijajo na spletu.     
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2. Moč informacij 
S širitvijo uporabe interneta se je zgodil velik premik moči s strani ponudnika na 
uporabnike. Uporabniki so zaradi velike izbire, ki jim jo omogoča splet, pridobili 
moč, saj lahko sami aktivno vplivajo na razvoj znamk.  
 

3. Osebne značilnosti 
Uporabniki interneta že nekaj let niso več le akademiki in izobraženci ali mladi, 
ampak so v razvitejših državah enakomerno zastopane že praktično vse 
demografske strukture. 
 

4. Hitro prehajanje uporabnikov - kratka pozornost in kratki obiski  
Današnji uporabniki pogosto skačejo od ponudnika do ponudnika, kar velja še 
posebej na spletu. Ključne značilnosti, ki vplivajo na obnašanje uporabnikov so:  

- obdobja zelo kratke pozornosti; 
- preskakovanje spletnih mest, ki jim že na prvi pogled niso všeč; 
- shranjevanje in tiskanje podatkov za kasnejšo rabo; 
- brskanje po spletu postaja priljubljena prostočasna aktivnost; 
- velika izbira. 

 
5. Nezvestoba uporabnikov 

Najbolj pomemben razlog, zakaj uporabniki na spletu hitro prehajajo od enega do 
drugega ponudnika, je široka izbira oziroma velika ponudba. Uporabniki interneta 
obiskujejo sicer veliko spletnih mest, uporabljajo pa jih le nekaj. To velja še 
posebej za nakupe preko spletnih prodajaln, kjer uporabniki ponavadi nakupe 
izvajajo le pri nekaj izbranih ponudnikih. 
 

6. Nezaupanje 
Množica različnih kanalov, preko katerih uporabniki dostopajo do informacij 
(televizija, časopisi, revije, radio, internet,…) povzroča neusklajenost, ta pa vse 
večje nezaupanje uporabnikov do kredibilnosti informacij.    
 

7. Takojšnja odzivnost 
Včasih je bilo pridobivanje informacij v realnem času domena novinarjev in borznih 
posrednikov, s pojavom interneta pa zahtevajo takojšnjo dostopnost informacij in 
odzivnost praktično vsi uporabniki. Odzivnost je na spletu kriterij za primerjavo 
dveh konkurenčnih ponudnikov.   
 

8. Nepredvidljivost 
Digitalni uporabniki so zelo nepredvidljivi in vsako napovedovanje prihodnjega 
obnašanja ali reakcij uporabnikov na spletu je nehvaležno. Razlog je predvsem v 
tem, da je spletni uporabnik zelo nov tip uporabnika, za katerega še ne obstaja 
dovolj podatkov, poleg tega pa gre za tip uporabnika, ki se izjemno hitro razvija in 
spreminja.   
 
Rezultati raziskave, ki so jo izvedli Flavián in ostali (2005, 462), so pokazali, da je 
v dejavnosti spletnega bančništva povezava med znamko in zaupanjem močnejša 
na začetku odnosa. Dlje ko uporabnik uporablja spletne bančne storitve, šibkejša 
je povezava. Na drugi strani pa so v primeru tradicionalnega (nespletnega) 
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bančništva ugotovili, da čas trajanja odnosa med uporabnikom in banko ne vpliva 
na moč povezave med znamko in zaupanjem. Zaradi tega je po njihovem mnenju 
znamka postala eno ključnih orodij, s katerimi lahko banke upravljajo zvestobo na 
spletu.      
 
Clarke (2001, 161) navaja primer dveh raziskav, ki ju je izvedel v letih 1990 in 
2000 Frederich Reichheld s sodelavci. Obema raziskavama, katerih rezultati so bili 
objavljeni v Harvard Business Reviewu, je skupna končna ugotovitev, da 
ohranjanje uporabnikov vodi do povečanja dolgoročne dobičkonosnosti. Ključna 
razlika med obema raziskavama je v tem, da je prva raziskava (leta 1990) zajela 
podjetja in znamke, ki niso bila prisotna na spletu, medtem ko je druga raziskava 
(leta 2000) zajela le spletne znamke. V prvi raziskavi je Reichheld ugotovil, da 
lahko podjetje ali znamka v primeru, ko uspe zadržati dodatnih 5 % obstoječih 
uporabnikov, izjemno poveča svojo dobičkonosnost. Podobno je Reichhold 
ugotovil 10 let kasneje za spletne znamke oziroma podjetja, ki večino svojih 
poslovnih funkcij izvajajo prek interneta.  
 
Kljub temu, da je pred leti prevladovalo mnenje, da se bo s pojavom interneta moč 
znamke, predvsem zaradi lažje dostopnosti uporabnikov do različnih ponudnikov, 
močno zmanjšala in da bo ključni faktor v odločitvenem procesu uporabnika postal 
izključno cena, se je kasneje večkrat pokazalo, da to ni res. Nasprotno, močne 
spletne znamke, od katerih večine pred 15 leti sploh še ni bilo, so dosegle 
rekordne stopnje rasti kljub temu, da delujejo v dejavnostih, ki so že od nekdaj 
znane po močnih konkurentih. Dober primer take znamke je Amazon.com, ki se je 
sprva pozicioniral kot spletna knjigarna, v kateri lahko uporabnik kupi praktično 
vsako knjigo, ki je bila kdajkoli natisnjena. Šele čez čas, ko je bila že zgrajena 
močna spletna znamka, so razširili svoj prodajni asortiman tudi na druga področja 
in na druge nespletne kanale.          
 
Študija primera, v kateri je Clarke (prav tam, 167) primerjal spletno znamko 
Amazon.com in znamko, ki takrat ni bila prisotna na spletu, Wal-Mart, je pokazala, 
da ni nobenega razloga za to, da spletne znamke ne bi stremele k enaki stopnji 
zvestobe svojih uporabnikov, kot znamke, ki svojih aktivnosti ne izvajajo na spletu. 
Večji odstotek zvestih uporabnikov tudi spletnim znamkam zagotavlja boljšo 
dobičkonosnost. Clarke povzema, da vrednote znamke s pojavom interneta 
nikakor niso izumrle. 
 
Ključna sprememba, ki jo je na relaciji ponudnik-uporabnik prinesel internet, je 
hitrost. To velja tako za poslovne funkcije na splošno, kot tudi za razvoj poslovanja 
od lansiranja znamke do doseganja njene zrelosti. Gradnja izključno spletne 
znamke pogosto ne zahteva toliko fizičnih in denarnih resursov kot tradicionalna 
znamka, ki ni bila prisotna na spletu (prav tam, 168). Vendar pa gradnja spletne 
znamke zato zahteva hitro rast neoprijemljivih sredstev, pridobivanje in zadržanje 
zvestih uporabnikov, saj konkurenti veliko hitreje vstopajo v dejavnost, kot je to 
veljalo pred pojavom interneta.    
  
Vrednost zvestobe je pogosto večja za znamke, ki delujejo na spletu, kot za 
znamke, ki na spletu niso prisotne (Reichheld in Schefter 2000, 107). Za podjetja, 
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ki poslujejo na spletu, je namreč popolnoma jasno, da na dolgi rok ne morejo 
ustvarjati vidnejšega dobička, če jim ne uspe zagotoviti nadpovprečne zvestobe 
uporabnikov.   
 
Znamka lahko postane spletna znamka na dva načina: 
 
1. Znamka je že od začetka grajena na spletu, pri čemer za svoje poslovne 
funkcije izkorišča predvsem vzvode, ki jih omogoča internet (primer Najdi.si, 
Amazon.com).  

 
2. Znamka je od začetka grajena v nespletnem okolju – preko tradicionalnih 
komunikacijskih in distribucijskih kanalov. Šele ko taka znamka prenese svoje 
poslovne funkcije (marketinško komuniciranje, distribucija, prodaja...) tudi na splet, 
pa lahko govorimo o spletni znamki (primer Babycenter, Quelle). 
 
Eden ključnih elementov, ki močno vpliva na razvoj spletne znamke je spletno 
mesto, ki predstavlja prvo bojno vrsto spletne znamke z njenimi uporabniki. 
Spletno mesto je enako pomemben dejavnik uspeha spletnih znamk, kot je na 
primer pri tradicionalnih znamkah, ki se ukvarjajo s prodajo na drobno, pomemben 
prodajni prostor. Uspešne spletne znamke zato izjemno veliko časa in resursov 
namenjajo razvoju in vzdrževanju spletnega mesta, ki predstavlja stično točko med 
uporabniki in izdelkom spletne znamke. Učinkovito spletno mesto mora 
izpolnjevati naslednje kriterije, ki pomembno vplivajo na skupno izkušnjo 
uporabnikov s spletno znamko (Cristobal in drugi 2007, 318):  

- struktura spletnega mesta, njegove funkcije, uporabniški vmesnik in 
vsebine, ki jih spremlja uporabnik, morajo biti jasni in razumljivi; 

- uporaba spletnega mesta mora biti vsaj na začetnih nivojih čim bolj 
preprosta; 

- omogočati mora, da uporabnik na spletnem mestu hitro najde, kar išče; 
- navigacija po spletnem mestu mora biti za uporabnika jasna, kar pomeni, 

da uporabnik porabi čim manj časa in klikov, da pride do želenega 
rezultata; 

- uporabnik mora vseskozi imeti možnost kontrole svojih dejanj in mora v 
vsakem trenutku jasno vedeti, na katerem delu spletnega mesta se nahaja.     

 
Že ob postavitvi spletnega mesta pa mora lastnik ali upravljalec znamke vedeti, da 
spletno mesto nikoli ne bo omejeno na tako ozek krog potencialnih uporabnikov, 
kot to velja v tradicionalnem, »nespletnem« okolju20.  Wilson celo pravi, da »v 
trenutku, ko se pojavi znamka na spletu, postane globalna znamka« (Barnes in 
drugi 2007, 72). 
 
Bistvenih razlik v smislu dojemanja znamk s strani uporabnikov med 
tradicionalnimi »nespletnimi« znamkami in spletnimi znamkami torej ni. Obstajajo 
pa ključne razlike v okolju, ki je omogočilo pojav spletnih znamk. Najbolj izraziti 
razliki, ki sta nastali s pojavom interneta, sta hitrost vstopa na trg in praktično 
                                                 
20 Prodajalna CD plošč v majhnem kraju ima naprimer zelo omejeno število potencialnih 
uporabnikov, medtem ko ima spletna glasbena prodajalna praktično neomejeno bazo potencialnih 
uporabnikov.   
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neomejene možnosti obsega poslovanja. Pri tem je treba vedeti, da sta omenjeni 
prednosti hkrati tudi slabosti za lastnike in upravljalce spletnih znamk, saj je na eni 
strani enako hiter vstop na trg omogočen tudi konkurentom, na drugi strani pa 
možnost prevelikega obsega poslovanja ni vedno najboljša možna izbira. 
Ključnega pomena za uspeh spletne znamke je zato dobro poznavanje njenih 
uporabnikov in grajenje dolgotrajnega odnosa z njimi.  
 
V naslednjem poglavju bomo obravnavali dejavnike, ki so ponavadi osnova za 
segmentiranje uporabnikov in pozicioniranje spletne znamke na trgu. Ali so ti 
dejavniki tudi dejansko povezani s stopnjo zvestobe uporabnikov uspešne 
slovenske spletne znamke Najdi.si, pa bomo preverjali v raziskovalnem delu 
magistrskega dela.   
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4 DEJAVNIKI, KI SO POVEZANI Z OBNAŠANJEM UPORABNIKOV NA 
SPLETU 
 
Večina ponudnikov izdelkov segmentira svoje uporabnike glede na dejavnike, ki 
vplivajo na njihovo obnašanje v zvezi z znamko. Na tak način lažje planirajo in 
izvajajo marketinške aktivnosti, pri čemer so te v spletnem okolju lahko zelo 
personalizirane in prilagojene praktično vsakemu posameznemu uporabniku 
posebej. Kau pravi, da lahko marketinški strokovnjaki samo s temeljitim  
razumevanjem različnih segmentov uporabnikov razvijejo učinkovite strategije in 
taktike, s pomočjo katerih bodo pridobili in zadržali uporabnike svoje znamke 
(Barnes in drugi 2007, 72). Namen tržne segmentacije je identificirati vzorce 
porabe, tako da trg razdelimo na več homogenih podtrgov (Lin 2002, 249). Na 
osnovi identificiranih podtrgov ponudniki pripravijo strategije marketinga izdelkov in 
poskrbijo za ustrezno pozicioniranje, tako da so prilagojeni zahtevam izbranih 
podtrgov. Podtrgi so določeni na osnovi predhodno izbranih segmentacijskih 
spremenljivk.    
 
Individualne karakteristike, ki so lahko splošne narave ali pa so popolnoma 
specifične za posamezno situacijo, so ustrezen kriterij za segmentacijo 
uporabnikov (Barnes in drugi 2007, 74-76). V svoji raziskavi, kjer so se Barnes in 
drugi omejili na karakteristike, ki so ključne v spletnem nakupnem procesu, 
navajajo kot relevantne kriterije za segmentacijo uporabnikov interneta naslednje 
značilnosti: 

- ekstravertiranost in nevrotičnost; 
- zaupanje; 
- dopustno tveganje; 
- odnos do spletnega nakupovanja; 
- uživanje v nakupovanju; 
- pripravljenost za nakup ali uporabo. 

 
Kotler (1996, 270-271) spremenljivke segmentiranja končnih uporabnikov razvršča 
v dve veliki skupini. V prvi skupini so segmenti, oblikovani po značilnostih 
uporabnikov. Ti najpogosteje upoštevajo geografske, demografske in psihografske 
značilnosti uporabnikov. V drugo skupino sodijo segmenti, ki so oblikovani na 
podlagi odziva uporabnikov glede na želene lastnosti izdelka, možnosti uporabe in 
znamke. 
 
V nadaljevanju so opisane tri glavne skupine spremenljivk, ki so najpogosteje 
osnova za segmentiranje uporabnikov, tudi pri spletnih znamkah: 

- demografske spremenljivke; 
- psihografske spremenljivke; 
- vedenjske spremenljivke. 
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4.1 Demografski dejavniki 

Demografske spremenljivke so najbolj priljubljena osnova za razlikovanje 
posameznih skupin uporabnikov, saj so želje, preference in načini uporabe 
ponavadi ozko povezani z demografskimi značilnostmi, obenem pa je 
demografske spremenljivke lažje meriti kot večino ostalih spremenljivk. Kotler 
(prav tam, 271-273) našteva naslednje najpogosteje uporabljene demografske 
spremenljivke, ki se uporabljajo kot osnova za segmentiranje uporabnikov izdelkov 
široke porabe: 

- starost; 
- spol; 
- velikost družine; 
- življenjski ciklus družine; 
- dohodek; 
- poklic; 
- izobrazba; 
- religija; 
- rasa; 
- narodnost.  

 
V marketinški praksi se pogosto uporablja kombinacija demografskih spremenljivk, 
ki skupaj sestavljajo demografski profil. Ko so demografski profili sestavljeni, so 
osnova za razvoj marketinških strategij in marketinškega načrtovanja. 
 
Demografski dejavniki se uporabljajo za dva osnovna namena:  

- za določanje segmentov ali podskupin v celotni populaciji; 
- za ugotavljanje jasne in popolne slike značilnosti tipičnega predstavnika 

vsakega izmed segmentov. 
 

Segmentiranje na osnovi demografskih značilnosti že v osnovi pomeni 
posploševanje značilnosti določenih skupin uporabnikov. Kot je značilno za vsa 
taka posploševanja, je demografska informacija lahko le agregat informacij o 
skupini in ne posameznikih. Demografski in psihografski dejavniki so še posebej 
primerna osnova za segmentacijo globalnega trga (Barnes in drugi 2007, 74). 
 
 

4.2 Psihografski dejavniki 

Uporabnike lahko segmentiramo tudi glede na njihove psihografske značilnosti. 
Kotler (1996, 273-274) v zvezi s psihografskimi dejavniki loči tri osnovne sklope, 
na podlagi katerih loči uporabnike:  

- družbeni sloj; 
- življenjski slog; 
- osebnostne značilnosti. 
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Psihografske spremenljivke so lastnosti, povezane z osebnostjo, vrednotami, 
vedenjem, zanimanjem ali življenjskim slogom uporabnikov. Največkrat se 
proučuje njihovo povezavo z demografskimi in vedenjskimi dejavniki (npr. 
ugotavljanje obsega uporabe ali zvestobe uporabnikov). Kombinacijo 
psihografskih značilnosti imenujemo psihografski profil. Ta se najpogosteje 
uporablja pri segmentiranju uporabnikov za nadaljnje marketinške aktivnosti 
(Senise 2007). 
 
V nadaljevanju so podrobneje opisani trije psihografski dejavniki: 

- vrednote; 
- osebnostne lastnosti; 
- življenjski slog. 
 
 

4.2.1 Vrednote 
 
Pomembna kategorija, ki po Musku (2000, 12) spada med psihografske značilnosti 
posameznika, so vrednote. Vrednote se vedno nanašajo na stvari, ki so 
vrednotene pozitivno ali negativno. Za njih je značilna vrednostna komponenta. 
Vrednote imajo, v nasprotju z drugimi motivacijskimi cilji, bolj posplošen, 
abstrakten značaj, saj ne predstavljajo nečesa konkretnega, ampak zajemajo celo 
skupino pojavov. Za doseganje vrednot smo se velikokrat pripravljeni čemu odreči. 
V vrednotah se kažejo naši cilji, ki odsevajo kulturni in duhovni razvoj 
posameznika. Vrednote imajo globok osebni značaj za posameznika in imajo kot 
življenjska vodila pomembno vlogo v njegovem življenju. Povezane so s ključnimi 
življenjskimi izbirami, odločitvami in vedenjskimi vzorci in so pomembne zlasti pri 
dolgoročnem usmerjanju posameznika. Ker gre pri konceptu zvestobe za 
vzpostavljanje dolgoročne vezi z uporabnikom, je smiselno ugotavljanje 
povezanosti med vrednotnimi preferencami posameznika in zvestobo spletni 
znamki.  
 
Zadovoljstvo je eden osrednjih konceptov, ki jih poudarja marketinška literatura. 
Izvajanje storitev, ki so usklajene z osebnimi vrednotami posameznika, je pogoj za 
končno zadovoljstvo uporabnikov, zadovoljstvo pa neposredno vpliva na zvestobo 
uporabnikov do znamke (Bloemer in Dekker 2007, 278). Poznavanje osebnih 
vrednot je zato pomemben del poznavanja psihografskih značilnosti uporabnikov 
in s tem grajenja zvestih uporabnikov.  
 
Hierarhična struktura vrednot loči med dvema velekategorijama, štirimi osnovnimi 
vrednotnimi tipi in večjim številom specifičnih vrednot. V tabeli 1 je prikazana 
hierarhična struktura vrednot (Musek 2000, 71). 
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TABELA 1: HIERARHIČNA STRUKTURA VREDNOTNEGA PROSTORA 
 

DIONIZIČNE VREDNOTE APOLONSKE VREDNOTE Velekategoriji 
HEDONSKE 
VREDNOTE 

(vrednote 
vezane na 

užitke) 

POTENČNE 
VREDNOTE 

(vrednote vezane 
na uspehe in 

dosežke) 

MORALNE 
VREDNOTE 

(vrednote vezane 
na dolžnosti, 
odgovornosti) 

IZPOLNITVENE 
VREDNOTE 

(vrednote vezane 
na 

samoaktualizacijo, 
duhovno rast) 

Vrednotni tipi 

Čutne Statusne Tradicionalne  Kulturne  
Zdravstvene Patriotske Družinske  Estetske  
Varnostne Legalistične  Societalne  Aktualizacijske  
   Spoznavne  
   Verske  

Kategorije 
srednjega 

obsega 

veselje in 
zabava, 
družabnost, 
vznemerljivo 
življenje, udobje, 
spolnost, dobra 
hrana, prosto 
gibanje 
(svoboda), 
zdravje, varnost, 
počitek 

moč, ugled, slava, 
denar, politični 
uspeh, 
prekašanje 
drugih, dolgo 
življenje, ljubezen 
do domovine, 
narodnostni 
ponos, red, 
zakoni 

poštenost, 
dobrota, 
delavnost, 
družinska sreča, 
razumevanje s 
partnerjem, 
ljubezen do otrok, 
ljubezen, upanje, 
enakost, 
nacionalna 
enakopravnost, 
mir, sloga, 
pravica, 
(svoboda) 

kultura, umetnost, 
ustvarjalnost, 
lepota, narava, 
samoizpolnjevanje, 
znanje, napredek, 
resnica, modrost, 
vera  

Specifične 
vrednote 

 
Vir: Musek 2000, 71 
 
Uporabnik se v posameznih obdobjih življenjskega cikla, v katerem uporablja 
določen tip izdelka, spreminja. V psihološki teoriji velja razvojna hierarhija potreb, 
ki pravi, da so v nekem življenjskem obdobju ljudem relativno pomembnejše druge 
vrste vrednot kot v drugem življenjskem obdobju. Mladim naj bi bile relativno 
pomembnejše hedonske in potenčne vrednote, starejšim pa so relativno bolj 
pomembne moralne in izpolnitvene vrednote. Kljub očitni predpostavki, da obstaja 
povezava med demografskimi značilnostmi in pomembnostjo vrednot, zaradi česar 
se hierarhija vrednot v življenjskem ciklu posameznika ponavadi spreminja, so 
vrednote med najbolj stabilnimi, doslednimi in zanesljivimi karakteristikami, ki 
oblikujejo posameznikov psihografski okvir (prav tam, 88-89).  
 
