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POVZETEK 
 

Diplomska naloga obravnava marketinško komuniciranje na internetu. Vsebina 

naloge je razdeljena na teoretični in praktični del. 

V prvem delu je predstavljen internet kot pomembno orodje današnjega časa. Sledi 

predstavitev marketinga in povezava marketinške dejavnosti z internetom. 

Podrobneje je predstavljena marketinška komunikacija ter novejši pristopi 

marketinškega komuniciranja na internetu. Zadnje teoretično poglavje, ki se 

navezuje na raziskovalni del naloge, je namenjeno nakupnemu vedenju porabnikov 

na internetu.  

Praktični del obsega raziskavo, s katero smo želeli predstaviti vidike spletnega 

nakupovanja porabnikov v primerjavi z nakupovanjem v klasični trgovini. S pomočjo 

anketnega vprašalnika je bila izvedena tržna raziskava, podane odgovore na 

zastavljena vprašanja pa smo analizirali in jih predstavili v zaključku naloge. 
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ABSTRACT  
 

This thesis discusses marketing communication on the internet. The content 

consists of the theoretical and practical part. 

In the first part of this thesis the internet as an important part of today’s world is 

introduced, followed by the introduction of marketing and the connection between 

marketing and the internet. The first part also includes the marketing communication 

and the latest approach to marketing communication on the internet explained in 

detail. The last theoretical part is a part of research. It discusses user’s buying 

habits on the internet. 

The practical part includes a research which tries to explain the difference between 

online shopping and the classical shopping in a shop. With the help of a 

questionnaire a market research was carried out. The given answers were analyzed 

and introduced in the conclusion of the thesis. 

 

 

KEY WORDS 
 

- the internet 

- marketing 

- marketing communication 

- online shopping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       
 

KAZALO 

  

1.  Uvod   ......... ...............................................................................................  1 

1.1 Predstavitev problema    ....................................................................  2 

1.2 Metode dela    ...................................................................................  2 

1.3 Namen in cilj raziskave ........................................................................ 3 

2. Internet ..........................................................................................................  3 

2.1 Vloga interneta splošno   ...................................................................  3 

2.2 Internet v procesu marketinga   .........................................................  5 

2.3 Raba interneta v Sloveniji .................................................................... 6 

3. Marketing    ...................................................................................................  7 

3.1 Marketing  nekoč ...............................................................................  8 

3.2    Marketing danes in v prihodnosti……………………………………… ..  8 

4. Internet kot marketinško orodje .....................................................................  10 

4.1 Prednosti   .........................................................................................  10 

4.1.1  Interaktivnost    ........................................................................  10 

4.1.2  Neodvisnost od lokacije   .........................................................  10 

4.1.3  Časovna neodvisnost  .............................................................  10 

4.1.4  Možnosti interakcije z obiskovalci  ...........................................  11 

4.1.5  Možnost spremljanja obiskanosti spletne strani    ....................  11 

4.1.6  Možnost ciljnega oglaševanja in individualizacija   ...................  11 

4.1.7  Aktualnost  ..............................................................................  12 

4.1.8  Nizki stroški   ...........................................................................  12 

4.1.9 Upravljanje z oglaševalsko akcijo v realnem času   ..................  12 

4.1.10  Možnost predstavitve večjega obsega informacij   .................  12 

4.2 Slabosti    ..........................................................................................  13 

 4.2.1 Varnost   ...................................................................................  13 

 4.2.2 Globalna prisotnost konkurence in optimizacija v iskalnikih   ....  13 

 4.2.3 Premajhen pregled nad informacijami   .....................................  13 

 4.2.4 Stroški prisotnosti na internetu  ................................................  13 

 4.2.5 Počasnost ................................................................................  14 

5. Marketinška komunikacija .............................................................................  14 

 5.1 Elementi marketinškega komuniciranja  ................................................  16 

 5.2 Izbiranje komunikacijskih kanalov in medijev ........................................  17 

 5.3 Marketinška komunikacija na internetu  ................................................  19 



                                                                                       
 