 

4.2.2 Osebnostne lastnosti 
 
Osebnostne lastnosti so trajne značilnosti, po katerih se posamezniki med seboj 
razlikujejo. Temeljne dimenzije osebnosti so najbolj splošne in obsežne 
osebnostne lastnosti točno določenega posameznika. Vsebujejo več bolj 
specifičnih potez in lastnosti in nam zato dajejo največ informacij o osebnosti. 
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V psihološki teoriji se pogosto omenja pet velikih faktorjev21 oziroma dimenzij 
osebnosti, ki jih lahko opredelimo s pomočjo empiričnih raziskav. Model omenja 
kot implicitno teorijo osebnosti tudi doc. dr. Andreja Avsec (2007a), ki pravi, da gre 
za “močno in verjetno univerzalno kognitivno shemo, na osnovi katere 
kategoriziramo osebnostne lastnosti”. 
 
Pri raziskovanju strukture osebnosti v skladu z modelom velikih pet, je najbolj 
dragoceno dejstvo, da se različnim avtorjem in raziskovalcem petfaktorska 
struktura osebnosti potrjuje, ne glede na to, po kateri poti je bil inštrument zgrajen. 
Najpogosteje uporabljajo samoocenjevalne vprašalnike, s pomočjo katerih 
ugotavljajo osebnostne lastnosti respondentov (Avsec 2007b, 153). 
 
Pet velikih faktorjev v angleškem jeziku označuje tudi kratica OCEAN22: 

• odprtost (ang. Openness); 
• vestnost (ang. Conscientiousness); 
• ekstravertnost (ang. Extraversion); 
• prijetnost (ang. Agreeableness); 
• nevroticizem (ang. Neuroticism). 

 
Vsak faktor sestavlja skupina specifičnih lastnosti, ki so medsebojno povezane. V 
nadaljevanju so podrobneje opisane lastnosti, na podlagi katerih so posamezniki 
uvrščeni pod določen faktor.   
 
Odprtost 
Posamezniki, za katere je značilna naklonjenost do umetnosti in čustev, 
privlačnost do dogodivščin in nenavadnih idej, bujna domišljija in radovednost. Ta 
skupina lastnosti loči sanjaške ljudi od preudarnih, konvencionalnih ljudi. Ljudje, ki 
so odprti za pridobivanje novih izkušenj, so ponavadi intelektualno radovedni, 
razumejo umetnost, so občutljivi za lepoto. Ponavadi so, v nasprotju z zaprtimi 
ljudmi, bolj kreativni in se bolj zavedajo lastnih čustev. Zaprti ljudje imajo ponavadi 
raje domačnost oziroma poznane stvari kot novosti. So bolj konzervativni in se na 
splošno bolj upirajo spremembam kot odprti ljudje.    
 
Glede na teoretična izhodišča lahko predvidevamo, da so uporabniki, ki se 
opredeljujejo za bolj zaprte osebe, na splošno bolj zvesti uporabniki izdelkov od 
tistih uporabnikov, ki veljajo za bolj odprte osebe. 
 
Vestnost 
Posamezniki, za katere je značilna naravnanost k samodisciplini, razumno 
delovanje, stremljenje k dosežkom, planiranje namesto spontanega delovanja. Ta 
skupina lastnosti kaže preferenco do planiranega pred spontanim obnašanjem. 
Vpliva na način, s katerim nadziramo, urejamo in usmerjamo svoje impulze. Vestni 
ljudje se izogibajo težavam in dosegajo velike uspehe, predvsem na račun 
predhodnega načrtovanja in vztrajnosti. Drugi ljudje jih ponavadi cenijo kot 

                                                 
21 Prvič je model »pet velikih« ali model petih faktorjev leta 1933 omenil ameriški psiholog Louis 
Leon Thurstone. 
22  OCEAN po začetnicah angleških besed vsakega izmed faktorjev. 



 43

inteligentne in zanesljive. Negativna plat te lastnosti je pogosto pretiran 
perfekcionizem in deloholičnost. 
 
Glede na teoretična izhodišča lahko predvidevamo, da so uporabniki, ki se 
opredeljujejo za bolj vestne osebe, hkrati tudi bolj zvesti uporabniki izdelkov, ki jih 
uporabljajo.  
 
Ekstravertnost 
Posamezniki, za katere je značilna energičnost, izkazovanje pozitivnih čustev, 
samozavest, družba drugih ljudi. Ekstravertirani ljudje uživajo v družbi drugih ljudi, 
drugi pa jih pogosto dojemajo kot ljudi, polne energije. Ponavadi so akcijsko 
naravnani posamezniki, ki v skupini ljudi radi govorijo in vlečejo pozornost nase. 
Introvertirani ljudje na drugi strani so manj energični, bolj tihi, ponavadi delujejo 
bolj premišljeno in so manj socialno aktivni. Vendar pa manjše socialne aktivnosti 
ne smemo enačiti s sramežljivostjo ali celo depresijo. Introvertirani ljudje rabijo 
samo manj zunanje stimulacije kot ekstravertirani in več časa zase. 
 
Glede na teoretična izhodišča lahko predvidevamo, da so uporabniki, ki se 
opredeljujejo za bolj ekstravertirane osebe, na splošno manj zvesti uporabniki 
izdelkov od tistih uporabnikov, ki veljajo za bolj introvertirane osebe. 
 
Prijetnost 
Posamezniki, za katere je značilno sodelovanje z drugimi ljudmi, sočutje z drugimi, 
niso nezaupljivi in sovražni do drugih. Prijetni ljudje cenijo dober odnos z drugimi 
ljudmi. Ponavadi so pozorni, prijazni, radodarni, pripravljeni pomagati in sklepati 
kompromise z drugimi. So optimisti in verjamejo, da so ljudje na splošno pošteni, 
skromni in vredni zaupanja. Neprijetni posamezniki postavljajo svoje interese pred 
soglasje z drugimi. Ponavadi jih ne zanima blaginja drugih ljudi in se tudi ne 
žrtvujejo za druge. Včasih se zaradi njihovega dvoma o pozitivnih motivih drugih 
ljudi obnašajo sumničavo, neprijazno in ne sodelujejo. 
 
Glede na teoretična izhodišča lahko predvidevamo, da so uporabniki, ki se 
opredeljujejo za bolj prijazne osebe, na splošno bolj zvesti uporabniki izdelkov od 
tistih uporabnikov, ki veljajo za manj prijazne osebe. 
 
Nevroticizem 
Posamezniki, za katere je značilna vzkipljivost; pogosta zaskrbljenost; pogosto 
iskanje podpore in pritrjevanja drugih. To skupino lastnosti včasih imenujejo tudi 
čustvena nestabilnost. Nevrotični ljudje hitro čustveno reagirajo in so bolj nagnjeni 
k stresu. Običajne situacije ponavadi interpretirajo kot preteče, manjše prepreke 
pa kot brezupno težke. Pogosto so slabe volje, kar zmanjšuje njihovo sposobnost 
za jasno razmišljanje, sprejemanje odločitev in učinkovito obvladovanje stresa. Na 
drugi strani se posamezniki, ki niso nevrotični, težje razjezijo in ne reagirajo 
čustveno. Manj negativnih čustev pri takih posameznikih pa še ne pomeni veliko 
pozitivnih čustev, saj to značilnost določa stopnja ekstravertnosti in ne stopnja 
nevroticizma. 
 



 44

Glede na teoretična izhodišča lahko predvidevamo, da so uporabniki, ki se 
opredeljujejo za bolj nevrotične osebe, na splošno manj zvesti uporabniki izdelkov 
od tistih uporabnikov, ki veljajo za manj nevrotične osebe. 
 
Avsečeva (2007b, 139-140) navaja možne povezave med demografskimi 
karakteristikami in osebnostnimi lastnostmi. V psihodiagnostični analizi se 
najpogosteje proučuje spol v povezavi z osebnostnimi lastnostmi, kjer obstaja 
veliko ugotovitev, da je velikost razlik med spoloma različna glede na kulturo. 
Veliko raziskav je opravljenih tudi o povezanosti starosti in osebnostnih lastnosti, 
kjer večina raziskav ugotavlja, da pride do največjih sprememb v poznem 
mladostništvu in zgodnji odraslosti, po 30. letu pa so spremembe počasnejše. 
 
 
SLIKA 5: HIERARHIČNA STRUKTURA PETIH VELIKIH 
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Vir: Avsec 2007a 
 
 
Dejansko povezavo med posamezno skupino osebnostnih lastnosti in zvestobo 
spletni znamki bomo preverjali v empiričnem delu magistrskega dela, kjer bomo 
ugotovili ali je posamezna osebnostna lastnost slovenskega uporabnika interneta 
res povezana z njegovo zvestobo spletni znamki Najdi.si. 
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TABELA 2: OBNAŠANJA, KI INDICIRAJO PET IMPLICITNIH DIMENZIJ 
 
Dimenzija Vedenje, ki nakazuje dimenzijo kot ključna informacija 
Ekstravertnost Kaže veliko navdušenja in energije; govori glasno; je 

zgovoren 
Prijetnost Izraža simpatijo do sogovornika; uživa v sodelovanju; se 

ljubeznivo obnaša 
Vestnost Govori tehtno; izkazuje ambicioznost; deluje razumno, 

urejeno in učinkovito 
Nevroticizem Kaže znake napetosti in tesnobnosti; izraža občutja krivde; 

išče podporo in pritrjevanje 
Odprtost Kaže zanimanje za to, kar pravi sogovornik; sprašuje 

sogovornika; razpravlja in filozofira 
 
Vir: Avsec 2007a  
 
 

4.2.3 Življenjski slog 
 
Življenjski slog23 je skupek značilnih dejanj posameznika, ki ga označujejo v 
določenem času in kraju ter vključujejo družbene odnose, porabo, zabavo in 
oblačenje. Življenjski slog ponavadi posredno odraža posameznikovo prepričanje, 
vrednote ali pogled na svet. Segmentiranje uporabnikov glede na njihov življenjski 
slog je način, s katerim marketing pogosto poveže izdelek z uporabnikovimi 
pričakovanji.  
 
Bolje kot poznamo uporabnike svoje znamke, bolj učinkovito jim lahko tržimo. 
Profil uporabnikov se s prehodom znamke na splet lahko spremeni (Wilson 2002, 
75), zato morajo ponudniki izdelkov temeljito preučiti profil svojih spletnih 
uporabnikov, kamor sodi tudi življenjski slog.   
 
Kotler (1996, 182-183) definira življenjski slog kot vzorec bivanja, ki se kaže skozi 
človekove dejavnosti, zanimanja in mnenja, torej odraža celotno osebnost 
uporabnika v sodelovanju z njegovim okoljem. V teoriji obstajajo različni načini 
klasifikacij24, s katerimi poskušajo uporabnike razvrstiti glede na njihov življenjski 
slog. Lastniki in upravljalci znamk poskušajo svojo znamko približati življenjskemu 
slogu svojih uporabnikov, zato je razdelitev uporabnikov glede na življenjski slog 
pomembna, čeprav take razvrstitve nikakor niso splošno veljavne. 
 
Ker gre pri življenjskem slogu za vzorec načina življenja posameznika, ki se izraža 
v njegovih zanimanjih, mnenjih, načinu uporabe izdelkov, aktivnostih, v teoriji 
obstaja praktično neomejeno število različnih življenjskih slogov. Zaradi lažje 
segmentacije uporabnikov so v raziskovalnem delu magistrskega dela vsi tipi 

                                                 
23 Besedno zvezo življenjski slog je prvi uporabil avstrijski psiholog Alfred Adler leta 1929.  
24 Primeri sistemov klasifikacij: sistem ACORN (Wilson 2002, 82-83), sistema AIO in VALS (Kotler 
1996, 182-183).  
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življenjskih slogov združeni v tri krovne skupine, v katere največkrat razvrščamo 
uporabnike glede na njihov življenjski slog: 

1. tradicionalen, klasičen življenjski slog; 
2. razgiban, živahen življenjski slog; 
3. alternativen, boemski življenjski slog.  

 
 

4.3 Vedenjski dejavniki 

Poznavanje vedenja spletnih uporabnikov je prioritetna naloga vseh ponudnikov 
izdelkov, ki konkurirajo na hitro rastočem in spreminjajočem spletnem trgu 
(Constantinides 2004, 112). 
 
Kotler (1996, 274) v okviru segmentiranja uporabnikov glede na njihovo vedenje 
deli uporabnike na štiri skupine: 

- glede na uporabnikovo poznavanje izdelka; 
- glede na uporabnikov odnos do izdelka; 
- glede na uporabnikovo uporabo izdelka; 
- glede na odziv uporabnikov na izdelek. 

 
Človeško vedenje sestavlja zbirka vedenj posameznika, na katere pomembno 
vplivajo kultura ali družbene norme, prepričanje, čustva, vrednote, avtoriteta, 
odnosi in dedna zasnova. Neposredni vpliv na vedenje uporabnikov imajo 
vrednote, identiteta in cilji posameznika (Antonides in van Raaij 1998, 185). 
Motivacija določa smer in intenziteto vedenja posameznika. Poleg notranje 
motivacije  posameznikovo vedenje lahko vodi kot zunanja motivacija druga oseba 
ali objekti, kot so na primer atraktivni izdelki, osebe, situacije in nenazadnje 
znamke.  
 
Nekaj spremenljivk, ki med drugim določajo vedenje posameznika: 

- korist, ki jo posameznik išče; 
- obseg uporabe izdelka; 
- prenehanje uporabe izdelka; 
- stopnja pripravljenosti za nakup; 
- enota odločitve; 
- dobičkonosnost; 
- višina dohodka posameznika. 

 
Vedenje uporabnika je bolj kompleksno, kot je videti na prvi pogled. Včasih je sicer 
konkretno in ga je moč opazovati, drugič pa je popolnoma abstraktno (prav tam, 
185). Ena glavnih determinant vedenja spletnih uporabnikov je stopnja vpletenosti 
uporabnikov v proces ali okolje, v katerem znamka deluje (Wu 2002, 37). V 
raziskovalnem delu magistrskega dela bomo zato med drugim pri uporabnikih 
spletne znamke Najdi.si ugotavljali najpogostejši namen uporabe interneta ter 
obseg uporabe interneta (pogostost uporabe). Drugi del, ki se nanaša na vedenje 
uporabnikov in ga bomo preverjali v raziskavi, je zaupanje v spletne znamke na 
splošno. Medtem, ko nekateri teoretiki ne vidijo bistvenih razlik med tradicionalnim 
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»nespletnim« in spletnim obnašanjem uporabnikov, pa drugi zatrjujejo, da je pri 
spletnih transakcijah nujno treba dodati nov korak in sicer grajenje zaupanja 
(Constantinides 2004, 112). Skupni dejavnik zaupanja spletnim znamkam je 
sestavljen predvsem iz preteklih izkušenj uporabnikov z različnimi spletnimi 
znamkami.    
 
Največkrat je končni cilj ponudnikov zgraditi dolgotrajen odnos med znamko in 
ciljnim segmentom, ki je izbran na podlagi demografskih, psihografskih ali 
vedenjskih dejavnikov, velikokrat pa tudi kombinacije vseh treh (Alreck in Settle 
1999, 130). V naslednjem poglavju je zato podrobneje predstavljen koncept 
marketinga, ki temelji na graditvi in vzdrževanju odnosa z uporabniki. Gre za 
marketing povezav, ki je eden od učinkovitejših načinov grajenja odnosa med 
spletno znamko in njenimi uporabniki.  
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5 MARKETING POVEZAV 
 
Marketing povezav je marketinški koncept, ki se je začel razvijati med šestdesetimi 
in osemdesetimi leti dvajsetega stoletja in temelji na zadrževanju obstoječih 
uporabnikov, s tem da vseskozi vzdržuje njihovo zadovoljstvo. V okviru marketinga 
povezav ponudnik izdelka identificira, razvije, vzdržuje, izboljšuje in kadar je to 
potrebno, tudi prekine odnos z uporabniki ali deležniki, pri čemer skrbi za 
doseganje ciljev obeh strani menjalnega procesa in za izpolnitev vseh danih obljub 
(Grönross 1997, 327). Ena osrednjih značilnosti marketinga povezav je v tem, da 
izkorišča informacije o izdelkih za  neposredno ciljanje ciljne skupine, saj te bolj 
ustrezajo obstoječim uporabnikom in njihovim preferencam. V primerjavi s tem 
konceptom se na primer direktni marketing kot drug marketinški koncept, usmerja 
k pridobivanju novih uporabnikov, pri čemer cilja širšo skupino, ki je ponavadi 
izbrana na podlagi demografskih značilnosti.  
 
Grajenje odnosov z uporabniki je za podjetje kakovosten vir marketinškega 
znanja, ki je osnova za pripravo boljših marketinških strategij. Ndubisi (2007, 99) 
navaja Palmerjevo opozorilo, da pomeni marketing povezav različne stvari v 
različnih kulturah, zato univerzalne rešitve pri razvoju izdelka ali univerzalne 
promocijske aktivnosti niso primerne za vse trge. Povzema pa tudi glavne 
značilnosti marketinga povezav po Blomqvistu: 

- vsak uporabnik se obravnava kot individualna oseba ali enota; 
- aktivnosti podjetja so usmerjene predvsem k obstoječim uporabnikom; 
- izvedba temelji na medsebojnem sodelovanju in dialogu z uporabniki; 
- podjetje poskuša povečati dobičkonosnost z zmanjšanjem odliva obstoječih 

uporabnikov in poglabljanjem odnosov z njimi.  
 
Sheth (2002, 590) navaja tri večje dogodke v zgodovini, ki so pomembno vplivali 
na razvoj marketinga povezav, kot posebne raziskovalne veje marketinga, ki se je 
močneje začela razvijati v poznih osemdesetih in zgodnjih devetdesetih letih 
dvajsetega stoletja v ZDA: 
 

1. Energetska kriza v 1970-ih 
Energetska kriza, stagnacija gospodarstva in povečana konkurenčnost 
neameriških podjetij je zamajala do tedaj relativno stabilno ameriško gospodarstvo 
predvsem v energetsko intenzivnih panogah. Večina marketinških aktivnosti 
ameriških podjetij se je preusmerila iz aktivnosti, povezanih s pridobivanjem novih 
uporabnikov na aktivnosti, usmerjene k zadrževanju obstoječih uporabnikov. Eden 
od osnovnih ciljev podjetij je postal zadrževati uporabnike, kar je v nasprotju s 
predhodno prakso, ko jo bil osnovni cilj izvesti čim več (enkratnih) transakcij z 
uporabniki (predvsem različnimi). 
 

2. Pojav marketinga storitev 
Prav v času omenjene energetske krize se je v ZDA kot nova raziskovalna veja in 
kot perspektivno poslovno področje, vse bolj uveljavljal marketing storitev. 
Raziskovalni članki so poudarjali ključne značilnosti, ki so značilne za storitve in jih 
ločijo od izdelkov: neotipljivost, heterogenost, neločljivost, neobstojnost. Leta 1983 
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Leonard Berry (Berry in drugi 1983) prvič uporablja besedno zvezo »marketing 
povezav« in to v knjigi, ki govori o marketingu storitev. 
 