          5.3.1 Spletna mesta  ..........................................................................  19 

          5.3.2 Elektronska pošta  ....................................................................  20 

6. Novejši pristopi marketinškega komuniciranja na internetu  ...........................  21 

 6.1 RSS  .....................................................................................................  21 

 6.2 Blogi  ....................................................................................................  23 

 6.3 Podcasting in videocasting  ..................................................................  24 

 6.4  Wiki  ....................................................................................................  24 

 6.5  Spletne skupnosti  ...............................................................................  24 

 6.6  Kontekstno oglaševanje ......................................................................  26 

7. Nakupno vedenje porabnikov .......................................................................... 27 

        7.1 Vplivni dejavniki na nakupno vedenje porabnikov ................................. 27 

        7.2 Porabnikov nakupni odločitveni proces ................................................. 28 

8. Raziskava ........................................................................................................ 29 

        8.1 Uvodne misli in oblikovanje vprašalnika ................................................ 29 

        8.2 Izvedba raziskave in analiza rezultatov ................................................. 29 

9. Zaključek .........................................................................................................  44 

Literatura    ........................................................................................................  46 

 Knjige ............................................................................................................ 46 

 Internetni viri  ................................................................................................. 47 

 Priloge ............................................................................................................ 47 

 Kazalo slik ..................................................................................................... 47 

 Kazalo tabel ................................................................................................... 48 

 Kazalo grafov ................................................................................................. 48 

 Pojmovnik ...................................................................................................... 49 

 

 



Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo Univerzitetnega  študija 
 

 
Tina Stariha: Marketinško komuniciranje na internetu                                        stran 1 

 
1  UVOD 
 

Današnji čas zaznamujejo spremembe, ki se dogajajo z izjemno hitrostjo na vseh 

področjih našega delovanja. Hiter tempo, nenehno spreminjanje in razvoj zahtevajo 

od nas prilagajanje v življenju in poslovanju. Spremembe so zaradi novih možnosti, 

ki so jih prinesle informacijske tehnologije, nastopile tako v poslovnem kot v 

zasebnem svetu in prinesle drugačne okoliščine ter načine življenja, dela, 

nakupovanja, pridobivanja informacij, druženja…  

Izjemno hiter razvoj se čuti v napredku spletne tehnologije, ki posledično povzroča 

tudi spremembe v načinu marketinga in marketinške komunikacije, v medijih, v 

načinu vedenja uporabnikov in v razmerju moči posameznih subjektov na trgu. 

Kjer se pojavijo spremembe, se nahajajo tudi priložnosti. 

V diplomski nalogi bomo najprej predstavili internet kot pomembno orodje 

današnjega časa. Sledila bo predstavitev marketinške vede in povezava 

marketinških dejavnosti z internetom. 

Natančneje bomo opredelili eno izmed marketinških dejavnosti, in sicer marketinško 

komuniciranje, ki ga bomo ravno tako umestili na internet. 

Ker smo raziskovanje v diplomski nalogi usmerili na preučevanje nakupnega 

vedenja porabnikov na internetu, bo zadnje teoretično poglavje namenjeno razlagi 

značilnosti nakupnega vedenja porabnikov. 

Sledila bo raziskava, s pomočjo katere smo želeli praktično predstaviti vidike 

spletnega nakupovanja porabnikov in primerjavo s klasično trgovino. 

V zaključnem delu diplomske naloge bomo predstavili povzetek teoretičnega in 

praktičnega dela, predvsem pa rezultate praktičnega raziskovanja, s pomočjo 

katerega bomo odgovorili na vprašanje: Ali spletno nakupovanje danes prehiteva 

nakupovanje v klasični trgovini? 
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1.1 PREDSTAVITEV PROBLEMA 
 

Prav zato ker menimo, da je potrebno spremembam vsaj slediti, če jih že ne 

soustvarjati, smo se odločili raziskati, kakšne izzive prinaša razvoj nove 

informacijske tehnologije v marketinške dejavnosti, natančneje v marketinško 

komunikacijo preko interneta, ter kako ta vpliva na nakupno vedenje porabnikov. 

Danes ne moremo prezreti interneta, novih načinov komuniciranja, novih medijev in 

marketinških orodij, ki so se pojavila in se še pojavljajo. Za doseganje poslovnih 

ciljev je potrebno dobro poznati nova orodja in uporabljati nove pristope, ki jih nudi 

čas. Miselnost, ki je veljala v »stari ekonomiji«, danes ne deluje več in z njo ne 

bomo dosegli želenih rezultatov. Razmerja moči med udeleženci na trgu so se 

spremenila, saj je razvoj nove tehnologije in z njo povezan razvoj družbenih medijev 

(blogi, spletne skupnosti, podcasti, videocasti, wikiji ipd.) uporabniku omogočil, da je 

njegov glas postal vselej pomemben in slišan. 

V diplomskem delu želimo prikazati spremembe, ki so se zgodile in se dogajajo v 

marketingu s pomočjo interneta, ter njihov vpliv na nakupno vedenje porabnikov. 

Pri pisanju diplomskega dela smo se tudi sami soočili s problemom hitrih sprememb, 

saj marsikatera informacija, ki jo predstavljamo kot novo, že postaja zastarela, 

pojavljajo pa se vedno nova orodja, ki jih v tem diplomskem delu ne bomo uspeli 

obravnavati. 

 

1.2 METODE DELA 
 
Diplomsko delo je nastalo na podlagi prebiranja slovenske in tuje strokovne 

literature, člankov in raziskav s področja marketinga, marketinškega komuniciranja, 

interneta ter vedenja porabnikov. Podatke smo pridobivali s pomočjo člankov, 

objavljenih na spletnih straneh ter s pomočjo podatkov, ki jih na internetu objavljajo 

podjetja. 
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1.3 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE 
 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kako se nakupno vedenje porabnikov na internetu 

razlikuje od nakupnega vedenja porabnikov v klasični trgovini.  S tem smo želeli 

odgovoriti na naslednja vprašanja: 

- Kakšna je primerjava med nakupom v klasični trgovini in med nakupom v 

spletni trgovini glede na izbiro izdelkov? 

- Katere so slabosti in prednosti spletnega nakupovanja pred nakupovanjem v 

klasični trgovini? 

- Kaj je pomembno pri izbiri trgovine za nakup izdelkov? 

- Kateri od načinov nakupovanja (kataloška prodaja, spletni nakupi, klasična 

trgovina) glede na komunikacijo  je za porabnika ustreznejši? 

Cilj raziskave je bil ugotoviti, ali nakupno vedenje porabnikov na internetu prednjači 

pred nakupnim vedenjem v klasični trgovini po dejavnikih, ki smo jih navedli v 

anketnem vprašalniku. S pomočjo raziskave smo želeli predstaviti stanje na 

področju nakupovanja, če primerjamo klasično in spletno nakupovanje. 

 

 

2  INTERNET 
 
2.1 VLOGA INTERNETA SPLOŠNO 
 

Internet ali medmrežje označuje fizično mrežo, ki povezuje računalnike po celem 

svetu. Sestoji se iz infrastrukture mrežnih strežnikov in široko področnih 

komunikacijskih vezi med njimi, katere se uporabljajo za shranjevanje in prenos 

podatkov po internetu (Chaffey in drugi, 2000, str. 12). 

Internet obstaja že od poznih 60-ih let 20. stoletja, ko je začel delovati kot ARPAnet. 

S sponzorstvom agencije za napredne raziskave pri ameriškem obrambnem 

ministrstvu DARPA  (Defense Advanced Research Projects Agency) je bil razvit 

sklad protokolov IP (Internet Protocol) in TCP (Transmission Control Protocol). 

Podatkovno omrežje, zasnovano na tem protokolnem skladu, naj bi služilo povezavi 

oddaljenih raziskovalnih institucij s superračunalniki za potrebe raziskav, ki jih je 

naročalo ameriško obrambno ministrstvo. Sčasoma je omrežje preraslo v 
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akademsko in raziskovalno omrežje, kasneje pa je postalo zanimivo tudi za 

komercialne uporabnike. Internet je podvojil svojo velikost na približno vsakih trinajst 

mesecev, kar kaže na izredno hitro rast. S širjenjem omrežja se je povečalo tudi 

število različnih vrst aplikacij, ki tečejo na njem. Vedno več ljudi vsakodnevno 

uporablja storitve medmrežja pri svojem delu, veliko je podjetij, ki preko interneta 

opravljajo del svojega poslovanja. 

Za internet lahko tudi trdimo, da je najhitreje rastoč medij, kar jih poznamo, saj je 50 

milijonov uporabnikov dosegel v pičlih petih letih, medtem ko je radio za enako 

število poslušalcev potreboval kar 38 let, televizija 13 let in kabelska televizija 10 let 

(www.ris.org).  

 

Internet po podatkih Internet World  Stats v povprečju uporablja 22% celotne 

svetovne populacije. V Sloveniji internet uporablja 58 % populacije v starosti med 10 

in 74 let ugotavlja SURS (Statistični urad Republike Slovenije) v raziskavi za prvo 

četrtletje 2008 (www.ris.org). 