3. Sodelovanje dobaviteljev 
Na področju medorganizacijskega marketinga25 je večina podjetij začela uvajati 
skrbnika ključnih partnerjev, procese in programe, s katerimi so konsolidirali 
sodelovanje z le nekaj izbranimi dobavitelji, s katerimi so vzpostavili močnejši 
poslovni odnos. Takšne povezave je še dodatno pospešila poslovna filozofija 
celovitega vodenja kakovosti26, ki se je uveljavljala v osemdesetih letih dvajsetega 
stoletja in je zagovarjala zmanjševanje števila dobaviteljev na račun boljše 
kakovosti in nižjih proizvodnih stroškov. Poslovna menjava je postala bistveno bolj 
sodelovalna in povezovalna, kot je bila pred tem.  
 
Sheth (2002, 591) navaja tri večje značilnosti današnjega časa, ki bi v bližnji 
prihodnosti utegnili pomembno vplivati na nadaljnji razvoj in celo definicijo 
marketinga povezav: 
 

1. Vpliv informacijske tehnologije 
Z vse večjo avtomatizacijo prodaje in marketinga so v središče poslovnih funkcij 
vse bolj postavljeni sistemi za upravljanje odnosov s strankami27. Po Shethovem 
mnenju se s tem osnovna funkcija marketinga ponovno marginalizira, podobno kot 
se je to dogajalo v času popularizacije celostnega vodenja kakovosti (TQM), ko se 
je o uporabnikih velikokrat odločalo brez sodelovanja oddelkov za marketing. Kljub 
temu je Sheth prepričan, da se bodo sistemi za upravljanje odnosov s strankami v 
prihodnosti še bolj uporabljali in bodo postavljali v ospredje taktični marketing, 
kamor spadajo razni programi zvestobe28, marketing naklonjenosti29 in upravljanje 
kampanj30.    
 

2. Selektivnost in ciljna usmerjenost 
Ta značilnost izhaja iz vprašanja »Ali se marketing povezav izplača?«. V nasprotju 
s prvotnim prepričanjem, da je marketing povezav v vsakem primeru opravičljiv, se 
pojavlja vse več mnenj, da morajo biti podjetja in upravljalci znamk zelo selektivni 
pri uporabi marketinga povezav. Marketing povezav ne bi smela biti splošna 
filozofija, ampak le ena izmed več konceptov marketinških odnosov z uporabniki. 
Sheth zato napoveduje, da bo marketing povezav, v nasprotju s celostnim 
vodenjem kakovosti, ostal veliko bolj selektiven in ciljno usmerjen. 

 
3. »Outsourcing« uporabnikov 

Mnogo podjetij ugotavlja, da jim vsaj tretjina trenutnih uporabnikov tudi na dolgi rok 
ne bo prinašala dobička. Hkrati ne morejo več znižati stroškov, ki jih imajo zaradi 
manipulacije s posameznim uporabnikom. To še posebej velja za dejavnosti kot so 
bančništvo, telekomunikacije, poštne storitve, javni prevozi in podobno. Gre za 

                                                 
25 Ang. B2B - business to business marketing. 
26 Ang. TQM – total quality management. 
27 Ang. CRM – customer relationship management.  
28 Ang. loyalty programs. 
29 Ang. affinity marketing. 
30 Ang. campaign management. 
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uporabnike, ki nimajo dovolj velike kupne moči, da bi s ponavljajočimi nakupi 
presegli fiksne stroške, ki jih imajo podjetja zaradi servisiranja uporabnikov. Sheth 
trdi, da se bo zato kmalu razvila teorija o »outsourcingu« uporabnikov, podobno 
kot sta se pred leti razvili teorija o pridobivanju uporabnikov in teorija o 
zadrževanju uporabnikov.  
 
Razvijanje dolgotrajnega odnosa z uporabniki in menjava v okviru marketinga 
povezav pomeni drugačen pristop do tradicionalnega menjalnega procesa, 
kakršnega omogoča marketinški splet s svojimi štirimi P-ji. Grajenje zvestih 
uporabnikov nikakor ne more biti samo ena od aktivnosti podjetja, ampak mora biti 
vgrajeno v osnovno poslovno strategijo podjetja (Grönross 1997, 328). Potreba po 
obojestransko koristnem odnosu med ponudniki in uporabniki namreč nikoli ne 
more biti precenjena (Ndubisi 2004, 70). Vsaka stran pomembno vpliva na drugo, 
kar dejansko dokazuje medsebojno odvisnost. Uporabniki rabijo ponudnike, ki jim 
zagotovijo izdelke, s katerimi lahko zadovoljijo svoje potrebe, ponudniki pa rabijo 
uporabnike, saj zaradi njih nastajajo nove ideje, spretnosti in zaslužek.  
 
 
TABELA 3: MARKETINŠKA STRATEGIJA KOT NEPRETRGANA VRSTA 
 
 Transakcijski marketing Marketing povezav 
Časovna perspektiva Kratkoročno usmerjen Dolgoročno usmerjen 
Dominantna 
marketinška funkcija 

Marketinški splet Interaktivni marketing 
(podprt z aktivnostmi 
marketinškega spleta) 

Cenovna elastičnost Uporabniki so bolj občutljivi 
na ceno 

Uporabniki so manj 
občutljivi na ceno 

Dominantna 
dimenzija kakovosti 

Kakovost končnega izdelka 
(predvsem tehnična 
dimenzija kakovosti) je 
ključna  

Kakovost interakcije 
(funkcijska dimenzija 
kakovosti) pridobiva na 
pomembnosti in postaja 
ključna 

Merjenje 
zadovoljstva 
uporabnikov 

Spremljanje tržnega deleža 
(posredni pristop) 

Vodenje baze 
uporabnikov (neposredni 
pristop) 

Informacijski sistem 
uporabnikov 

Ad hoc raziskave o 
zadovoljstvu uporabnikov 

Sistem sprotnega 
sprejemanja 
uporabnikovega mnenja 

Odvisnost med 
marketingom, 
učinkom in osebjem 

Usklajeno delovanje 
strateško ni preveč 
pomembno 

Usklajeno delovanje je 
strateško zelo 
pomembno 

Vloga internega 
marketinga 

Interni marketing ni preveč 
pomemben za uspeh 

Interni marketing je zelo 
pomemben za uspeh 

Vrsta izdelka  izdelki široke         trajni           industrijski            storitve 
potrošnje              izdelki             izdelki 

 
Vir: Grönross 1997, 329 
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Grönross (1997, 329) v svojem delu primerja lastnosti marketinga povezav z 
lastnostmi tradicionalnega, transakcijsko usmerjenega koncepta marketinga, pri 
čemer izrazito favorizira marketing povezav. Večino lastnosti, ki jih pripisuje 
marketingu povezav, bi namreč objektivno gledano lahko pripisali tudi 
transakcijskemu marketingu. Nemogoče je na primer trditi, da je manjša cenovna 
občutljivost uporabnikov ekskluzivna lastnost marketinga povezav. Primerjavo, ki 
je prikazana v tabeli 3, moramo zato razumeti kot posploševanje avtorja, ki je 
izrazito naklonjen marketingu povezav. Primerjava je torej sprejemljiva le, če jo 
obravnavamo z dovolj veliko mero kritične distance.  
 
Rowleyeva (2005, 574) povzema številne avtorje, ko pravi, da marketing povezav 
preusmerja pozornost marketinške menjave od transakcije k odnosom. Zato 
marketing povezav postavlja čvrsto bazo uporabnikov za enega ključnih sestavin 
poslovnega premoženja znamke.  
 
 

5.1 Štirje stebri marketinga povezav 

V teoriji marketinga povezav se največkrat omenja naslednja štiri področja, ki 
predstavljajo glavne stebre marketinga povezav (Ndubisi 2007, 99-104): 

- zaupanje; 
- uresničenje pričakovanj; 
- komunikacija z uporabniki; 
- obvladovanje konfliktnih situacij. 
 

Vsak izmed štirih naštetih stebrov je neposredno povezan z zvestobo uporabnikov 
in hkrati omogoča napoved stopnje zvestobe uporabnikov. Zaradi neposrednega 
vpliva bi se morali ponudniki, ki želijo vzgojiti zveste uporabnike svoje znamke, 
intenzivno posvečati vsakemu izmed naštetih štirih stebrov marketinga povezav. V 
nadaljevanju so podrobneje opisana vsa štiri področja, pri čemer smo se omejili na 
področje spletnih znamk.  
   
 

5.1.1 Zaupanje v spletno znamko 
 
Zaupanje velja za strateško spremenljivko današnjega marketinga (Selnes 1998, 
319). Je bistvena sestavina, ki je ključna za uspeh marketinga povezav. Zaupanje 
je hkrati prepričanje ene strani, da bodo v prihodnosti izpolnjene njene potrebe, pri 
čemer bo aktivnosti izvajala druga stran (Flavian in drugi 2005, 449). 
 
Poleg zadovoljstva je zaupanje v znamko predpogoj za ustvarjanje ponavljajočega 
uporabniškega vedenja in s tem za razvoj dolgoročnega odnosa z uporabnikom. 
Zaupanje v znamko ponavadi zmanjša dojemanje tveganja v zvezi s storitvijo, zato 
je vloga zaupanja pri spletnih znamkah, kjer uporabniki niso v direktnem kontaktu 
s ponudnikom ali osebjem ponudnika, še bolj pomembna kot pri tradicionalnih 
znamkah, ki niso prisotne na spletu (Ribbink in drugi 2004, 446). Učinek, ki ga ima 
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zaupanje na trajen odnos z uporabnikom, je po Graysonu in Amblerju (1999, 132) 
najmočnejši v storitvenem sektorju. 
 
Po Yoonu (2002, 47-63) spremenljivke, povezane z znamko, pomembno vplivajo 
na zaupanje uporabnikov do posameznega spletnega mesta. Flavián in drugi 
(2005, 449) pripisujejo vse večji pomen korporativni znamki, saj je lahko znamka 
vir glavne konkurenčne prednosti, hkrati pa pozitivna predstava o znamki ne le 
pripomore privabiti uporabnike, ampak ustvarja tudi pozitiven vpliv na zaupanje 
ostalih interesnih skupin, kot so investitorji, analitiki, zaposleni. 
 
Ribbinkova in ostali (2004, 447) navajajo Moormanovo definicijo zaupanja znamki, 
ki pravi da gre za »pripravljenost zanesti se na zaupanja vrednega partnerja v 
menjalnem odnosu«. Iz te splošne definicije izpeljejo še definicijo e-zaupanja, ki 
pravi da gre za »stopnjo zaupljivosti uporabnikov do določene spletne menjave ali 
spletnega menjalnega kanala«. Po Andersonovi in Srinivasanini (2003, 125) 
definiciji je e-zvestoba »uporabnikov naklonjen odnos do elektronske storitve, ki 
povzroči ponavljajoče nakupe izbrane znamke«. 
 
Na zaupanje v spletno znamko je izredno težko vplivati, prav tako ga je težko 
direktno kontrolirati (Ribbink in drugi 2004, 453). Gre namreč za rezultat več 
interakcij z različnimi spletnimi ponudniki, učinek izkušenj z različnimi znamkami in 
splet različnih osebnostnih lastnosti uporabnikov. 
  
 

5.1.2 Uresničenje pričakovanj 
 
Bloemer in Dekker (2007, 276) menita, da je zadovoljstvo temeljni koncept in 
spremenljivka v marketingu, ki določa razvoj dolgoročnega odnosa z uporabniki. 
Za marketing povezav je zato ključnega pomena, da je v podjetju vzpostavljen 
sistem dolgoročnega upravljanja z uporabniki, na podlagi katerega spremlja 
stopnje zadovoljstva svojih uporabnikov in ugotavlja, v kolikšni meri so v 
določenem trenutku izpolnjena pričakovanja uporabnikov. 
 
Parkerjeva in Mathews (2001, 38) navajata dve interpretaciji zadovoljstva 
uporabnikov in sicer zadovoljstvo kot proces ter zadovoljstvo kot rezultat. Pri 
interpretaciji zadovoljstva kot procesnega elementa je ocena zadovoljstva 
uporabnikov rezultat uporabnikovega dojemanja razlike med zaznanim učinkom in 
njegovimi pričakovanji glede učinka. Pri interpretaciji zadovoljstva kot končnega 
rezultata se v zadnjem času pozornost preusmerja predvsem na naravo (ne vzrok) 
zadovoljstva. V okviru tega pogleda so izpostavljena predvsem: 

- čustva (stanje emocionalnega zadovoljstva); 
- izpolnitev (zadovoljstvo je zaključek motivacijskega procesa); 
- stanje (pozitivno = veselje; negativno = šok). 

 
Kotlerju (1996, 37) predstavljajo skupno vrednost v očeh kupca vse koristi, ki jih 
kupec pričakuje od danega izdelka. Uresničenje uporabnikovih pričakovanj o 
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izdelku torej pomeni opredmetenje koristi, ki jih uporabnik lahko ovrednoti in 
primerja. 
 
 

5.1.3 Komuniciranje z uporabniki 
 
Pri komuniciranju gre predvsem za prenos pravočasne in zaupanja vredne 
informacije do uporabnika, pri čemer novodobno komuniciranje poteka kot 
interaktivni dialog med ponudnikom in uporabniki njegove znamke v 
prednakupnem in nakupnem obdobju, v obdobju uporabe in v obdobju po uporabi 
(Ndubisi 2007, 100). Komuniciranje v okviru marketinga povezav pomeni 
ohranjanje stika z uporabniki ter proaktivno predajanje informacij uporabnikom, 
tako pozitivnih, kot negativnih (na primer obvestilo o zamujeni dobavi). 
Komunikacijski cilji so odvisni od faze nakupnega procesa, v kateri se (potencialni) 
uporabnik nahaja. V zgodnji fazi je glavni cilj grajenje prepoznavnosti znamke, 
sledi ustvarjanje preferenc uporabnikov (promocija vrednosti in učinka znamke), 
prepričevanje potencialnih uporabnikov, ki so pokazali zanimanje. S pomočjo 
učinkovite komunikacije med ponudnikom in uporabniki se razvije boljši odnos in 
uporabniki so bolj zvesti.  
 
V okviru marketinga povezav je izredno pomemben tudi povratni tok informacij 
oziroma komunikacija od uporabnika k ponudniku, saj predstavljajo te informacije 
dragocen vir za profiliranje uporabnikov in nadaljnje, čim bolj personalizirane 
marketinške aktivnosti. Uspešne spletne znamke učinkovito izkoriščajo možnost 
dvosmerne komunikacije in generiranja vsebin s strani uporabnikov, ki jo ponuja 
splet.  
    
 

5.1.4 Obvladovanje konfliktnih situacij 
 
Ndubisi (2007, 100) trdi, da obstaja povezava med učinkovitim obvladovanjem 
konfliktnih situacij in zvestobo uporabnikov. Zmožnost ponudnika izdelka za 
učinkovito obvladovanje konfliktnih situacij neposredno vpliva na stopnjo zvestobe 
uporabnikov.  
 
Obvladovanje konfliktnih situacij zajema: 

- izogibanje potencialnim konfliktnim situacijam med uporabniki in 
ponudnikom;  

- reševanje že začetih konfliktnih situacij, preden te prerastejo v problem; 
- odprto iskanje rešitev, kadar do problema vseeno pride. 

 
Kako se posamezna konfliktna situacija razreši, je med drugim odvisna od: 

- stopnje predhodnega zadovoljstva z odnosom; 
- obsega uporabnikovega investiranja v odnos; 
- števila možnih alternativ na trgu. 
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Boljši kot sta imela odnos ponudnik in uporabnik znamke v preteklosti, več je 
možnosti za pozitivno razrešitev konfliktne situacije. Več časa in odnosa, kot je 
uporabnik v preteklosti investiral v odnos oziroma znamko, več je možnosti za 
pozitivno razrešitev konfliktne situacije. To pa ne velja tudi v primeru, ko ima 
uporabnik za seboj že več konfliktnih situacij. Več možnosti za pozitivno razrešitev 
konfliktne situacije je tudi v primeru, ko na trgu ne obstaja veliko substitutov 
oziroma, kadar uporabnik ne more hitro in brez težav zamenjati znamke z drugo. 

 
Uspešen marketing povezav temelji na dveh ključnih predpostavkah in sicer na 
življenjski vrednosti uporabnikov in zvestobi uporabnikov (Dann in Dann 2001, 
348). Življenjska vrednost uporabnika je celotna vrednost enega uporabnika v 
času, ko uporablja ponudnikove izdelke. Ponudnik namreč pričakuje, da bo 
uporabnik s časom povečeval svoje nakupe oziroma uporabo izdelka, da bo širil 
dobro besedo o znamki med svoje prijatelje in s tem vplival na priliv novih 
uporabnikov. Zvestoba uporabnikov je eden temeljev marketinga povezav. 
Ponudniki, ki zaupajo svojim uporabnikom, so predani in odzivni, lahko v zameno 
pričakujejo zveste uporabnike. V naslednjem poglavju podrobneje predstavljamo 
koncept zvestobe spletni znamki, ki je temelj marketinga povezav vseh spletnih 
znamk. 
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6 ZVESTOBA SPLETNI ZNAMKI 
 
Pojav spleta kot novega komunikacijskega in distribucijskega kanala je pripeljal do 
tega, da uporabniki lahko izbirajo med praktično neomejenim številom izdelkov in 
informacij, ki jih ponuja ogromno število ponudnikov.  
 
Uporabniki so zvesti znamkam zato, ker predstavljajo odnos med podjetjem, ki 
ponuja določen izdelek in med uporabnikom. Zveza je vzpostavljena zaradi 
prednosti, ki jih izraža oziroma zagovarja znamka, saj je to tista razlika, ki 
uporabnikom pomaga izbrati med nešteto možnostmi. Znamka predstavlja 
funkcionalne in emocionalne asociacije ali lastnosti (Bergstrom 2000, 12). 
Funkcionalne lastnosti so oprijemljive, npr. učinek, kakovost in cena. Emocionalne 
lastnosti so manj oprijemljive, npr. kako se uporabnik počuti ob uporabi določene 
znamke.    
 
Simmons (2007, 545) navaja Aakerjevo definicijo, po kateri je znamčenje proces 
ustvarjanja vrednosti, ki jo generirata zanesljiva ponudba in pozitivna uporabniška 
izkušnja. Gre za vrednost, ki zadovolji uporabnikova pričakovanja in jih spodbuja k 
ponovni uporabi. Visoka stopnja zadovoljstva in izkušnje uporabnikov pripomorejo 
k razvoju zaupanja v znamko. S tem dobi podjetje možnost za grajenje zvestobe 
med uporabniki, kar je osnova za povečevanje moči znamke na eni strani in 
zmanjševanje možnosti posnemanja konkurentov na drugi strani.   
 
Spletne strani so uporabnikom dostopne praktično ves čas in vsepovsod, zato 
obstaja med ponudniki velika skušnjava, na svojo spletno stran privabiti čim več 
potencialnih uporabnikov. Rezultat so ponavadi relativno velike investicije v razvoj 
spletnega mesta in procesov, saj želijo že na začetku zagotoviti obdelavo velikega 
števila naročil. Ponudniki nemalokrat predvidevajo, da gre za fiksen strošek, ki se 
bo povrnil s tem, ko bo njihovo spletno stran obiskalo veliko novih uporabnikov. 
Dejstvo pa je, da je zaradi takega načina poslovanja popolnoma zanemarjen 
osnovni marketinški princip previdne izbire svojih potencialnih uporabnikov 
oziroma segmentacija uporabnikov in pozicioniranje. Pomanjkanje usmerjenega 
marketinškega delovanja rezultira tudi v veliko težjem grajenju zvestobe znamki, 
kar je eden najpomembnejših zagotovil dolgoročnega uspeha sleherne znamke. 
Reichheld in Schefter (2000, 109) tak način poslovanja imenujeta »velik strošek za 
nizko stopnjo zvestobe«.    
 
Zvestobo uporabnikov Oliver (1999, 34) definira kot »trdno zavezo za ponoven 
nakup ali redno uporabo izdelka v prihodnosti, zaradi katere tudi dejansko pride do 
ponavljajočih nakupov oziroma uporabe iste znamke ali razširjene znamke«. Do 
ponovitve nakupa oziroma ponovne uporabe pride kljub zunanjim vplivom in 
marketinškim aktivnostim, ki bi lahko vplivali na spremembo uporabniškega 
vedenja. Ta, sicer splošna definicija, velja tudi v primeru zvestobe spletnim 
znamkam. 
 
Po racionalnem sklepanju bi moralo štiriindvajseturno delovanje vse dni v tednu, 
preprost in udoben dostop v povezavi z atraktivnimi programi zvestobe, povečevati 
zvestobo uporabnikov interneta na stopnje, ki jih pred razširitvijo spleta sploh 
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nismo poznali. Vendar temu ni tako. Huda konkurenca, cenovne vojne, široka 
ponudba in spreminjajoč nivo kakovosti storitev so povzročili velik padec nivoja 
zvestobe uporabnikov praktično v vseh kategorijah izdelkov in informacij, med 
katerimi lahko uporabniki izbirajo na spletu (Drees 2006). Ta negativna dinamika 
je pospešena še z akcijami pospeševanja prodaje in marketinško-komunikacijskimi 
aktivnostmi, ki se izvajajo prek spleta in ostalih nespletnih medijev. Povsem jasno 
je, da je v odnosu ponudnik-uporabnik, v obdobju interneta, moč prešla na stran 
uporabnika.      
 
Dannova (Dann in Dann 2001, 356-358) navajata pet pristopov, s pomočjo katerih 
lahko  spletne znamke razvijajo dolgoročne odnose z zvestimi uporabniki: 
 

1. Prepoznavanje 
Prepoznavanje značilnosti in lastnosti uporabnika s pomočjo analize podatkovne 
baze. Samo z dobrim razumevanjem uporabnika lahko prepoznamo njegove 
potrebe in želje. Spletna tehnologija in natančno spremljanje uporabnika na 
spletnem mestu omogočata pripravo kakovostne podatkovne baze. 

 
2. Izboljšanje 

Izboljšanje izdelka, da bo bolj privlačen in uporaben za uporabnika. Internet 
omogoča avtomatizirane odgovore, povratno elektronsko pošto, zbiranje 
kompleksnih podatkov, spletno testiranje in ostale možnosti, ki omogočajo hitrejše 
izboljšave izdelkov ter testiranje na pravih uporabnikih. 

 
3. Obveščanje 

Pogosto obveščanje uporabnikov utrjuje uporabnikovo poznavanje ponudnika in 
njegovih znamk. Spletno mesto kot promocijsko orodje, direktna elektronska pošta 
in spletne skupnosti uporabnikov so samo nekateri načini obveščanja 
uporabnikov, ki jih uporabljajo uspešni ponudniki spletnih znamk.  
 

4. Vabljenje 
Ko je enkrat vzpostavljen odnos z uporabnikom, mu je treba predstaviti tudi ostalo 
ponudbo, z namenom še povečati število ali obseg nakupov ali uporabe 
uporabnika. Uspešna podjetja pogosto ponudijo svojim uporabnikom 
komplementarne izdelke, ki jih ponujajo sami ali njihova partnerska podjetja.  
 

5. Zadrževanje    
Uporabnike ponudniki pogosto zadržijo tako, da razvijejo različne oblike 
programov zvestobe. Spletna tehnologija sicer omogoča vrsto shem, ki spremljajo 
in nagrajujejo uporabnike, vendar pa hkrati ne more odpraviti osnovne 
pomanjkljivosti takega poslovanja - pomanjkanja osebnega kontakta med 
ponudnikom in uporabnikom.   
 
Zvestoba znamki je eden pomembnejših dejavnikov pri odločanju o nakupu ali 
prodaji posamezne znamke, saj je baza zvestih uporabnikov znamke dober 
kazalec trenda prihodkov in dobička. Aaker (1996, 21-22) navaja tudi, da je 
znamka brez baze zvestih uporabnikov ponavadi precej ranljiva in je njena 
vrednost sestavljena le iz potenciala, ki ga ima za ustvarjanje zvestih uporabnikov. 
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Veliko ceneje je obdržati obstoječe uporabnike, kot pridobiti nove. Pogosta in 
draga napaka je generiranje rasti s pridobivanjem novih uporabnikov in hkratnim 
zapostavljanjem obstoječih. 
 
Pridobivanje uporabnikov je na internetu izredno drago in če podjetju ne uspe 
zadržati uporabnikov vsaj nekaj let in uspešno spodbujati njihovo stalno uporabo, 
ne sme pričakovati dobička (Reichheld in Schefter 2000, 106). Brez zvestobe 
uporabnikov so tudi najboljši spletni poslovni modeli obsojeni na propad. Glavne 
prednosti zvestobe uporabnikov za ponudnika izdelkov so (Rowley 2005, 574): 

- nižja cenovna občutljivost uporabnikov; 
- zmanjšani stroški pridobivanja novih uporabnikov; 
- izboljšana donosnost ponudnika. 

 
Vse pogosteje razširjen način zadrževanja zvestih uporabnikov so programi 
zvestobe, ki jih lastniki oziroma upravljalci znamk uvajajo zaradi dveh osnovnih 
ciljev (Uncles in drugi 2003, 294): 

- povečanje prihodkov zaradi povečanega obsega nakupov oziroma uporabe 
izdelka s strani enakega števila uporabnikov; 

- grajenje tesnejše povezave med znamko in obstoječimi uporabniki zaradi 
vzdrževanja baze obstoječih uporabnikov tudi v prihodnosti. 
 

Programi zvestobe so tudi vzvod za povečevanje zvestobe posamezni znamki, 
zmanjševanje cenovne občutljivosti uporabnikov, odvrnitev pozornosti od ponudb 
konkurenčnih znamk, spodbujanje priporočanja med uporabniki, povečanje števila 
uporabnikov (prav tam, 303). 
 
V večini raziskav, ki se ukvarjajo z zvestobo uporabnikov, je zvestoba znamki 
koncept, ki je primarno določen z uporabnikovim vedenjskim vrednotenjem 
izdelka, pri čemer pa niso upoštevane reakcije uporabnikov na spremenljivke 
marketinškega spleta31. Yoon in Kim (2000, 120-121) navajata naslednje 
spremenljivke, ki se kot determinante zvestobe znamki ponavadi uporabljajo v 
raziskavah:  

- družbenoekonomske značilnosti; 
- samopodoba; 
- stopnja pomembnosti izdelka; 
- zaznano tveganje; 
- osebnost; 
- obnašanje pri iskanju informacij; 
- iskanje raznolikosti.  

 
Reichheld je prepričan, da lahko podjetja zgradijo dolgoročno konkurenčno 
pozicijo tako, da vzpostavijo trajen, obojestransko koristen odnos, ki temelji na 
zaupanju med zaposlenimi, uporabniki in dobavitelji (Finnie in Randall 2002, 25-
26). Reichheld zato navaja 6 principov zvestobe: 
 

1. Delo za obojestransko korist 

                                                 
31 Na primer aktivnosti marketinškega komuniciranja. 
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Profitiranje na račun partnerjev je bližnjica do neuspeha. Usmerjenost k vrednosti 
za uporabnika ustvarja pogoje za zaupanje, predanost in obojestranski uspeh. 
Podjetje ne bi smelo uporabljati resursov za dejavnosti, v katerih ne more biti 
najboljše. 
 

2. Izbirčnost 
Članstvo je privilegij. Zaposlovanje mora biti zato ena izmed prioritet vodstva, ki 
mora biti zelo izbirčno glede tega, kdo lahko napreduje in kdo ne. Prav tako 
izbirčno mora biti podjetje tudi pri izbiranju svojih uporabnikov. Identificirati mora 
vire potencialno zvestih uporabnikov in pripraviti marketinške programe, s katerimi 
se ustvarjajo zvesti uporabniki.  
 

3. Preprost pristop 
Zapletenost je sovražnik hitrosti in odzivnosti. Podjetja se morajo organizirati v 
majhne skupine, s čimer povečajo zanesljivost, prilagodljivost in odgovornost. 
Vodstvena struktura mora biti čim manjša in ne sme zagovarjati pretirane 
hierarhičnosti.   
 

4. Nagrajevanje dobrega rezultata 
Partnerji, ki si zaslužijo nagrado, jo morajo tudi dobiti. Podjetje mora meriti obseg 
zadrževanja pravih uporabnikov in dobrih zaposlenih. Zveste uporabnike je treba 
nagrajevati. 
 

5. Dobro poslušanje in govor brez ovinkarjenja  
Dolgoročno razmerje zahteva odkrito dvosmerno komunikacijo in učenje. Vsi 
partnerji morajo vedeti, pri čem so.  
 

6. Razlaga vsega, kar se počne 
Dejanja pogosto povejo več kot besede, vendar dejanja in besede skupaj 
dosežejo dvojni učinek. Podjetje mora zapisati vodstvene usmeritve in jih v praksi 
s strastjo zagovarjati. 
 
Zvestoba uporabnikov povzroča ponovljeno uporabo znamke, ta pa pripomore k 
(Reichheld 1993, 71): 

- povečanju prihodka zaradi ponovljenega nakupa ali uporabe; 
- zmanjšanju stroškov, povezanih s pridobivanjem novih uporabnikov in 

povečanjem učinkovitosti zaradi pridobljenih izkušenj z obstoječimi 
uporabniki; 

- manjši fluktuaciji lastnih zaposlenih zaradi vidnih delovnih uspehov; 
posledično nižji stroški iskanja novih zaposlenih in njihovega izobraževanja 
ter večja  produktivnost, zaradi izkušenosti in uigranosti delovne ekipe. 

 
Vzpostavitev sistema, ki temelji na upravljanju z zvestimi uporabniki, pomeni 
radikalen odmik od tradicionalnega, strogo poslovnega razmišljanja (prav tam,  
73). V ospredje poslovne strategije namreč postavlja kreiranje vrednosti za 
uporabnika, namesto tradicionalnega maksimiziranja dobička in vrednosti delnice. 
Tak pristop zahteva precejšnje spremembe v poslovni praksi, od redefiniranja 
ciljne skupine uporabnikov, do revizije zaposlitvene politike podjetja.  



 59

6.1 Stopnje zvestobe uporabnikov 

V teoriji obstajajo različni modeli in lestvice zvestobe uporabnikov, na katere avtorji 
razvrščajo uporabnike glede na stopnjo njihove zvestobe znamki. Razvrščanje 
uporabnikov v take razrede je pomembno predvsem zaradi ugotavljanja 
dolgoročne vrednosti znamke in zaradi načrtovanja marketinških aktivnosti za 
posamezne segmente uporabnikov. 
 
Clarke (2001, 162) navaja Dysonovo sistematično metodo razvrščanja 
uporabnikov v pet kategorij oziroma blokov, ki so gradniki moči znamke. Bloki so 
sestavni deli piramide znamke, kot je prikazana na sliki 6. Vsak izmed blokov 
predstavlja segment uporabnikov izbrane znamke. Za vsak segment je smiselno 
pripraviti svojo obliko oglaševanja ali kakšne druge marketinške aktivnosti, saj gre 
za uporabnike z različno stopnjo zvestobe znamki.  
  
 
SLIKA 6: ZVESTOBA UPORABNIKOV JE OSNOVA ZA VREDNOST ZNAMKE 
   

 
  
 Vir: Clarke 2001, 162 
 
 
V drugi fazi Dysonove metode, ki se imenuje BrandSignatureTM, upravljalec 
znamke ugotavlja, kako uspešno uporabniki njegove znamke prehajajo v višji blok 
piramide in hkrati oceni za vsako stopnjo, katere so trenutne prednosti in slabosti 
znamke (Clarke 2001, 163). 
 
V Allegiant Group (Drees 2006) so razvili model zvestobe uporabnika, ki ga 
sestavlja naslednjih sedem stopenj: 

1. dvomljiv uporabnik; 
2. uporabnik, ki obeta; 
3. uporabnik, ki preizkuša; 
4. uporabnik, ki ponovi uporabo; 
5. reden uporabnik; 
6. zvest uporabnik; 
7. uporabnik zagovornik. 
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Medtem ko želi večina podjetij doseči, da bi uporabniki uporabljali njihove izdelke 
čim bolj pogosto, v daljšem časovnem obdobju, je cilj najuspešnejših organizacij 
drznejši, in sicer med svojimi uporabniki čim bolj povečati delež svojih najbolj 
zvestih uporabnikov - zagovornikov. Priporočilo zadovoljnih uporabnikov je namreč 
eno najbolj učinkovitih in prepričljivih promocijskih metod, hkrati pa je 
pripravljenost priporočiti znamko svojemu prijatelju eden znakov največje stopnje 
zvestobe uporabnika. 
 
Merisavo in Raulas (2004, 500) v svoji raziskavi pišeta, da je najbolj pogosto 
uporabljena definicija zvestobe znamki ponavljanje nakupnega vedenja, ki se 
odraža v zavestni odločitvi posameznika, da nadaljuje z nakupom oziroma 
uporabo iste znamke. To torej pomeni, da obstaja zvestoba znamki, kadar je 
vzorec ponavljajočega nakupa oziroma uporabe povezan s pozitivnim odnosom do 
znamke. V svoji raziskavi sta zvestobo znamki izmerila tako, da sta respondente 
spraševala o: 

- tem, ali bi znamko priporočili tudi drugim; 
- pogostosti nakupa oziroma uporabe znamke; 
- tem, kdaj so znamko kupili oziroma uporabljali nazadnje; 
- odnosu do znamke. 

 
Kotler (1996, 277) razdeli uporabnike glede na njihovo privrženost znamkam v štiri 
skupine : 

- trdni privrženci32 - stalno kupujejo ali uporabljajo isto znamko;  
- delni privrženci33 - zvesti so dvema ali trem znamkam; 
- nestanovitni privrženci34 - spreminjajo svojo naklonjenost do ponujenih 

znamk;  
- spremenljivci35 - uporabniki, ki niso zvesti niti eni znamki (večno iščejo 

ugodnosti, trenutne ponudbe, akcije, želijo nekaj novega). 
 
Mnogi avtorji poudarjajo, da segmentiranje uporabnikov glede na stopnjo njihove 
zvestobe znamki pomaga pri razvoju razumevanja zvestobe in je osnova za 
ustrezne marketinške aktivnosti. Rowleyeva (2005, 575) izpostavlja večkrat 
uporabljen model segmentiranja uporabnikov glede na stopnjo njihove zvestobe, ki 
sta ga razvila Dick in Basu leta 1994. Model sestavljajo štiri stanja, povezana z 
vrsto zvestobe: 

1. zvesti; 
2. latentno oziroma prikrito zvesti; 
3. lažno zvesti; 
4. nezvesti.    

 
V tabeli 4 so razvrščena vsa štiri stanja modela glede na rednost uporabe znamke 
in vedenjsko ustreznost. 
 
 

                                                 
32 Ang. hard core loyals. 
33 Ang. soft core loyals. 
34 Ang. shifting loyals. 
35 Ang. switchers. 
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TABELA 4: MODEL SEGMENTIRANJA UPORABNIKOV GLEDE NA STOPNJO 
NJIHOVE ZVESTOBE 
 
  Rednost uporabe znamke 
  Visoka Nizka 

Visoka zvesti latentno zvesti Vedenjska 
ustreznost Nizka lažno zvesti nezvesti 

 
 Vir: Rowley 2005, 575 
 
 
Tudi Yoon in Kim (2000, 123-125) v svoji raziskavi uporabljata Dickov in Basujev 
model segmentiranja uporabnikov glede na stopnjo njihove zvestobe in 
ugotavljata, da morajo upravljalci znamk uporabiti različne strategije upravljanja z 
znamko za različne skupine uporabnikov. V raziskavi povzemata glavne 
značilnosti vsakega izmed štirih stanj zvestobe: 

1. zvesti 
- ponavljajo nakup oziroma uporabo znamke istega ponudnika;  
- dovzetni so tako za informacije, ki jih širi ponudnik znamke, kot tudi za 

informacije, ki jih sprejemajo od svoje referenčne socialne skupine (prijatelji, 
znanci, sosedje); 

2. latentno zvesti 
- menjajo znamke različnih ponudnikov; 
- pri odločitvi so pomembni normativni dejavniki (mnenje drugih ljudi, 

kredibilnost ponudnika, oglaševalski image, ugled znamke);  
3. lažno zvesti 
- ponavljajo nakup oziroma uporabo znamke istega ponudnika;  
- pri odločitvi so pomembni situacijski dejavniki (posebni prodajni pogoji, 

dodatna storitev, promocijske aktivnosti...); 
4. nezvesti 
- menjajo znamke različnih ponudnikov; 
- niso dovzetni niti za informacije, ki jih širi ponudnik znamke, niti za 

informacije, ki jih sprejemajo od svoje referenčne socialne skupine (prijatelji, 
znanci, sosedje). 

 
Po Yoonu in Kimu (prav tam, 131) morajo glede na stopnjo oziroma vrsto zvestobe 
upravljalci znamk uravnotežiti situacijske in normativne potrebe svojih 
uporabnikov. Pri zvestih uporabnikih mora na primer ponudnik enakomerno 
zadovoljiti tako situacijske kot normativne potrebe, medtem ko mora ponudnik pri 
lažno zvestih uporabnikih zadovoljiti predvsem situacijske, pri latentno zvestih pa 
predvsem normativne potrebe.   
 
Rowleyeva (2005, 575-580) skupino »zvestih uporabnikov« po Dickovi in Basujevi 
kategorizaciji naprej razdeli na štiri podskupine, ki jih označuje kot štiri kategorije 
uporabniške zvestobe oziroma štiri C-je uporabniške zvestobe. Med seboj se 
kategorije razlikujejo po odnosu do znamke, obnašanju in razlogih, zaradi katerih 
so pripravljeni zamenjati določeno znamko.  
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V nadaljevanju so povzete kategorije uporabniške zvestobe po Rowleyevi in 
njihove glavne značilnosti: 

a) ujetniki36 
- nadaljujejo z nakupom ali uporabo izdelka, ker nimajo druge izbire; 
- do znamke so nevtralni; z njo imajo izkušnje, ki zaenkrat ne povzročajo 

dojemanja znamke v negativni luči; 
- znamko lahko zamenjajo, kadar obstajajo alternativne ponudbe v času 

večjih odločitev, kadar na trg vstopijo novi ponudniki, kadar se spremeni 
njihovo finančno stanje ali druge okoliščine, ki vplivajo na manjšo ujetost. 

 
b) iskalci koristi37 
- pogosto so povezani z rutino, z nakupi, za katere je dovolj nizka vpletenost; 
- opravljajo običajne ponavljajoče se nakupne transakcije, ki so povezane z 

znamko; 
- nimajo nobenega posebnega odnosa do znamk, vendar pa se jim določene 

znamke zdijo priročne; 
- dovzetni so za promocijske aktivnosti drugih znamk (npr. ponudbe »plačaš 

1, dobiš 2«);   
- znamko lahko zamenjajo tudi, kadar se spremenijo okoliščine, ki vplivajo na 

priročnost (npr. odprtje nove prodajalne v bližini). 
 
c) zadovoljni38 
- ocenjujejo izdelke glede na njihove prednosti; 
- ustvarjanje pozitivnih preteklih in trenutnih izkušenj z znamko je ključna 

priložnost za ustvarjanje odnosa s takimi uporabniki; 
- imajo pozitiven odnos do znamke, ki jo uporabljajo in to izkušnjo delijo s 

prijatelji in znanci, kadar jih ti vprašajo za nasvet; 
- znamko lahko zamenjajo, kadar se pojavi boljša konkurenčna ponudba, 

kadar doživijo negativno izkušnjo z obstoječim izdelkom, ali kadar razvoj 
obstoječega izdelka zaostaja za konkurenti. 

 
d) predani39 
- le redko razmišljajo o drugih znamkah; 
- pripravljeni so tudi sami »dodati vrednost« znamki (npr. izmenjava mnenj in 

nasvetov z ostalimi uporabniki); 
- aktivno posredujejo pozitivna in navdušena mnenja o znamki ostalim 

uporabnikom ali potencialnim uporabnikom; 
- znamko lahko zamenjajo, kadar se večkrat ponavljajo negativne izkušnje z 

obstoječim izdelkom ali kadar se pojavi popolnoma nov konkurenčni 
izdelek, ki ponuja novo dodano vrednost za uporabnike. 

 
Tudi Heskett (2002, 356) meni, da ugotavljanje samo zvestobe ni več dovolj. 
Obstajajo namreč tehnike in metode, s katerimi se da natančno določiti stopnjo 

                                                 
36 Ang. captive. 
37 Ang. convenience-seeker. 
38 Ang. contented. 
39 Ang. committed. 
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zvestobe uporabnikov. Sam loči tri vrste uporabniškega vedenja, ki je povezano z 
zvestobo znamki: 
 

1. predano vedenje 
Predan uporabnik ni le zvest ampak dodatno izkazuje svojo zvestobo tako, da 
ostalim kaže svoje zadovoljstvo. Zanj je značilno t.i. virusno vedenje, ki se vse bolj 
uveljavlja predvsem s pojavom interneta.    
 