 

Svetovni splet ali World Wide Web (www) je najbolj razširjena storitev interneta. 

Razvil ga je Tim Barners-Lee leta 1990 na mednarodnem inštitutu CERN za potrebe 

raziskovalcev. Ta storitev je najprej prerasla v akademsko in raziskovalno omrežje, 

pozneje pa je postala zanimiva tudi za komercialne uporabnike (Baloh, 2004, str. 

17). Svetovni splet je medij, ki omogoča objavo podatkov na internetu. Je 

porazdeljen hipertekstni (nadbesedilni) sistem, ki deluje v medmrežju. Hipertekstne 

dokumente pregledujemo s programom, imenovanim brskalnik, ki s spletnega 

strežnika prenese dokument in ga prikaže, navadno na računalniškem zaslonu. 

Besedilnim spletnim dokumentom pravimo spletna stran, smiselno povezanim 

spletnim mestom pa spletišče. Na spletnih straneh so lahko povezave, ki kažejo na 

druge spletne strani ali celo pošljejo povratno informacijo spletnemu strežniku. Za 

sprehajanje po spletnih straneh se uporablja izraz deskanje. Delovanje spleta sloni 

na treh standardih (Wikipedija, 2007): 

1. URL - določa za vsak dokument v spletu enolični »naslov«, na katerem ga 

lahko najdemo; 

2. HTTP - določa način, kako se sporazumevata spletni strežnik in brskalnik; 

3. HTML - določa skladnjo označevanja metabesedilnih elementov (slik, 

naslovov ipd., predvsem pa povezav na druge dokumente) v besedilu. 
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Svetovni splet je skupek programov, standardov in protokolov, ki omogočajo 

multimedijsko (fotografije, video in zvočni zapisi, grafične podobe ipd.) kreiranje 

strani in pregledovanje le-teh. Ta vrsta storitev je dokaj enostavna, hkrati pa zelo 

priljubljena. Enostavna, ker ga podpirajo programi Microsoft Windows, kar olajšuje 

njegovo uporabo, priljubljena pa je zaradi svoje večpredstavnosti. Zaradi tega vedno 

več ponudnikov oglašuje na svetovnem spletu in pojavlja se tudi vedno več teh 

strani. 

Svetovni splet je posebno primeren za uporabo v poslovnem svetu, saj je veliko 

število spletnih strani namenjenih prav promociji in informiranju javnosti, potencialnih 

porabnikov in poslovnih partnerjev. Tako imajo nekatere spletne strani direktno 

povezavo s podatkovno zbirko ponudnika in se dinamično spreminjajo v skladu z 

novimi podatki. Vedno več pa je tudi takih spletnih strani, kjer uporabnik lahko izvrši 

naročilo ter plačilo (Grošelj, Prešern, 2000, str. 46). 

 

Elektronska pošta (angl. E-mail) je storitev, ki se uporablja za pošiljanje in 

sprejemanje sporočil v elektronski obliki. Ker sporočilu lahko pripnemo tudi različne 

dokumente, je njena uporabnost skoraj neomejena. Prednost pred običajno pošto 

pa je v hitrosti, ki naslovnika v nekaj minutah doseže kjerkoli po svetu, ter v zelo 

nizkih stroških za pošiljatelja. Uporabnik ima svoj elektronski naslov v obliki 

ime@domena, ki obenem pomeni tudi njegov poštni predal (Baloh, 2004, str. 17).  

 
2.2 INTERNET V PROCESU MARKETINGA 
 

Nastanek interneta je precej povečal zmožnost podjetij za hitrejše, natančnejše, 

časovno in prostorsko manj omejeno, stroškovno učinkovitejše, posameznemu 

porabniku prilagojeno poslovanje. Elektronsko poslovanje zajema poslovanje, ki 

poteka po elektronski poti in se izvaja na štirih nivojih: 

• podjetje uporabniku (B2C), 

• podjetje drugemu podjetju (B2B), 

• uporabnik uporabniku (C2C), 

• uporabnik podjetju (C2B) (Kotler, 2004, str.40). 
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Številna podjetja so postavila spletna mesta, da bi obveščala porabnike ter 

oglaševala svoje izdelke in storitve. Ustvarila so intranete, ki zaposlenim omogočajo 

medsebojno komuniciranje in možnost shranjevanja ter nalaganja informacij na 

računalnike znotraj podjetja in jemanje informacij z njih. 

Podjetja so se z dobavitelji in distributerji povezala preko ekstranetov, ki omogočajo 

izmenjavo informacij, naročanje, transakcije in plačevanje. 

Kotlerjeva (2004, str. 629) definicija internet marketinga (elektronskega trženja) 

pravi, da gre pri takšni obliki marketinga za prizadevanje podjetja, da preko interneta 

obvešča, komunicira, oglašuje in prodaja svoje izdelke in storitve.  

Prihod elektronskega marketinga je povzročilo  elektronsko trgovanje, pri katerem 

podjetje oz. spletno mesto poleg informiranja obiskovalcev o podjetju, njegovi 

zgodovini, načelih, izdelkih in možnostih zaposlitve ponuja tudi možnost nakupa 

izdelkov in storitev preko interneta. 

 

Pri internet marketingu gre torej za prenos klasičnega marketinga v drugo - spletno 

okolje. Vendar elektronski marketing tržnikom ponuja več kot le ustvarjanje spletnih 

strani, ki so namenjene predstavitvam podjetja ali bombardiranju oglasnih sporočil 

na spletnih straneh in preko e-mailov. Predvsem je potrebno razumeti, da internet 

marketing s pomočjo današnje tehnologije omogoča, da se podjetja približajo svojim 

porabnikom in tako spoznajo ter razumejo njihove potrebe in pričakovanja. S tem 

znanjem lahko ustvarjajo dodatno vrednost svojih izdelkov in storitev. Odpirajo se 

jim tudi novi distribucijski kanali in večja prodaja (Smith, 2005, str. 12). 

 

2.3 RABA INTERNETA V SLOVENIJI 
 

Po objavljeni raziskavi na www.ris.org, ki je bila izvedena v prvem četrtletju leta 

2008, imamo v Sloveniji kar 59 % uporabnikov interneta v starosti med 12 in 65 let. 

Največ je dnevnih uporabnikov. Glede na izobraženost pa je največ takih z 

univerzitetno izobrazbo. Glede na tedensko uporabo interneta Slovenija nekoliko 

zaostaja za EU. Delež tedenskih uporabnikov v EU je 53%, medtem ko je ta v 

Sloveniji 47%. 

http://www.ris.org/
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V Eurostatovi raziskavi pa je bila izmerjena tudi dostopnost javnih služb na 

internetu. Kar 90% javnih storitev, kot so prijava davka, registracija vozila, 

spreminjanje osebnih podatkov, pridobivanje raznih potrdil, knjižnice, policijske 

prijave, je možno urediti preko interneta, kar je nadpovprečno glede na EU, kjer je ta 

delež 59%. 

Med najbolj obiskanimi spletnimi stranmi v Sloveniji so google.com (85%), najdi.si 

(75%), 24ur.com (60%), microsoftove strani (53%), bolha.com (44%), potem pa 

sledijo še ostale spletne strani. Na podlagi te raziskave lahko vidimo, da so spletni 

iskalniki najbolj pogosto obiskane strani, tako v tujini kot tudi v Sloveniji 

(www.ris.org). 

Na število uporabnikov interneta  vpliva tudi računalniška pismenost, ki postaja v 

Sloveniji vse boljša. K temu teži tudi Ministrstvo za visoko šolstvo in znanost, saj 

spodbuja razvoj e-izobraževanja na državni ravni. Z uporabo informacijske 

tehnologije se tako povečuje možnost za gospodarski uspeh in priložnost za 

posameznika, da se vključi v sodobno informacijsko družbo. 

 

 

3 MARKETING 
 

Kaj je marketing? Marketing je znanstvena disciplina, ki se neprestano razvija. 

Marketing temelji na izdelku, brez katerega ne more obstajati. Izdelek je tisti, okrog 

katerega se vrti celotna marketinška dejavnost, katere končni cilj je izdelek prodati 

na konkurenčnem trgu. 

Osnovna vsebina marketinga je v tem, da ima ponudnik aktiven odnos do porabnika 

pri zadovoljevanju njegovih vsakdanjih potreb. Številni teoretiki opredeljujejo 

definicije marketinga na več načinov, bolj ali manj pa so si edini v tem, da prav 

marketing kot ekonomski proces povezuje proizvodnjo in potrošnjo; številne 

poslovne dejavnosti pa prispevajo k temu, da izdelki prehajajo od proizvajalca do 

porabnika ob pravem času, na pravo mesto ob konkurenčni ceni (Devetak, 2007, 

str. 16).  