2. zagovorniško vedenje 
Zagovorniki niso zgolj »virusni razširjevalci«, ampak hkrati tudi prepričujejo ostale 
ljudi o znamki. V očeh drugih veljajo za kredibilne in imajo pri njih določeno stopnjo 
avtoritete. 
 

3. lastniško vedenje 
Majhen del najbolj zvestih uporabnikov prevzema odgovornost za prihodnji uspeh 
znamke. Za njih je značilno vedenje, ki je v smislu identificiranja z znamko 
podobno lastniškemu. 
 
Čustvena zvestoba znamki je najvišji dosežek, ki ga pri uporabnikih lahko doseže 
upravljalec znamke. S čustveno navezanostjo uporabnikov na znamko se namreč 
močno poveča verjetnost, da bodo uporabniki ostali znamki zvesti, ponavljali 
nakup ali uporabo, priporočali znamko drugim in zavračali konkurenčne znamke. 
Donbavand (2007, 36-37) opisuje kvalitativno tehniko ZMET – Zaltman Metaphor 
Elicitation Technique, ki je eno izmed orodij ugotavljanja čustvene zvestobe 
uporabnikov do določene znamke. Uporabniki v intervjujih pripovedujejo različne 
zgodbe, ki gradijo ali rušijo njihovo zvestobo do izbrane znamke. Pridobljeni 
odgovori so razvrščeni v štiri kategorije, ki hkrati predstavljajo osnovne stebre 
zvestobe:  
 

1. deljene vrednote 
- Ali uporabnika pritegnejo vrednote, ki jih predstavlja ali zagovarja znamka? 
  
2. skrb za uporabnika 
- Kako delujejo ljudje, ki so v direktnem odnosu z uporabnikom (mu prodajajo 

izdelek ali izvajajo storitev)? 
 
3. kakovost izdelka  
- Kako dober je izdelek v primerjavi s ceno ali časom, ki mu ga uporabnik 

nameni? 
  
4. enostavnost odločitve 
- Je izbira znamke samoumevna? 
- Ali izbira temelji na navadi ali priročnosti? 
- Dva najpomembnejša dejavnika te kategorije sta družinska preteklost in 

osebna preteklost. Če znamka pri uporabniku zbudi pozitivne asociacije na 
preteklost, ima dober potencial za grajenje čustvene zvestobe. 
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Heskett (2002, 357) meni, da je priložnost za grajenje zvestobe znamki predvsem 
v prepoznavanju in vključevanju uporabnikov zagovornikov in uporabnikov z 
lastniškim vedenjem, saj predstavljajo izjemno dolgoročno vrednost za lastnike ali 
upravljalce znamk. 
 
 

6.2 Ugotavljanje zvestobe spletni znamki 

Pogoj za to, da znamka ustvari zveste uporabnike, je pridobitev njihovega 
zaupanja. To je sicer veljalo od nekdaj, vendar pri znamkah, ki delujejo pretežno 
na spletu, velja še veliko bolj. Spletni uporabniki ne morejo pogledati v oči 
ponudniku na drugi strani, ne morejo oceniti prodajalne ali poslovnih prostorov 
ponudnika, ne morejo otipati izdelka, ki ga ponudnik ponuja. Zanašajo se le na 
slike in obljube in če ne zaupajo ponudniku, ki jih predstavlja, bodo hitro odšli k 
drugemu ponudniku. Reichheld in Schefter (2000, 107-108) sta v okviru raziskave 
med uporabniki spletnih izdelkov ugotavljala, kateri dejavnik je najbolj pomemben 
pri odločanju uporabnikov za točno določenega ponudnika. Kot najpomembnejši 
dejavnik pri odločitvi za točno določenega ponudnika, so uporabniki najpogosteje 
navedli »spletno stran moram poznati in ji zaupati«. Vsi ostali dejavniki, vključno z 
nizko ceno in širino ponudbe, so prišli na vrsto veliko kasneje. Cena ne vodi 
spleta, vodi ga zaupanje. Kadar uporabniki zaupajo določeni spletni znamki, veliko 
hitreje z njo delijo svoje osebne informacije. Takšne informacije omogočijo lastniku 
ali upravljalcu znamke, da razvije še bolj oseben odnos z uporabniki, saj ponudbo 
lahko prilagodi za vsakega uporabnika posebej, glede na njegove individualne 
preference. To spet poveča zaupanje uporabnikov in kar je še pomembneje, 
dodatno povečuje zvestobo uporabnikov. Znamka, ki uspe ustvariti takšen krog 
nenehnega povečevanja stopnje zvestobe svojih uporabnikov, hkrati ustvarja 
trajno konkurenčno prednost.     
 
Zvestobe znamka ne pridobi zaradi tehnologije. Pridobi jo tako, da svojim 
uporabnikom vseskozi zagotavlja odlično uporabniško izkušnjo. Internet je močno 
orodje za graditev odnosov, vendar pa se osnovne zakonitosti graditve in 
nagrajevanja zvestobe uporabnikov z internetom niso spremenile. Grajenje 
superiorne zvestobe znamki že dolgo ni več le eden izmed načinov za povečanje 
dobička. S pojavom spletnih znamk je postala zvestoba znamki nujna za 
preživetje, saj uporabniki na spletu primerjajo ponudnike in konkurente v realnem 
času in to ves čas (prav tam, 113).  
 
Ribbinkova in drugi (2004, 452) so v svoji raziskavi ugotovili, da zadovoljstvo s 
spletno znamko pozitivno in direktno vpliva na zvestobo spletni znamki. Rezultati 
iste raziskave kažejo, da na zvestobo direktno vpliva tudi zaupanje v spletno 
znamko, vendar precej manj močno kot zadovoljstvo. Iz tega avtorji sklepajo, da 
zaupanje ni ključen faktor, ki vpliva na zvestobo v spletnem okolju. 
 
8 sestavin strategije za ohranjanje zvestobe uporabnikov po Reichheldu (Finnie in 
Randall 2002, 27): 

1. pripraviti izvrstno ponudbo, ki predstavlja vrednost za uporabnika; 
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2. poiskati prave uporabnike; 
3. pridobiti zvestobo uporabnikov; 
4. poiskati prave zaposlene; 
5. pridobiti zvestobo zaposlenih; 
6. doseči stroškovno učinkovitost zaradi izvrstne produktivnosti; 
7. poiskati prave vlagatelje; 
8. pridobiti zvestobo vlagateljev.   

 
Celo najbolje razviti sistemi upravljanja z zvestimi uporabniki začnejo izgubljati 
svojo učinkovitost, če ne uspejo razviti učinkovitega mehanizma za merjenje 
stopnje zvestobe svojih uporabnikov. Konkurenti, preference uporabnikov, 
tehnologija in sposobnosti zaposlenih se vseskozi spreminjajo. V spremenljivem 
poslovnem okolju lahko lastniki ali upravljalci znamk samo z učinkovitim učenjem 
nepretrgoma ponujajo dodano vrednost za uporabnika. Po Reichheldovem (1993, 
70) mnenju večina sistemov sploh ne ugotavlja, kaj je za njihove uporabnike 
ključna dodana vrednost. Da bi lahko vzpostavili učinkovit mehanizem merjenja 
zvestobe, morajo lastniki ali upravljalci znamk dobro razumeti vzročno posledičen 
odnos, ki mora potekati v sistemu zvestobe. Glavni cilj podjetja, ki ustvarja bazo 
zvestih uporabnikov, je vedno zagotavljanje superiorne vrednosti za uporabnike.   
 
Če povzamemo teoretične značilnosti zvestih uporabnikov in vzamemo 
zadovoljstvo s spletno znamko za samoumevno, potem lahko stopnjo zvestobe 
spletni znamki zmerimo s štirimi osnovnimi dejavniki: 
 
1. Pogostost uporabe spletne znamke 
Pogosteje kot uporabnik uporablja spletno znamko, večja je stopnja njegove 
zvestobe. 
 
2. Hiter dostop do spletnega mesta oziroma nastavitev za privzeto (domačo) stran 

v brskalniku 
Nastavitev za privzeto stran v brskalniku namiguje na to, da je spletna stran 
začetna točka uporabe, kar pomeni visoko stopnjo zvestobe, saj ob vsakem 
zagonu brskalnika uporabnik najprej uporabi privzeto stran. 
 
3. Namera uporabe spletne znamke v prihodnosti  
Uporabnik, ki je trdno prepričan, da bo spletno znamko tudi v prihodnje uporabljal 
vsaj enako pogosto, kot trenutno, je vsekakor bolj zvest uporabnik, kot tisti, ki bo 
spletno znamko v prihodnosti uporabljal manj pogosto.  

 
4. Pripravljenost priporočiti spletno znamko svojim prijateljem in sorodnikom  
Uporabniki, ki so pripravljeni spletno znamko priporočiti svojim prijateljem, veljajo 
za najbolj zveste uporabnike, zato je cilj najbolj drznih podjetij maksimizirati število 
uporabnikov zagovornikov. 
 
Vse štiri naštete dejavnike, s pomočjo katerih lahko učinkovito ugotovimo stopnjo 
zvestobe uporabnikov posamezne spletne znamke, bomo uporabili tudi v 
naslednjem poglavju magistrskega dela, kjer bomo v okviru raziskave ugotavljali, 
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kateri so ključni dejavniki zvestobe spletni znamki Najdi.si med slovenskimi 
uporabniki interneta.    
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7 RAZISKAVA KLJUČNIH DEJAVNIKOV ZVESTOBE SPLETNI ZNAMKI MED 
SLOVENSKIMI UPORABNIKI INTERNETA 

7.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

V hudem konkurenčnem boju spletnih znamk bodo v prihodnosti uspevale le tiste 
znamke, ki bodo znale ne le pridobiti, ampak tudi zadržati svoje uporabnike. V 
raziskovalnem delu magistrskega dela zato ugotavljam ali in kako so z zvestobo 
spletni znamki Najdi.si povezane tri glavne skupine dejavnikov, ki so najpogosteje 
osnova za segmentiranje uporabnikov: 

- demografske spremenljivke; 
- psihografske spremenljivke; 
- vedenjske spremenljivke. 
 

Na podlagi rezultatov raziskave bomo ugotovili, ali obstaja povezava med 
določenimi segmenti uporabnikov in zvestobo spletni znamki Najdi.si. Gre torej za 
ugotavljanje povezav med izbranimi segmenti uporabnikov (glede na njihove 
demografske, psihografske in vedenjske značilnosti) ter stopnjo zvestobe spletni 
znamki Najdi.si.  
 
 

7.2 Namen in cilji raziskave 

Osnovni cilj raziskovalnega dela naloge je ugotoviti kateri dejavniki so povezani z 
zvestobo spletni znamki Najdi.si med slovenskimi uporabniki interneta ter kako 
močna je povezava med posameznim dejavnikom in zvestobo spletni znamki. 
 
Posebni cilji raziskovalnega dela naloge, ki so izvedeni iz osnovnega cilja in 
prispevajo k njegovemu doseganju, so: 

- prepoznati dejavnike, ki so povezani z zvestobo uporabnikov slovenske 
spletne znamke Najdi.si;  

- ugotoviti, ali obstaja pri slovenskih uporabnikih interneta povezava med 
demografskimi, psihografskimi in vedenjskimi dejavniki na eni strani ter 
zvestobo spletni znamki Najdi.si, na drugi strani; 

- ugotoviti, na katere dejavnike, ki so dovolj močno povezani z zvestobo 
spletni znamki, mora biti posebej pozorno podjetje, ki je lastnik in 
upravljalec slovenske spletne znamke Najdi.si; 

- ugotoviti stopnjo zvestobe znamki med uporabniki slovenskega spletnega 
iskalnika Najdi.si; 

- ugotoviti, kateri koraki so pomembni za dolgoročno grajenje močne spletne 
znamke v očeh slovenskih uporabnikov. 
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7.2.1 Raziskovalne hipoteze 
 
V nadaljevanju so naštete tri temeljne hipoteze, ki jih preverjamo v okviru 
raziskave.  
 
H1 – Pri slovenskih uporabnikih interneta obstaja povezava med 
demografskimi dejavniki in zvestobo spletni znamki (jakost povezanosti 
znaša R>0,5 pri p=0,05). 
 
Hipoteza bo testirana za naslednje demografske dejavnike: 
- starost 
- spol 
- dohodek 
- stopnja izobrazbe 
 
H2 – Pri slovenskih uporabnikih interneta obstaja povezava med 
psihografskimi dejavniki in zvestobo spletni znamki (jakost povezanosti 
znaša R>0,5 pri p=0,05). 
 
Hipoteza bo testirana za naslednje psihografske dejavnike: 
- osebne vrednote 
- osebnostne lastnosti 
- življenjski slog 
 
H3 – Pri slovenskih uporabnikih interneta obstaja povezava med vedenjskimi 
dejavniki in zvestobo spletni znamki (jakost povezanosti znaša R>0,5 pri 
p=0,05). 
 
Hipoteza bo testirana za naslednje vedenjske dejavnike: 
- nameni uporabe interneta 
- pogostost uporabe interneta 
- zaupanje v spletne znamke 
 
 

7.2.2 Omejitve raziskave 
 

- Raziskava je omejena na uporabnike interneta v Sloveniji, ki so v času 
objave anketnega vprašalnika obiskali vstopno stran spletnega mesta 
www.najdi.si in v celoti izpolnili vprašalnik.  

- Vsi slovenski uporabniki interneta, ki so v času objave anketnega 
vprašalnika obiskali spletno mesto www.najdi.si in v celoti izpolnili 
vprašalnik,  so imeli enako verjetnost, da bodo izbrani v vzorec. 

- Raziskava je bila opravljena med slovenskimi uporabniki interneta, čeprav 
je možno, da slovenske spletne strani uporabljajo tudi tuji uporabniki. 

- Pri analizi rezultatov predpostavljamo, da so respondenti označili odgovore, 
ki najbolj ustrezajo njihovemu dejanskemu prepričanju in stališčem. 
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7.3 Metodologija raziskovanja 

7.3.1 Opredelitev vzorca 
 

- Objekt proučevanja so redni slovenski uporabniki interneta40. Izbrana 
populacija po projekciji merjenja obiskanosti slovenskih spletnih strani 
MOSS pomlad 2008 predstavlja statistično množico 1.077.867 prebivalcev 
Slovenije v starosti od 10 do 75 let41. Celotna populacija, ki redno uporablja 
internet v Sloveniji, je bila v okviru raziskave MOSS pomlad 2008 
razdeljena v starostne razrede.  

- Za potrebe raziskave smo uporabili stratificirani vzorec, ki temelji na teoriji 
verjetnosti. V vzorec je vključenih 294 respondentov anketnega vprašalnika, 
do katerega je bil omogočen dostop le preko vstopne strani spletnega 
mesta www.najdi.si. Enote vzorca so bile izbrane v posamezni stratum po 
načelu slučajnosti, pri čemer se stratumi med seboj razlikujejo glede na 
starostno in spolno porazdelitev celotne populacije. Porazdelitev vzorca je 
enaka starostni in spolni porazdelitvi celotne populacije glede na rezultate 
merjenja MOSS pomlad 2008.   

- V vzorec so izbrane le enote, ki so v času objave anketnega vprašalnika 
obiskale spletno mesto www.najdi.si in v celoti izpolnile vprašalnik. 

 
 

7.3.2 Opis raziskovalnih metod 
 
Podatki za empirični del magistrskega dela so bili zbrani s pomočjo spletnega 
vprašalnika. Respondenti so uporabniki slovenskega spletnega iskalnika Najdi.si, 
ki ima največji doseg med vsemi slovenskimi spletnimi stranmi, saj ga po podatkih 
MOSS - merjenje obiskanosti slovenskih spletnih strani (SOZ, projekt MOSS, 
pomlad 2008) uporablja 67,8 % vseh rednih uporabnikov interneta v Sloveniji 
oziroma več kot 42 % celotne slovenske populacije od 10-75 let.  
 
Uporabljena je bila metoda spraševanja. Spletni anketni vprašalnik je bil sestavljen 
s programskim orodjem Opinio, ki je sam beležil odgovore respondentov. Spletna 
povezava do vprašalnika je bila objavljena na vstopni strani spletnega mesta 
www.najdi.si v času od 21.8.2008 do vključno 25.8.2008. V tem času je bilo v 
celoti izpolnjenih 1.714 vprašalnikov. Zbrani podatki so bili izvoženi iz Opinia in v 
celoti preneseni v statistično programsko orodje SPSS, s pomočjo katerega so bile 
najprej izbrane enote v stratificirani vzorec, kasneje pa pripravljena tudi analiza 
podatkov. Stratificirani vzorec sestavlja 294 naključno izbranih enot, pri čemer je 
starostna in spolna struktura stratumov enaka starostni in spolni porazdelitvi 
prebivalcev Slovenije, ki po podatkih merjenja MOSS pomlad 2008 redno 
uporabljajo internet.  
 
                                                 
40 Po metodologiji merjenja MOSS so redni uporabniki interneta vsi tisti, ki so uporabljali internet v 
zadnjem mesecu pred merjenjem. 
41 Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je na dan 31.12.2007 celotna populacija 
Slovenije v starosti od 10 do 75 let štela 1.715.051 prebivalcev. 
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Pridobljeni podatki so bili analizirani s pomočjo statističnega programskega orodja 
SPSS 15.0 za Windows okolje, medtem ko so bili grafi in tabele izdelani s pomočjo 
programskega orodja Microsoft Excel 2000. 
 
Za potrebe raziskave in preverjanja postavljenih hipotez so uporabljene:  

- univariatne analize (metoda frekvenčne analize, metoda srednjih vrednosti  
- aritmetična sredina); 

- bivariatne in multivariatne analize (Pearsonov koeficient korelacije, multipli 
korelacijski koeficient, analiza variance, enostavna regresija, Levenov test, 
Cronbachov koeficient zanesljivosti; Eta koeficient).  

 
 

7.4 Rezultati raziskave 

Demografski podatki 
 
V prvem delu so predstavljeni osnovni demografski podatki izbranega vzorca.  
Glede na to, da je bilo uporabljeno stratificirano vzorčenje, imajo enote v vzorcu 
enako spolno in starostno porazdelitev kot populacija rednih uporabnikov interneta 
v Sloveniji po metodologiji projekta MOSS – merjenje obiskanosti slovenskih 
spletnih strani pomlad 2008. 
 
 
SLIKA 7: STRUKTURNI KROG S PRIKAZOM ODSTOTKOV ZA 
SPREMENLJIVKO SPOL 
 

Spol

moški
50,3%

ženski
49,7%

 
 

Spol N % 
      

moški 148 50,3 
ženski 146 49,7 
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Spolna struktura respondentov je precej enakomerna. Le za odtenek večji je delež 
moških respondentov. 50,3 % enot je moškega spola, medtem ko je ženskega 
spola 49,7 % vseh enot iz vzorca.    
 
 
SLIKA 8: STAROSTNA STRUKTURA RESPONDENTOV 
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Starost N % 
      

Manj kot 15 let 16 5,4 % 
15-19 let 20 6,8 % 
20-24 let 24 8,2 % 
25-29 let 26 8,8 % 
30-39 let 51 17,3 % 
40-49 let 54 18,4 % 
50 let in več 103 35,0 % 
 
 
Starostna struktura vzorca je enaka starostni strukturi rednih slovenskih 
uporabnikov interneta po podatkih MOSS pomlad 2008. Petletni starostni razredi 
so zastopani relativno enakomerno, večji pa je delež uporabnikov v starostnih 
razredih nad 30 let, saj gre pri teh starostnih razredih za 10 ali večletne razpone. 
Starostni razredi do 30 let so manjši (petletni razpon), s čimer je zagotovljena 
večja homogenost znotraj posameznega stratuma in hkrati večja heterogenost 
med stratumi. 
 
V nadaljevanju sta prikazani strukturi respondentov glede na povprečni mesečni 
neto dohodek in stopnjo končane izobrazbe.  
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SLIKA 9: STRUKTURNI KROG S PRIKAZOM ODSTOTKOV ZA 
SPREMENLJIVKO POVPREČNI MESEČNI NETO DOHODEK 
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Starost N % 
      

Brez lastnega dohodka 26 8,8 % 
Manj kot 400 € 29 9,9 % 
401 € do 800 € 53 18,0 % 
801 € do 1200 € 73 24,8 % 
1201 € do 1600 € 40 13,6 % 
1601 € do 2000 € 12 4,1 % 
Več kot 2000 € 22 7,5 % 
Ne želi odgovoriti 39 13,3 % 
 
 
Povprečni mesečni neto dohodek pomeni vse vrste dohodka, ki ga mesečno 
prejmejo respondenti: plače, žepnine, rente, pomoči in podobno. 24,8 % 
respondentov je odgovorilo, da znaša njihov povprečni mesečni neto dohodek 
med 800 in 1200 €. 56,7 % vprašanih ima manjši mesečni dohodek od 800 € 
oziroma so brez lastnega dohodka, medtem ko 25,2 % vprašanih prejema 
mesečno več kot 1200 € neto dohodka. 13,3 % vprašanih na to vprašanje ni želelo 
odgovoriti.   
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SLIKA 10: IZOBRAZBENA STRUKTURA RESPONDENTOV 
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Izobrazba N % 
      

Osnovna ali manj 25 8,5 % 
Srednja (vse vrste) 155 52,7 % 
Višja, visoka ali univerzitetna 99 33,7 % 
Magisterij, doktorat, specializacija 15 5,1 % 
 
 
Največ vprašanih je odgovorilo, da imajo dokončano srednješolsko izobrazbo. 
Takih je 52,7 % vprašanih. 33,7 % respondentov ima dokončano višjo, visoko ali 
univerzitetno izobrazbo. 8,5 % respondentov nima dokončane srednje šole, 
najmanjši delež vprašanih (5,1 %) pa ima dokončan magistrski ali doktorski študij 
oziroma specializacijo.   
 
 
Uporaba interneta 
 
V naslednjem sklopu so prikazani nameni, za katere respondenti najpogosteje 
uporabljajo internet, prikazana pa je tudi pogostost uporabe interneta med 
respondenti.  
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SLIKA 11: NAJPOGOSTEJŠI NAMEN UPORABE INTERNETA MED 
RESPONDENTI 
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Najpogostejši namen uporabe interneta N % 
      

Prejemanje in pošiljanje elektronske pošte (e-mail) 43 14,6 % 
Iskanje informacij na svetovnem spletu 140 47,6 % 
Druženje s prijatelji/znanci (chat, druženje...) 24 8,2 % 
Prebiranje novic 5 25,5 % 
Nakupovanje (spletna prodajalna) 7 1,7 % 
Igranje igric 75 2,4 % 
 
 
Skoraj polovica vseh respondentov (47,6 %) je, kot najpogostejši namen uporabe 
interneta izpostavilo iskanje informacij na svetovnem spletu. Na drugem mestu po 
pogostosti uporabe je prebiranje spletnih novic, kar je za dobro četrtino vprašanih 
najpogostejši namen uporabe interneta. Sledijo uporaba elektronske pošte, 
druženje s prijatelji in znanci, igranje igric in spletno nakupovanje. 
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SLIKA 12: STRUKTURNI KROG S PRIKAZOM ODSTOTKOV POGOSTOSTI 
UPORABE INTERNETA MED RESPONDENTI 
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Pogostost uporabe interneta N % 

      
Vsak dan 252 85,7 % 
Večkrat na teden (4-6 krat) 31 10,5 % 
Nekajkrat na teden (2-3 krat) 10 3,4 % 
Manj kot enkrat na teden 1 0,3 % 
 
 
85,7 % vseh respondentov je odgovorilo, da uporabljajo internet vsak dan, 
nadaljnjih 10,5 % pa uporablja internet večkrat na teden. Iz tega je razvidno, da je 
velika večina respondentov (več kot 95 %) rednih uporabnikov interneta, kar je 
ustrezno tudi s stališča primerljivosti z raziskavo MOSS, ki meri navade rednih 
uporabnikov interneta v Sloveniji.   
 
 
Zvestoba Najdi.si 
 
Eden najpomembnejših kazalcev stopnje zvestobe uporabnikov interneta je 
nastavitev spletnega mesta za privzeto oziroma domačo spletno stran. Privzeta 
spletna stran je tista spletna stran, ki se uporabniku pokaže vsakič, kadar zažene 
brskalnik. V nadaljevanju je prikazan delež respondentov, ki ima za privzeto 
spletno stran v svojem brskalniku nastavljeno spletno mesto www.najdi.si.  
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SLIKA 13: STRUKTURNI KROG S PRIKAZOM ODSTOTKOV UPORABNIKOV, 
KI IMAJO SPLETNO MESTO WWW.NAJDI.SI NASTAVLJENO ZA PRIVZETO 
STRAN V SVOJEM BRSKALNIKU 
 

Najdi.si privzeta stran

DA
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Najdi.si privzeta stran N % 
      

DA 190 64,6 % 
NE 104 35,4 % 
 
 
64,6 % vseh respondentov ima spletno mesto www.najdi.si nastavljeno v svojem 
brskalniku za privzeto oziroma domačo spletno stran.  
 
Drugi kriterij za ugotavljanje zvestobe je pogostost uporabe spletnega mesta. V 
nadaljevanju je prikazana pogostost uporabe Najdi.si med respondenti.  
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SLIKA 14: STRUKTURNI KROG S PRIKAZOM ODSTOTKOV POGOSTOSTI 
UPORABE NAJDI.SI 
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Pogostost uporabe Najdi.si N % 
      

Vsak dan 189 64,3 % 
Večkrat na teden (4-6 krat) 70 23,8 % 
Nekajkrat na teden (2-3 krat) 29 9,9 % 
Enkrat na teden 2 0,7 % 
Manj kot enkrat na teden 4 1,4 % 
 
 
64,3 % vseh respondentov uporablja Najdi.si vsak dan, nadaljnjih 23,8 % 
uporablja Najdi.si večkrat na teden. Skupaj torej več kot 88 % vseh respondentov 
uporablja Najdi.si vsak dan oziroma vsaj večkrat na teden.    
 
Tretji kazalec zvestobe spletni znamki Najdi.si je namera uporabnikov glede 
pogostosti obiska oziroma uporabe spletnega mesta www.najdi.si v prihodnosti.  
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SLIKA 15: HISTOGRAM NAMERE UPORABNIKOV GLEDE POGOSTOSTI 
OBISKA OZIROMA UPORABE NAJDI.SI V PRIHODNOSTI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najdi.si bom še naprej 
obiskoval/uporabljal enako pogosto 
kot doslej ali pogosteje. N % 
      
sploh se ne strinjam 4 1,4% 
ne strinjam se 9 3,1% 
niti ne strinjam se niti strinjam se 36 12,2% 
strinjam se 91 31,0% 
popolnoma se strinjam 154 52,4% 
 
Več kot polovica vseh vprašanih (52,4 %) se popolnoma strinja, da bodo Najdi.si 
uporabljali še naprej enako pogosto kot doslej ali pogosteje. Skupaj se več kot 83 
% respondentov strinja s trditvijo, da bodo spletno mesto www.najdi.si tudi v 
prihodnosti obiskovali oziroma uporabljali vsaj enako pogosto kot ga uporabljajo 
trenutno42. 
 
Četrti kriterij merjenja zvestobe spletni znamki Najdi.si je pripravljenost 
uporabnikov priporočiti Najdi.si svojim prijateljem.  
 

                                                 
42 Pri preverjanju namere je bila uporabljena petstopenjska Likertova lestvica, pri čemer 5 pomeni 
“popolnoma se strinjam”, 1 pa pomeni “sploh se ne strinjam”. 
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SLIKA 16: HISTOGRAM PRIPRAVLJENOSTI UPORABNIKOV PRIPOROČITI 
NAJDI.SI SVOJIM PRIJATELJEM. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najdi.si bi priporočil svojim 
prijateljem. N % 
      
sploh se ne strinjam 15 5,1 % 
ne strinjam se 20 6,8 % 
niti ne strinjam se niti strinjam se 53 18,0 % 
strinjam se 81 27,6 % 
popolnoma se strinjam 125 42,5 % 
 
Več kot 70 % respondentov se strinja s trditvijo, da bi Najdi.si priporočili svojim 
prijateljem, medtem ko je 42,5 % takih, ki se s to trditvijo popolnoma strinjajo43. 18 
% je neopredeljenih, slabih 12 % pa je takih, ki Najdi.si ne bi priporočili svojim 
prijateljem. 
 
 
Sestavljena spremenljivka zvestoba spletni znamki Najdi.si 
 
Zgoraj so predstavljeni štirje kazalci zvestobe spletni znamki Najdi.si oziroma 
kriteriji, ki pomembno vplivajo na stopnjo zvestobe uporabnikov. Pri vseh 
postavljenih hipotezah se pojavlja kot odvisna spremenljivka zvestoba spletni 
znamki. Ker je zvestoba ponavadi konstrukt več dejavnikov, od katerih je odvisna 
stopnja vpliva, je v nadaljevanju predstavljen način izračuna indeksa zvestobe 
uporabnikov Najdi.si ter njegovih sestavin. Sestavljena spremenljivka zvestoba bo 
namreč uporabljena kot odvisna spremenljivka za preverjanje hipotez.    

                                                 
43 Pri tem vprašanju je bila uporabljena enaka petstopenjska Likertova lestvica, kot pri prejšnji 
trditvi. 
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Spremenljivka zvestoba je sestavljena kot povprečje vrednosti odgovorov na 
naslednja štiri vprašanja oziroma trditve: 

- Kako pogosto obiskujete/uporabljate spletno stran Najdi.si? 
- Imate na računalniku, ki ga najpogosteje uporabljate, za privzeto (domačo) 

stran nastavljeno internetno stran Najdi.si? 
- Najdi.si bom še naprej obiskoval/uporabljal enako pogosto kot doslej ali 

pogosteje. 
- Najdi.si bi priporočil svojim prijateljem. 

 
Pri treh izmed naštetih vprašanj oziroma trditev odgovore sestavlja petstopenjska 
lestvica, pri čemer 5 pomeni najvišjo stopnjo zvestobe, 1 pa najnižjo. Pri vprašanju 
o nastavitvi Najdi.si za privzeto domačo stran sta možna le dva odgovora (»da« 
oziroma »ne«), zato je za potrebe sestavljanja skupne spremenljivke zvestoba 
odgovor »da« v tem primeru ovrednoten s 5, odgovor »ne« pa z 1. Vmesnih 
vrednosti v tem primeru ni, saj niso smiselne. 
 
Izbrane spremenljivke, ki sestavljajo skupno spremenljivko zvestoba, med seboj 
korelirajo. Pearsonov koeficient korelacije (rxy) predstavlja velikost linearne 
povezanosti izbranih spremenljivk in je definiran kot vsota vseh produktov 
standardnih odklonov vrednosti v razmerju s stopnjami prostosti oziroma kot 
razmerje med kovarianco in produktom obeh standardnih odklonov. Vrednosti 
analize korelacije so prikazane v tabeli 5. 
 
 
TABELA 5: POVEZANOST ŠTIRIH SPREMENLJIVK, KI SESTAVLJAJO 
SKUPNO SPREMENLJIVKO ZVESTOBA SPLETNI ZNAMKI NAJDI.SI 
 

    

Kako pogosto 
obiskujete/upora

bljate spletno 
stran Najdi.si? 

Imate na računalniku, ki 
ga najpogosteje 

uporabljate, za privzeto 
(domačo) stran 

nastavljeno internetno 
stran Najdi.si? 

Najdi.si bom še 
naprej 

obiskoval/uporabljal 
enako pogosto kot 

doslej ali pogosteje. 

Najdi.si bi 
priporočil svojim 

prijateljem. 

rxy 1 ,396(**) ,376(**) ,348(**) 
Sig. (2-tailed) . 0 0 0 

Kako pogosto 
obiskujete/uporabljate 
spletno stran Najdi.si? 

N 294 294 294 294 
rxy ,396(**) 1 ,168(**) ,224(**) 

Sig. (2-tailed) 0 . 0,004 0 

Imate na računalniku, ki ga 
najpogosteje uporabljate, za 

privzeto (domačo) stran 
nastavljeno internetno stran 

Najdi.si? N 294 294 294 294 
rxy ,376(**) ,168(**) 1 ,634(**) 

Sig. (2-tailed) 0 0,004 . 0 

Najdi.si bom še naprej 
obiskoval/uporabljal enako 

pogosto kot doslej ali 
pogosteje. N 294 294 294 294 

rxy ,348(**) ,224(**) ,634(**) 1 
Sig. (2-tailed) 0 0 0 . 

Najdi.si bi priporočil svojim 
prijateljem. 

N 294 294 294 294 
** Korelacija je statistično pomembna pri stopnji tveganja p < 0,01.   
 
Za dokončno potrditev ustreznosti skupne spremenljivke zvestoba je uporabljen 
Cronbachov test. Koeficient α oziroma Cronbachov α omogoča vpogled v 



 81

primernost in zanesljivost izbranih spremenljivk. Vrednosti koeficienta, ki so večje 
od 0,6 v marketinških raziskavah pomenijo dovolj dobro zanesljivost merskega 
instrumenta (Malhotra in Birks 2003, 314). 
    
 
TABELA 6: SESTAVLJENA SPREMENLJIVKA ZVESTOBA – VREDNOST 
CRONBAHOVE α  
 
Število izbranih spremenljivk Cronbachova α 
4 0,601 

 
Cronbachova α v našem primeru znaša 0,601, kar je sprejemljiva vrednost, ki 
potrjuje, da je sestavljena spremenljivka zvestoba ustrezna za nadaljnjo analizo.     
 
V naslednjem poglavju sledi preverjanje zastavljenih hipotez, ki se nanašajo na 
povezavo med demografskimi, psihografskimi in vedenjskimi dejavniki na eni 
strani in zvestobo spletni znamki Najdi.si na drugi strani. Zvestoba je pri vseh 
naslednjih testih odvisna spremenljivka oziroma model, sestavljen iz štirih 
predstavljenih spremenljivk. 
 
 

7.5 Preverjanje hipotez 

 
Hipoteza H1 – Pri slovenskih uporabnikih interneta obstaja povezava med 
demografskimi dejavniki in zvestobo spletni znamki (jakost povezanosti 
znaša R>0,5 pri p=0,05). 
 
Pri preverjanju te hipoteze smo izbrali korelacijsko analizo, pri čemer smo 
neodvisne demografske spremenljivke starost, spol, dohodek in stopnjo izobrazbe 
analiziral posebej (tabela 7) in skupaj v obliki modela demografskih spremenljivk 
(tabela 8).  
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TABELA 7: POVEZANOST DEMOGRAFSKIH SPREMENLJIVK STAROST, 
SPOL, DOHODEK IN STOPNJA IZOBRAZBE S SESTAVLJENO 
SPREMENLJIVKO ZVESTOBA SPLETNI ZNAMKI NAJDI.SI 
 
    Zvestoba 

Najdi.si Spol Starost Mesečni 
dohodek Izobrazba 

rxy 1 -0,008 ,270(**) 0,12 0,001 

Sig. (2-tailed) 
. 0,889 0 0,055 0,986 

Zvestoba Najdi.si 

N 294 294 294 255 294 
rxy -0,008 1 -0,003 -0,082 0,042 

Sig. (2-tailed) 
0,889 . 0,961 0,19 0,475 

Spol 

N 294 294 294 255 294 
rxy ,270(**) -0,003 1 ,499(**) ,363(**) 

Sig. (2-tailed) 
0 0,961 . 0 0 

Starost 

N 294 294 294 255 294 
rxy 0,12 -0,082 ,499(**) 1 ,520(**) 

Sig. (2-tailed) 
0,055 0,19 0 . 0 

Mesečni dohodek 

N 255 255 255 255 255 
rxy 0,001 0,042 ,363(**) ,520(**) 1 

Sig. (2-tailed) 
0,986 0,475 0 0 . 

Izobrazba 

N 294 294 294 255 294 
** Korelacija je statistično pomembna pri stopnji tveganja p < 0,01. 
 
S pomočjo korelacijske analize ugotovimo, da je zvestoba pozitivno povezana le s 
spremenljivko starost. Regresijska analiza pokaže, da se s starostjo uporabnikov 
povečuje stopnja zvestobe spletni znamki Najdi.si., pri čemer Pearsonov 
korelacijski znaša 0,270. Z analizo ostalih demografskih spremenljivk ugotovimo, 
da nobena druga spremenljivka poleg starosti ni statistično značilna, še najbliže je 
spremenljivka mesečni dohodek, ki pa je na meji statistične značilnosti. 
 
 
TABELA 8: POVEZANOST MODELA DEMOGRAFSKIH SPREMENLJIVK S 
SESTAVLJENO SPREMENLJIVKO ZVESTOBA SPLETNI ZNAMKI NAJDI.SI 
(MULTIPLA KORELACIJA) 
 

Model 
demografskih 
spremenljivk 

R R2 Prilagojen 
R2 

Standardna 
napaka 
ocene 

1 ,312(a) 0,097 0,083 0,61362
a Prediktorji: Izobrazba, Spol, Starost, Mesečni dohodek  
 
Multipli korelacijski koeficient znaša 0,312, pri čemer je delež pojasnjene variance 
0,083. Z demografskimi spremenljivkami torej lahko pojasnimo 8,3 % variabilnosti 
sestavljene spremenljivke zvestoba. 
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TABELA 9: ANALIZA VARIANCE MODELA DEMOGRAFSKIH SPREMENLJIVK 
 

Model 
demografskih 
spremenljivk 

 Vsota 
kvadratov df Povpr. 

Vrednost2 F Sig. 

Regresija 10,123 4 2,531 6,721 ,000(a)
Ostanek 94,134 250 0,377    1 

Skupaj 104,256 254      
a Prediktorji: Izobrazba, Spol, Starost, Mesečni dohodek  
b Odvisna spremenljivka: Zvestoba Najdi.si  
 
Analiza variance pokaže, da je model statistično značilen, saj vsaj ena 
spremenljivka v modelu vpliva na zvestobo spletni znamki Najdi.si (tabela 9). 
 
 
TABELA 10: BETA KOEFICIENTI DEMOGRAFSKIH SPREMENLJIVK 
 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standard. 
koef. Model 

demografskih 
spremenljivk 

  
B stand. 

napaka Beta 
t Sig. 

(Constant) 2,879 0,155  18,582 0
Spol -0,012 0,077 -0,009 -0,15 0,881
Starost 0,117 0,025 0,335 4,781 0
Mesečni 
dohodek -0,011 0,03 -0,027 -0,347 0,729

1 

Izobrazba -0,037 0,065 -0,04 -0,567 0,571
a Odvisna spremenljivka: Zvestoba Najdi.si  
 
Beta koeficient pokaže, da se s starostjo uporabnikov povečuje stopnja zvestobe 
spletni znamki Najdi.si. Starejši, kot so uporabniki, bolj so zvesti spletni znamki 
Najdi.si. 
 
Na podlagi podatkov, pridobljenih z analizo, hipoteze H1 ne moremo potrditi, saj je 
jakost povezanosti med izbranimi demografskimi spremenljivkami in zvestobo 
spletni znamki Najdi.si manjša od 0,5. Dokazana povezava med starostjo 
uporabnikov in zvestobo spletni znamki Najdi.si torej ni dovolj močna za potrditev 
zastavljene hipoteze. 
 
 
Hipoteza H2 – Pri slovenskih uporabnikih interneta obstaja povezava med 
psihografskimi dejavniki in zvestobo spletni znamki (jakost povezanosti 
znaša R>0,5 pri p=0,05). 
 
V okviru preverjanja te hipoteze analiziramo naslednje psihografske dejavnike: 
osebne vrednote, osebnostne lastnosti in življenjski slog.  
 
Za potrebe preverjanja druge hipoteze smo izbrali multiplo regresijsko analizo, s 
katero smo najprej analizirali osebne vrednote respondentov. Uporabili smo štiri 
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osnovne vrednotne tipe44, ki jih psihološka teorija najpogosteje uporablja v 
raziskovalne namene. 
 
 
TABELA 11: POVEZANOST MODELA OSEBNIH VREDNOT S SESTAVLJENO 
SPREMENLJIVKO ZVESTOBA SPLETNI ZNAMKI NAJDI.SI (MULTIPLA 
KORELACIJA) 
 
Model 
osebnih 
vrednot 

R R2 Prilagojen R2
Standardna 

napaka 
ocene 

1 ,170(a) 0,029 0,016 0,65306

a Prediktorji: Potenčne vrednote, Hedonske vrednote, Izpolnitvene 
vrednote, Moralne vrednote  
 
Multipli korelacijski koeficient znaša 0,170, pri čemer je delež pojasnjene variance 
0,016. S spremenljivko osebnih vrednot lahko pojasnimo le 1,6 % variabilnosti 
sestavljene spremenljivke zvestoba.  
 
 
TABELA 12: ANALIZA VARIANCE MODELA OSEBNIH VREDNOT 
 
Model 
osebnih 
vrednot 

  Vsota 
kvadratov df Povpr. 

Vrednost2 F Sig. 

Regresija 3,678 4 0,919 2,156 ,074(a)
Ostanek 123,254 289 0,426    1 

Skupaj 126,932 293      

a Prediktorji: Potenčne vrednote, Hedonske vrednote, Izpolnitvene vrednote, Moralne vrednote
b Odvisna spremenljivka: Zvestoba Najdi.si  
 
Analiza variance pokaže, da je model statistično značilen, saj vsaj ena 
spremenljivka v modelu vpliva na zvestobo spletni znamki Najdi.si (tabela 12). 
 
S pomočjo enostavne regresijske analize ugotovimo, da le moralne osebne 
vrednote vplivajo na stopnjo zvestobe spletni znamki Najdi.si. 
 
 
TABELA 13: TESTIRANJE SPREMENLJIVKE MORALNE VREDNOTE - 
PEARSONOV KORELACIJSKI KOEFICIENT   
 

Model R R2 Prilagojen 
R2 

Standardna 
napaka 
ocene 

1 ,167(a) 0,028 0,025 0,65006
a Prediktorji: Moralne vrednote  
 

                                                 
44 Hedonske vrednote, potenčne vrednote, moralne vrednote in izpolnitvene vrednote. 
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Pearsonov korelacijski koeficient v tem primeru znaša 0,167, pri čemer je delež 
pojasnjene variance 0,028. S spremenljivko moralne vrednote lahko pojasnimo 2,8 
% variabilnosti sestavljene spremenljivke zvestoba.  
 
 
TABELA 14: BETA KOEFICIENT SPREMENLJIVKE MORALNE VREDNOTE 
 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standard. 
koef. 

Model   
B stand. 

Napaka Beta 
t Sig. 

(Constant) 3,536 0,078  45,209 0
1 Moralne 

vrednote -0,097 0,034 -0,167 -2,895 0,004
a Odvisna spremenljivka: Zvestoba Najdi.si  
 
Beta koeficient je statistično značilno različen od nič, kar pomeni, da spremenljivka 
moralne vrednote pozitivno vpliva na sestavljeno spremenljivko zvestoba spletni 
znamki Najdi.si. Bolj kot je uporabnikom pomembna skupina moralnih vrednot, bolj 
zvesti uporabniki spletne znamke Najdi.si so. Pri analizi ostalih treh skupin vrednot 
beta koeficient ni statistično značilno različen od nič, kar pomeni, da pri teh 
skupinah vrednot ne moremo dokazati vpliva na zvestobo spletni znamki Najdi.si.  
 
V drugem delu preverjanja te hipoteze s pomočjo multiple regresijske analize 
preverjamo povezanost med osebnostnimi lastnostmi in zvestobo spletni znamki 
Najdi.si. Osebnostne lastnosti so razvrščene v pet skupin oziroma pet velikih 
faktorjev, ki so bili podrobneje predstavljeni v poglavju 4.2.2.  
 
 
TABELA 15: POVEZANOST MODELA OSEBNOSTNIH LASTNOSTI S 
SESTAVLJENO SPREMENLJIVKO ZVESTOBA SPLETNI ZNAMKI NAJDI.SI 
(MULTIPLA KORELACIJA) 
 
Model 
osebnostnih 
lastnosti 

R R2 Prilagojen R2
Standardna 

napaka 
ocene 

1 ,157(a) 0,025 0,008 0,65562

a Prediktorji: Odprtost, Vestnost, Ekstravertnost, Prijetnost, 
Nevroticizem 
 
Multipli korelacijski koeficient znaša 0,157, pri čemer je delež pojasnjene variance 
0,008. S spremenljivkami osebnostnih lastnosti lahko pojasnimo le 0,8 % 
variabilnosti sestavljene spremenljivke zvestoba.  
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TABELA 16: ANALIZA VARIANCE MODELA OSEBNOSTNIH LASTNOSTI 
 
Model 
osebnostnih 
lastnosti 

  Vsota 
kvadratov df Povpr. 

Vrednost2 F Sig. 

Regresija 3,138 5 0,628 1,46 ,203(a)
Ostanek 123,794 288 0,43    1 

Skupaj 126,932 293      

a Prediktorji: Odprtost, Vestnost, Ekstravertnost, Prijetnost, Nevroticizem 
b Odvisna spremenljivka: Zvestoba Najdi.si  
 
Analiza variance pokaže, da je model statistično značilen, saj vsaj ena 
spremenljivka v modelu vpliva na zvestobo spletni znamki Najdi.si (tabela 16). 
 
S pomočjo enostavne regresijske analize ugotovimo, da skupina osebnostnih 
lastnosti, ki so združene v faktorju vestnost, vplivajo na stopnjo zvestobe spletni 
znamki Najdi.si. 
 
 
TABELA 17: TESTIRANJE SPREMENLJIVKE OSEBNOSTNE LASTNOSTI 
»VESTNOST« - PEARSONOV KORELACIJSKI KOEFICIENT  
 

Model R R2 Prilagojen R2
Standardna 

napaka 
ocene 

1 ,119(a) 0,014 0,011 0,65462
a Prediktorji: Vestnost 
 
Pearsonov korelacijski koeficient v tem primeru znaša 0,119, pri čemer je delež 
pojasnjene variance 0,014. S spremenljivko osebnostnih lastnosti vestnost lahko 
pojasnimo 1,4 % variabilnosti sestavljene spremenljivke zvestoba.  
 
 
TABELA 18: ANALIZA VARIANCE OSEBNOSTNE LASTNOSTI »VESTNOST« 
 
Model   Vsota 

kvadratov df Povpr. 
Vrednost2 F Sig. 

Regresija 1,801 1 1,801 4,203 ,041(a)
Ostanek 125,131 292 0,429    1 

Skupaj 126,932 293      
a Prediktorji: Vestnost 
a Odvisna spremenljivka: Zvestoba Najdi.si  
 
V tretjem delu preverjanja te hipoteze smo s pomočjo multiple regresijske analize 
preverjali še povezanost med vrsto življenjskega sloga respondentov in zvestobo 
spletni znamki Najdi.si. Respondenti so izbirali med tremi osnovnimi vrstami 
življenjskega sloga: tradicionalen, razgiban in alternativen življenjski slog.  
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TABELA 19: POVEZANOST MODELA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA S 
SESTAVLJENO SPREMENLJIVKO ZVESTOBA SPLETNI ZNAMKI NAJDI.SI 
(MULTIPLA KORELACIJA) 
 
Model 
življenjskega 
sloga 

R R2 Prilagojen R2
Standardna 

napaka 
ocene 

1 ,273(a) 0,074 0,065 0,63649

a Prediktorji: Alternativen življenjski slog, Tradicionalen življenjski 
slog, Razgiban življenjski slog  
 
Multipli korelacijski koeficient znaša 0,273, pri čemer je delež pojasnjene variance 
0,065. S spremenljivkami življenjskega sloga lahko pojasnimo 6,5 % variabilnosti 
sestavljene spremenljivke zvestoba. Analiza variance pokaže, da je model 
statistično značilen, saj vsaj ena spremenljivka v modelu vpliva na zvestobo 
spletni znamki Najdi.si. 
 
S pomočjo enostavne regresijske analize ugotovimo, da opredelitev za  
tradicionalen življenjski slog vpliva na stopnjo zvestobe spletni znamki Najdi.si. 
 
 
TABELA 20: TESTIRANJE SPREMENLJIVKE TRADICIONALEN ŽIVLJENJSKI 
SLOG - PEARSONOV KORELACIJSKI KOEFICIENT 
 

Model R R2 Prilagojen R2
Standardna 

napaka 
ocene 

1 ,252(a) 0,063 0,06 0,63812
a Prediktorji: Tradicionalen življenjski slog 
 
Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,252, pri čemer je delež pojasnjene 
variance 0,063. S spremenljivko tradicionalen življenjski slog lahko pojasnimo 6,3 
% variabilnosti sestavljene spremenljivke zvestoba.  
 
Na podlagi podatkov, pridobljenih z analizo, hipoteze H2 v celoti ne moremo 
potrditi, saj je jakost povezanosti med izbranimi psihografskimi spremenljivkami in 
zvestobo spletni znamki Najdi.si v vseh treh primerih manjša od 0,5. Dokazane 
povezave torej v nobenem izmed prikazanih primerov niso dovolj močne za 
potrditev zastavljene hipoteze. 
 
 
Hipoteza H3 – Pri slovenskih uporabnikih interneta obstaja povezava med 
vedenjskimi dejavniki in zvestobo spletni znamki (jakost povezanosti znaša 
R>0,5 pri p=0,05). 
 
V okviru preverjanja te hipoteze analiziramo naslednje vedenjske dejavnike: 
nameni uporabe interneta, pogostost uporabe interneta in zaupanje v spletne 
znamke na splošno.  
 



 88

V okviru preverjanja tretje hipoteze smo najprej analizirali odgovore respondentov, 
ki se nanašajo na najpogostejše namene uporabe interneta. Respondenti so lahko 
izbirali med šestimi nameni uporabe interneta. Ker gre za kategorialno 
spremenljivko, smo uporabili analizo variance. Pred tem smo iz analize izločili dve 
kategoriji45, saj nista dosegli dovolj velikega števila odgovorov.  
 
 
TABELA 21: LEVENOV TEST ENAKOSTI VARIANC 
 
Zvestoba Najdi.si 

Levenov test df1 df2 Sig. 

0,52 3 278 0,669

 
Levenov test enakosti varianc potrjuje, da za analizo lahko uporabimo analizo 
variance, saj test statistično ni značilen. 
 
 
TABELA 22: F TEST - UGOTAVLJANJE POVEZAVE MED NAJPOGOSTEJŠIM 
NAMENOM UPORABE INTERNETA IN STOPNJO ZVESTOBE SPLETNI 
ZNAMKI 
 
Zvestoba Najdi.si 

  Vsota kvadratov df Povpr. 
Vrednost2 F Sig. 

Med skupinami 
6,02 3 2,007 4,881 0,003

Znotraj skupine 
114,299 278 0,411    

Skupaj 120,319 281      

 
F test je statistično značilen, kar pomeni, da lahko potrdimo, da se stopnja 
zvestobe razlikuje glede na namen uporabe interneta.  
 

                                                 
45 Nakupovanje (spletna prodajalna) in igranje igric. 
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TABELA 23: POVPREČNE VREDNOSTI IN STANDARDNI ODKLONI PO 
POSAMEZNIH NAMENIH UPORABE INTERNETA  
 

  N Povpr. 
Vrednost 

Stand. 
Odklon 

Stand. 
Napaka 

Za prejemanje in 
pošiljanje elektronske 
pošte (e-mail) 

43 3,3663 0,60343 0,09202

Za iskanje informacij 
na svetovnem spletu 

140 3,3196 0,64948 0,05489

Za druženje s 
prijatelji/znanci (chat, 
druženje, iskanje pri 

24 2,9271 0,65308 0,13331
Za prebiranje novic 75 3,4967 0,64265 0,07421
Skupaj 282 3,3404 0,65436 0,03897

 
Stopnja zvestobe je največja pri respondentih, ki so kot najpogostejši namen 
uporabe interneta izbrali prebiranje novic. Sledi prejemanje in pošiljanje 
elektronske pošte, iskanje informacij na svetovnem spletu in na koncu druženje s 
prijatelji in znanci. 
 
Povezanost med kategorialno in številsko spremenljivko preverimo s koeficientom  
Eta. 
 
 
TABELA 24: POVEZANOST VEDENJSKE SPREMENLJIVKE 
NAJPOGOSTEJŠI NAMEN UPORABE INTERNETA IN SESTAVLJENE 
SPREMENLJIVKE ZVESTOBA46  
 
 R R 2 Eta Eta 2 

Za kateri namen 
NAJPOGOSTEJE uporabljate 
internet? * Zvestoba Najdi.si 0,104 0,011 0,268 0,072 

 
Koeficient Eta v našem primeru znaša 0,268. Povezava med spremenljivkama 
torej obstaja, vendar je manjša od 0,5. 
 
Drugi del preverjanja tretje hipoteze je preverjanje povezave med pogostostjo 
uporabe interneta in zvestobo spletni znamki Najdi.si (tabela 25).  
 

                                                 
46 Zaradi premajhnega števila odgovorov sta bili pred testom izločeni kategoriji nakupovanje 
(spletna prodajalna) in igranje igric. 
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TABELA 25: POVEZANOST MED POGOSTOSTJO UPORABE INTERNETA IN 
ZVESTOBO SPLETNI ZNAMKI NAJDI.SI 
 

    Zvestoba 
Najdi.si 

Kako 
pogosto 

uporabljate 
internet? 

rxy 1 -0,065
Sig. (2-
tailed) . 0,265

Zvestoba Najdi.si 

N 294 294

rxy -0,065 1
Sig. (2-
tailed) 0,265 .

Kako pogosto 
uporabljate internet? 

N 294 294

 
S pomočjo Pearsonovega korelacijskega koeficienta ugotovimo, da ni korelacije 
med pogostostjo uporabe interneta in zvestobo spletni znamki Najdi.si. 
 
 
TABELA 26: BETA KOEFICIENT VEDENJSKE SPREMENLJIVKE 
POGOSTOST UPORABE INTERNETA 
 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standard. 
koef. 

Model   
B stand. 

Napaka Beta 
t Sig. 

(Constant) 3,741 0,364  10,29 0

1 
Kako 
pogosto 
uporabljate 
internet? -0,084 0,075 -0,065 -1,116 0,265

a Odvisna spremenljivka: Zvestoba Najdi.si  
 
Beta koeficient ni statistično značilno različen od nič, kar pomeni, da ne moremo 
dokazati vpliva pogostosti uporabe interneta na zvestobo spletni znamki Najdi.si. 
Vedenjski dejavnik pogostost uporabe interneta torej ni povezan z zvestobo spletni 
znamki Najdi.si. 
 
V zadnjem delu preverjanja tretje hipoteze preverjamo povezavo med zaupanjem 
v spletne znamke in zvestobo spletni znamki Najdi.si. Respondenti so med spodaj 
naštetimi šestimi trditvami, ki se nanašajo na zaupanje spletnim znamkam, izbrali 
stopnjo strinjanja z vsako izjavo v okviru petstopenjske Likertove lestvice47: 
 

- Številko svoje kreditne kartice bi zaupal spletni prodajalni, ki posluje 
izključno prek interneta (nima klasične prodajalne). 

- Novicam, objavljenim na internetu zaupam enako, kot novicam, ki so 
objavljene v ostalih medijih (TV, tisk, radio). 

                                                 
47 Pred analizo je bila lestvica pri zadnjih treh izjavah zaradi smiselnosti združevanja izjav v enoten 
dejavnik “zaupanje v spletne znamke” obrnjena. 
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- Kadar spletna stran zahteva registracijo na internetu, vedno vnesem svoje 
prave podatke - ime, priimek, naslov... 

- Informacije, ki so objavljene na spletu, so manj zanesljive kot informacije, 
objavljene v ostalih medijih (TV, radio, tisk ...). 

- Nakup v spletni prodajalni je manj varen kot nakup v klasični prodajalni. 
- Podjetju, ki posluje izključno prek spleta, manj zaupam, kot podjetju, ki ima 

fizične poslovne prostore. 
 
Korelacijska analiza med trditvami, ki se nanašajo na zaupanje v spletne znamke, 
pokaže nizko stopnjo korelacije. Za dodatno preverjanje zanesljivosti merskega 
instrumenta uporabimo Cronbachov test.  
  
 
TABELA 27: SESTAVLJENA SPREMENLJIVKA ZAUPANJE V SPLETNE 
ZNAMKE – VREDNOST CRONBAHOVE α  
 
Število izbranih spremenljivk Cronbachova α 
6 0,529 

 
Koeficient α je pod 0,6, kar kaže na nizko stopnjo zanesljivosti merskega 
instrumenta. 
 
 
TABELA 28: POVEZANOST MED ZAUPANJEM SPLETNIM ZNAMKAM NA 
SPLOŠNO IN ZVESTOBO SPLETNI ZNAMKI NAJDI.SI 
 

    Zvestoba 
Najdi.si 

Zaupanje v 
spletne 
znamke 

rxy 1 0,071
Sig. (2-
tailed) . 0,225

Zvestoba Najdi.si 

N 294 294

rxy 0,071 1
Sig. (2-
tailed) 0,225 .

Zaupanje v spletne 
znamke 

N 294 294

 
Korelacijska analiza med modelom spremenljivk, ki se nanaša na zaupanje 
spletnim znamkam, in zvestobo spletni znamki Najdi.si, pokaže, da ni povezave 
med zaupanjem spletnim znamkam na splošno in zvestobo spletni znamki 
Najdi.si. 
 
Na podlagi predstavljene analize hipoteze H3 v celoti ne moremo potrditi. In sicer 
na zvestobo spletni znamki Najdi.si sicer pozitivno deluje vedenjski dejavnik 
namen uporabe interneta, vendar je jakost povezave manjša od 0,5. Hipoteze H3 
ne moremo potrditi tudi zato, ker analiza ni pokazala statistično značilne povezave 
preostalih dveh vedenjskih dejavnikov (pogostost uporabe interneta in zaupanje v 
spletne znamke) z zvestobo spletni znamki Najdi.si.  
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7.6 Kritična ocena rezultatov 

Kljub temu, da nobene izmed postavljenih hipotez nismo v celoti potrdili, smo z 
raziskavo ugotovili kar nekaj zanimivih povezav med dejavniki, ki so lahko osnova 
za segmentiranje uporabnikov in zvestobo spletni znamki Najdi.si. Povezave 
namreč kar v nekaj primerih obstajajo, vendar niso dovolj velike, da bi z njimi lahko 
tudi potrdili zastavljene hipoteze. Treba je namreč vedeti, da je meja R>0,5  
relativno visoko postavljena, saj so v raziskavah s področja družboslovja meje 
ponavadi postavljene precej nižje. Vendar pa je v našem primeru meja postavljena 
visoko namenoma, saj je bil osnovni namen raziskave prepoznati dejavnike, ki bi 
res značilno vplivali na zvestobo spletni znamki Najdi.si. Na koncu zato lahko 
sklepamo, da je daleč najbolj pomemben dejavnik, ki vpliva na zvestobo spletni 
znamki, zadovoljstvo uporabnika s spletno znamko. V okviru raziskovalnega dela 
magistrske naloge smo se sicer namenoma ognili iskanju povezav med 
zadovoljstvom in zvestobo spletni znamki, saj je bil ključni namen izpostaviti ostale 
dejavnike, ki so še lahko uporabna osnova za segmentiranje uporabnikov in 
kasneje tudi učinkovito planiranje aktivnosti v okviru marketinga povezav. 
Osnovna ugotovitev je, da so določeni segmenti uporabnikov sicer bolj zvesti 
spletni znamki Najdi.si kot ostali, vendar so te povezave premajhne, da bi se lahko 
zanašali nanje. Dejstvo je, da bi negativne izkušnje s spletno znamko lahko hitro 
zmanjšale stopnjo zvestobe tudi pri tistih segmentih uporabnikov, ki so nekoliko 
bolj zvesti uporabniki Najdi.si. Seveda pa velja tudi obratno. Pozitivne izkušnje s 
spletno znamko in povečano zadovoljstvo lahko poveča zvestobo tistih segmentov 
uporabnikov, kjer direktne povezave nismo ugotovili. Pri vseh ugotovitvah je treba 
imeti v mislih izkušnje mnogih uspešnih znamk, ki pravijo, da je zvestobo 
uporabnikov na spletu veliko težje ohranjati, kot ustvariti. Osnovno vodilo za 
ohranjanje zvestih uporabnikov spletne znamke mora zato biti konstantno 
ustvarjanje zadovoljstva pri uporabnikih, pri čemer določeni segmenti uporabnikov 
zadovoljstvo hitreje prevedejo v zvestobo spletni znamki, kot ostali.       
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8 SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
Praktično vse znamke, ki so uspešne v današnjem času, so hkrati tudi spletne 
znamke. Internet je postal eden glavnih distribucijskih kanalov, medtem ko je 
svetovni splet komunikacijski kanal, ki ga oglaševalci v najbolj razvitih evropskih 
državah za komuniciranje z obstoječimi in potencialnimi uporabniki že uporabljajo 
pogosteje kot televizijo. Ponudniki izdelkov, ki želijo, da njihove znamke ostanejo 
konkurenčne tudi v prihodnosti, zato izkoriščajo internet za čim več svojih 
poslovnih funkcij, hkrati pa najbolj uspešne nove znamke, ki so uspele v zadnjem 
desetletju doseči svetovno in nacionalno prepoznavnost, uporabljajo internet pri 
praktično vseh elementih marketinškega spleta.  
 
Kljub velikemu številu ponudnikov in praktično neomejenemu dostopu 
uporabnikov, cena izdelkov s pojavom interneta ni postala odločilni dejavnik izbire 
uporabnikov. Nasprotno, moč znamke oziroma bolje rečeno spletne znamke je 
postala v času spletnih transakcij še bolj pomembna, kot je to veljalo za čas pred 
razširitvijo interneta. Med poplavo podobnih izdelkov ter nenehnimi izboljšavami 
funkcionalnosti, se uporabniki lažje odločajo za ponudnika oziroma znamko, ki 
predstavlja njegove vrednote, izpolnjuje njegova pričakovanja in vzdržuje njegovo 
zadovoljstvo.      
 
Klasična opredelitev znamke v okviru managementa znamk je preširoka, da bi z 
njo ustrezno pojasnili pojav znamk, ki so nastale v zadnjem desetletju in doživele 
svetovno ali nacionalno prepoznavnost v tako kratkem času, kot to ni prej uspelo 
še nobeni znamki. Gre za znamke, ki so se v večini rodile na svetovnem spletu, 
njihovi lastniki ali upravljalci pa so njihovo moč in prepoznavnost gradili tako, da so 
za večino poslovnih funkcij izkoriščali internetno infrastrukturo. Govorimo o 
spletnih znamkah, ki so marketinški fenomen zadnjega desetletja. Kljub temu, da v 
osnovi ne gre za dosti drugačen koncept znamk, kot smo jih poznali pred 
razširitvijo interneta, pa je treba vedeti, da tovrstne znamke odlično izkoriščajo 
internet kot medij in kot distribucijski kanal. Med najbolj prepoznavnimi znamkami, 
ki so nastale v zadnjem desetletju in dosegle svetovno ali vsaj nacionalno 
prepoznavnost, praktično ni znamk, ki niso hkrati tudi spletne znamke. Seveda je 
treba omeniti tudi znamke, ki tradicionalno niso bile prisotne na spletu, vendar so 
prepoznale priložnost, ki se je pojavila z razširitvijo interneta in svoje distribucijske 
in komunikacijske kanale razširile na internet. Najbolj drzne znamke so se 
popolnoma repozicionirale in postale prave spletne znamke, pri čemer zdaj, v 
nasprotju s preteklostjo, klasične oblike distribucije in komunikacije predstavljajo le 
še manjši delež njihovega celotnega poslovanja.    
 
Tako kot veljajo na spletu posebne zakonitosti za znamke, se na spletu drugače 
kot v tradicionalnih, nespletnih okoljih, obnašajo tudi uporabniki. Menim celo, da je 
razširjenost interneta kot infrastrukture in svetovnega spleta kot njegovega najbolj 
vsebinskega dela, načela tradicionalne oblike segmentiranja uporabnikov. Dejstvo 
je, da je znotraj tradicionalnih segmentov uporabnikov, ki jih definirajo 
demografski, psihografski ali vedenjski dejavniki, vse manj homogenosti. To 
zapleta učinkovito pozicioniranje znamk na trgu, kakršnega smo poznali pred 
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desetimi leti. Je pa hkrati splet omogočil bolj natančno spremljanje posameznega 
uporabnika in hitrejše uvajanje izboljšav izdelkov. To je spodbudilo marketing 
povezav, da je postal eden osrednjih konceptov modernega marketinga. Štirje 
stebri marketinga povezav, ki so neposredno povezani z zvestobo uporabnikov, 
so: zaupanje, uresničenje pričakovanj, komunikacija z uporabniki in obvladovanje 
konfliktnih situacij. Dejstvo je, da je prehajanje uporabnikov med znamkami na 
spletu lažje kot v tradicionalnih nespletnih okoljih. Konkurenčna spletna znamka je 
namreč le en klik miške stran. Ponudniki se morajo zato intenzivno posvečati 
vsakemu izmed štirih stebrov: stalno morajo upravičevati zaupanje svojih 
uporabnikov, izpolnjevati njihova pričakovanja, komunicirati z njimi (tudi takrat, ko 
jim morajo sporočiti kaj neprijetnega) in pravočasno reševati morebitne konfliktne 
situacije. Od tega, kako so lastniki ali upravljalci spletnih znamk uspešni pri tem, je 
odvisna stopnja zvestobe uporabnikov njihovih znamk. 
 
Največji kapital spletne znamke je širok krog njenih zvestih uporabnikov. Vendar 
pa trenutna zvestoba uporabnikov ni zagotovilo za njihovo zvestobo tudi v 
prihodnosti. Vzdrževanje zvestobe uporabnikov spletne znamke je proces, ki se ne 
sme nikoli končati. Marketing povezav mora biti zato način poslovanja spletne 
znamke in ne le enkratna akcija. Uspešne spletne znamke si kot najvišji cilj 
zastavljajo, da bodo razširile število svojih uporabnikov - zagovornikov. To so tisti 
najbolj zvesti uporabniki, ki priporočajo znamko naprej svojim prijateljem in 
znancem. Svetovni splet je omogočil lažjo interakcijo s takimi uporabniki, kar 
uspešne spletne znamke dnevno izkoriščajo. Lastniki in upravljalci spletnih znamk 
morajo prepoznati dejanske in potencialne uporabnike – zagovornike in spodbuditi 
njihovo zadovoljstvo s spletno znamko do te mere, da bodo začeli širiti priporočila 
in dobre informacije o znamki.      
 
Zaradi dejstva, da je zadovoljstvo s spletno znamko, vsaj na kratek rok, 
neposredno povezano z zvestobo uporabnikov, smo v empiričnem delu raziskave 
ugotavljali povezavo med zvestobo in dejavniki, ki so tradicionalno osnova za 
segmentiranje uporabnikov. Želeli smo namreč ugotoviti katere spremenljivke so, 
poleg zadovoljstva, še povezane z zvestobo spletni znamki Najdi.si. Želeli smo 
prepoznati dejavnike, ki bi res močno izstopali in bili povezani z zvestobo. 
Ugotovili smo, da sicer obstaja povezava med določenimi demografskimi, 
psihografskimi in vedenjskimi dejavniki in zvestobo spletni znamki Najdi.si, vendar 
te povezave niso tako močne, da bi lahko trdili, da vplivajo na zvestobo znamki 
tako, kot vpliva na primer zadovoljstvo. Tudi tukaj smo ugotovili, da je znotraj 
tradicionalnih segmentov uporabnikov precej heterogenosti. To pomeni, da 
moramo pri segmentaciji uporabnikov Najdi.si upoštevati dejstvo, da klasično 
segmentiranje glede na demografske, psihografske ali vedenjske dejavnike ni 
optimalno. V okviru raziskave smo namreč ugotovili, da ima spletna znamka 
Najdi.si velik delež zelo zvestih uporabnikov – zagovornikov, vendar so ti 
uporabniki razpršeni po različnih segmentih glede na njihove demografske, 
psihografske in vedenjske značilnosti. To sicer ni nič nenavadnega, vendar 
potrjuje, da je za upravljanje zvestobe uporabnikov nujen marketing povezav, ki je 
vpet v celotno upravljanje s spletno znamko in njenimi uporabniki. Omogoča 
namreč prepoznavanje, spremljanje in razvijanje zvestih uporabnikov, ne glede na 
njihove demografske, psihografske ali vedenjske značilnosti. 
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Povezava med demografskimi dejavniki in zvestobo spletni znamki Najdi.si  
(hipoteza 1) je bila pričakovana predvsem pri dejavniku starost uporabnikov, saj 
mlajši uporabniki rajši prehajajo med znamkami, kot starejši. Najmanjšo stopnjo 
zvestobe smo ugotovili med uporabniki v starostni skupini 15 do 24 let. Zanimivo 
je, da je pri uporabnikih, mlajših od 15 let, spet zaznati višjo stopnjo zvestobe, kar 
je verjetno posledica marketinških aktivnosti, usmerjenih v ta segment 
uporabnikov. Od ostalih demografskih dejavnikov je bil na meji statistične 
značilnosti še mesečni dohodek uporabnikov. Pri preverjanju povezav med 
posameznimi psihografskimi dejavniki in zvestobo spletni znamki Najdi.si 
(hipoteza 2) smo ugotovili, da so moralne osebne vrednote povezane z zvestobo 
spletni znamki. To pomeni, da so tisti uporabniki, ki višje cenijo moralne vrednote, 
hkrati tudi bolj zvesti uporabniki znamke Najdi.si. Tudi osebnostna lastnost 
vestnost je povezana z zvestobo spletni znamki Najdi.si. Uporabniki, ki so se 
označili za bolj vestne, so hkrati tudi bolj zvesti uporabniki Najdi.si. Enako 
povezavo smo v okviru preverjanja psihografskih dejavnikov ugotovili še med 
tradicionalnim življenjskim slogom in zvestobo spletni znamki Najdi.si. V okviru 
preverjanja vedenjskih dejavnikov (hipoteza 3) smo ugotovili, da obstaja povezava 
med namenom najpogostejše uporabe interneta in zvestobo spletni znamki 
Najdi.si. Uporabniki, ki internet najpogosteje uporabljajo za branje novic, so bolj 
zvesti spletni znamki Najdi.si. To je vsekakor zanimiva ugotovitev in usmeritev, saj 
je Najdi.si med drugim tudi agregat novic.  
 
Zastavljenih hipotez v celoti sicer nismo potrdili, vendar smo ugotovili nekaj 
zanimivih povezav znotraj posameznih skupin dejavnikov, ki so osnova za 
tradicionalno segmentacijo uporabnikov. Pomembna je tudi potrditev 
predvidevanja, da tradicionalne oblike segmentiranja uporabnikov na spletu niso 
več optimalen način za načrtovanje in izvajanje marketinških aktivnosti. Veliko bolj 
pomembno je stalno spremljanje uporabnikov in upravljanje s štirimi stebri 
marketinga povezav.    
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- strokovno-izobraževalni dogodki (Slovenska marketinška konferenca, 
 Slovenska konferenca iskalnega marketinga); 
- seminarji medijskih trendov (Interact Congress, Sempl);  
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- Aktivno znanje angleškega jezika, nemškega jezika, srbskega/hrvaškega 

jezika; 
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PowerPoint, Adobe Acrobat, Outlook Express, …); aktivna uporaba 
svetovnega spleta in elektronske pošte; 
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Pred vami je anketni vprašalnik, s pomočjo katerega želimo oceniti vaše 
zadovoljstvo s slovenskim spletnim mestom Najdi.si, vaš odnos do interneta ter 
spletnih znamk na splošno. Naj vas opozorimo, da ne obstajajo pravilni ali napačni 
odgovori, zato vas prosimo, da izberete odgovore, ki najbolj ustrezajo vašemu 
prepričanju. Za izpolnjevanje vprašalnika ne potrebujete več kot 10 minut. Anketa 
je popolnoma anonimna.    
 
 
1. Za kateri namen NAJPOGOSTEJE uporabljate internet? 
 
1. Za prejemanje in pošiljanje elektronske pošte (e-mail). 
2. Za iskanje informacij na svetovnem spletu. 
3. Za druženje s prijatelji/znanci (chat, druženje, iskanje prijateljev, iskanje partnerja ...).
4. Za nakupovanje (spletna prodajalna). 
5. Za igranje igric. 
6. Za prebiranje novic. 
7. Drugo. 

 
 
2. Kako pogosto uporabljate internet? 
 
1. Vsak dan. 
2. Večkrat na teden (4-6 krat). 
3. Nekajkrat na teden (2-3 krat). 
4. Enkrat na teden. 
5. Manj kot enkrat na teden. 
 
 
3. Imate na računalniku, ki ga najpogosteje uporabljate, za privzeto (domačo) 
stran nastavljeno internetno stran Najdi.si? Privzeta (domača) stran je tista, 
ki se prikaže takrat, ko vstopite na internet. 
 
1. Da. 
2. Ne. 
 
 
4. Kako pogosto obiskujete/uporabljate spletno stran Najdi.si? 
 
1. Vsak dan. 
2. Večkrat na teden (4-6 krat). 
3. Nekajkrat na teden (2-3 krat). 
4. Enkrat na teden. 
5. Manj kot enkrat na teden. 
 
 
Prosimo označite, kako močno se strinjate z naslednjimi trditvami: 
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5. Z Najdi.si sem zadovoljen. 
       □     □     □   □  □ 
sploh se ne     ne strinjam se  niti ne strinjam se       strinjam se     zelo se 
strinjam        niti strinjam se       strinjam 
 
6. Z internetnim iskalnikom Najdi.si imam predvsem dobre izkušnje. 
       □     □     □   □  □ 
sploh se ne     ne strinjam se  niti ne strinjam se       strinjam se     zelo se 
strinjam        niti strinjam se       strinjam 
 
7. Sem zvest uporabnik Najdi.si. 
       □     □     □   □  □ 
sploh se ne     ne strinjam se  niti ne strinjam se       strinjam se     zelo se 
strinjam        niti strinjam se       strinjam 
 
8. Najdi.si bom še naprej obiskoval/uporabljal enako pogosto kot doslej ali 
pogosteje. 
       □     □     □   □  □ 
sploh se ne     ne strinjam se  niti ne strinjam se       strinjam se     zelo se 
strinjam        niti strinjam se       strinjam 
 
9. Najdi.si bi priporočil svojim prijateljem. 
       □     □     □   □  □ 
sploh se ne     ne strinjam se  niti ne strinjam se       strinjam se     zelo se 
strinjam        niti strinjam se       strinjam 
 
 
Prosimo označite, kako močno se strinjate z naslednjimi trditvami: 
 
10. Številko svoje kreditne kartice bi zaupal spletni prodajalni, ki posluje 
izključno prek interneta (nima klasične prodajalne). 
       □     □     □   □  □ 
sploh se ne     ne strinjam se  niti ne strinjam se       strinjam se     zelo se 
strinjam        niti strinjam se       strinjam 
 
11. Novicam, objavljenim na internetu zaupam enako, kot novicam, ki so 
objavljene v ostalih medijih (TV, tisk, radio). 
       □     □     □   □  □ 
sploh se ne     ne strinjam se  niti ne strinjam se       strinjam se     zelo se 
strinjam        niti strinjam se       strinjam 
 
12. Kadar spletna stran zahteva registracijo na internetu, vedno vnesem 
svoje prave podatke - ime, priimek, naslov ... 
       □     □     □   □  □ 
sploh se ne     ne strinjam se  niti ne strinjam se       strinjam se     zelo se 
strinjam        niti strinjam se       strinjam 
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13. Informacije, ki so objavljene na spletu, so manj zanesljive, kot 
informacije, objavljene v ostalih medijih (TV, radio, tisk ...). 
       □     □     □   □  □ 
sploh se ne     ne strinjam se  niti ne strinjam se       strinjam se     zelo se 
strinjam        niti strinjam se       strinjam 
 
14. Nakup v spletni prodajalni je manj varen, kot nakup v klasični prodajalni. 
       □     □     □   □  □ 
sploh se ne     ne strinjam se  niti ne strinjam se       strinjam se     zelo se 
strinjam        niti strinjam se       strinjam 
 
15. Podjetju, ki posluje izključno prek spleta, manj zaupam, kot podjetju, ki 
ima fizične poslovne prostore. 
       □     □     □   □  □ 
sploh se ne     ne strinjam se  niti ne strinjam se       strinjam se     zelo se 
strinjam        niti strinjam se       strinjam 
 
 
16. Razvrstite skupine vrednot od ZA VAS najpomembnejše skupine do 
najmanj pomembne skupine s številkami od 1-4, pri čemer 1 pomeni najbolj 
pomembno skupino vrednot, 4 pa najmanj pomembno skupino vrednot: 

___ skupina vrednot, vezanih na užitek (veselje in zabava, družabnost, 
vznemirljivo življenje, udobje, spolnost, dobra hrana, prosto gibanje, zdravje, 
varnost, počitek); 

___ skupina vrednot, vezanih na uspehe in dosežke (moč, ugled, slava, 
denar, politični uspeh, prekašanje drugih, dolgo življenje, ljubezen do domovine, 
narodnostni ponos, red, zakoni);  

___ skupina vrednot, vezanih na dolžnost, odgovornost (poštenost, 
dobrota, delavnost, družinska sreča, razumevanje s partnerjem, ljubezen do otrok, 
ljubezen, upanje, enakost, nacionalna enakopravnost, mir, sloga, pravica);  

___ skupina vrednot, vezanih na duhovno rast (kultura, umetnost, 
ustvarjalnost, lepota, narava, samoizpolnjevanje, znanje, napredek, resnica, 
modrost, vera);  

 
Prosimo označite, kako močno se strinjate z naslednjimi trditvami: 
 
17. Cenim umetnost; rad imam čustva; privlačijo me dogodivščine in 
nenavadne ideje; imam bujno domišljijo; sem  radoveden; 
       □     □     □   □  □ 
sploh se ne     ne strinjam se  niti ne strinjam se       strinjam se     zelo se 
strinjam        niti strinjam se       strinjam 
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18. Rad imam samodisciplino; delujem razumno; stremim k dosežkom; raje 
planiram, kot  da delujem spontano; 
       □     □     □   □  □ 
sploh se ne     ne strinjam se  niti ne strinjam se       strinjam se     zelo se 
strinjam        niti strinjam se       strinjam 
 
19. Sem poln energije in pozitivnih čustev; sem samozavesten; rad sem v 
družbi drugih ljudi; 
       □     □     □   □  □ 
sploh se ne     ne strinjam se  niti ne strinjam se       strinjam se     zelo se 
strinjam        niti strinjam se       strinjam 
 
20. Rad sodelujem z drugimi ljudmi; sočustvujem z drugimi; nisem 
nezaupljiv in sovražen do drugih; 
       □     □     □   □  □ 
sploh se ne     ne strinjam se  niti ne strinjam se       strinjam se     zelo se 
strinjam        niti strinjam se       strinjam 
 
21. Hitro se razjezim; pogosto sem zaskrbljen; pogosto iščem podporo in 
pritrjevanje drugih; 
       □     □     □   □  □ 
sploh se ne     ne strinjam se  niti ne strinjam se       strinjam se     zelo se 
strinjam        niti strinjam se       strinjam 
 
 
Prosimo označite, kako močno se strinjate z naslednjimi trditvami: 
 
22. Moj življenjski slog je tradicionalen, klasičen 
       □     □     □   □  □ 
sploh se ne     ne strinjam se  niti ne strinjam se       strinjam se     zelo se 
strinjam        niti strinjam se       strinjam 
 
23. Moj življenjski slog je razgiban, živahen 
       □     □     □   □  □ 
sploh se ne     ne strinjam se  niti ne strinjam se       strinjam se     zelo se 
strinjam        niti strinjam se       strinjam 
 
24. Moj življenjski slog je alternativen, boemski 
       □     □     □   □  □ 
sploh se ne     ne strinjam se  niti ne strinjam se       strinjam se     zelo se 
strinjam        niti strinjam se       strinjam 
 
 
25. Katerega spola ste? 
 
1. Moškega. 
2. Ženskega. 
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26. Izberite svojo starost. 
 
1. Manj kot 15 let. 
2. 15-19 let. 
3. 20-24 let. 
4. 25-29 let. 
5. 30-39 let. 
6. 40-49 let. 
7. 50 let in več. 
 
27. Kakšen je vaš povprečni mesečni NETO dohodek (vse vrste dohodka: 
plače, žepnine, rente, pomoči ...)? 
 
1. Sem brez lastnega dohodka. 
2. Manj kot 400 €. 
3. 401 € do 800 €. 
4. 801 € do 1200 €. 
5. 1201 € do 1600 €. 
6. 1601 € do 2000 €. 
7. Več kot 2000 €. 
8. Ne želim odgovoriti. 
 
28. Katero stopnjo izobrazbe imate končano? 
 
1. Osnovno ali manj. 
2. Srednjo (vse vrste). 
3. Višjo, visoko ali univerzitetno. 
4. Magisterij, doktorat, specializacija. 
 

 
 

Hvala za vaš čas in sodelovanje! 
 
 