Poglobljen pregled marketinga nam razkrije njegove osnovne spremenljivke, ki se 

skrivajo v marketinškem spletu in jih lepo prikažemo s sedaj že klasičnim obrazcem 

4XP (izdelek, cena, marketinške poti, marketinška komunikacija), ki je namenjen 
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izdelkom. Obrazec 7XP (ljudje, izvajanje, fizični dokazi) zaključi celoto 

marketinškega spleta s tem, da zajema tudi obravnavo trženja storitev.  

 

3.1  MARKETING NEKOČ 
 

 Marketinški odnosi, ki postajajo vse pomembnejši, niso nekaj novega, ampak so 

obstajali že v predindustrijski družbi in jim sedaj tehnološki napredek omogoča 

povratek v drugačni obliki. Marketing je prisoten že več kot 9000 let in je v začetku 

20. stoletja kot samostojna disciplina nastal iz ekonomije. V predindustrijski dobi so 

se proizvajalci in porabniki srečevali direktno, poznali so se in upoštevali želje drug 

drugega, kar je pomenilo gradnjo dobrih medsebojnih odnosov. Ohranitev obstoječih 

porabnikov, spodbujanje ponovnih nakupov in gradnja zaupanja so bile pomembne 

naloge takratnega marketinga. 

S pojavom masovne proizvodnje in posrednikov v industrijski dobi pa so se 

proizvajalci in kupci oddaljili in nastal je transakcijski marketing. 

Transakcijski marketing je zgrajen na temeljih marketinške teorije iz industrijske 

dobe. Osredotoča se na proizvodnjo, distribucijo, cenovno politiko in promocijo – 

tradicionalni 4XP. Ta pristop je ustrezal petdesetim oz. šestdesetim letom prejšnjega 

stoletja, ko je bil tudi razvit meni Schultz (2003, str. 12). 

Gummeson (Chaffey in drugi, 2000, str. 291) meni, da 4XP pristop v marketingu 

zanemarja odnose in sodelovanje ter pretirava z oglaševanjem in s konkurenco. 

Namesto da bi bil usmerjen v porabnike, je usmerjen v izdelke. 

 
3.2 MARKETING DANES IN V PRIHODNOSTI 
 

Ker porabniki niso več pasivni in lahko pričakujemo, da bodo v prihodnje še bolj 

aktivni udeleženci in celo pobudniki marketinških komunikacij med njimi in 

podjetjem, so spremembe očitno in tudi nujno potrebne. Naloga marketinga bo še 

težja kot doslej, saj bodo potrošniki tisti, ki bodo krojili potek in trajanje 

komuniciranja med podjetjem in njimi ter seveda odločali o tem, ali bodo s podjetjem 

sploh želeli komunicirati.  

Schultz (2003, str. 12-40) vidi ključ za učinkovito marketinško komuniciranje v 

enaindvajsetem stoletju v kombinaciji tradicionalnega marketinga z novimi pristopi. 
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V številnih primerih namreč porabnik, ki gleda televizijo, uporablja tudi svetovni 

splet, kupuje na internetu in hodi v tradicionalne trgovine. Na kratko bi lahko rekli, da 

je kombiniran, konvergiran, interaktiven sistem povezav med potrošniki, tržniki, 

distributerji in tehnologijo izziv marketinške organizacije. Informacijska tehnologija je 

k sreči skupaj s spremembo moči na trgu prinesla tudi možnosti za doseganje novih 

potreb in zahtev trga 21. stoletja in tako tudi nov izziv za marketinško stroko: najti 

učinkovito kombinacijo tradicionalnega marketinga z novimi pristopi, ki jih ponujajo 

novejše tehnologije. 

V drugačnih okoliščinah, v katerih poteka življenje danes, se tudi na marketinškem 

področju marsikaj spreminja. Nova informacijska tehnologija prinaša zasuk v moči 

na trgu, kar Schultz (2003, str. 12-40) pojasnjuje z »marketinško diagonalo«. Ta 

ponazarja, da se je moč na trgu prenesla od proizvajalca, ki je bil najmočnejši od 50. 

do 70. let 20. stoletja, do distributerja, ki ga je nasledil do sredine 90. let. Takrat pa 

se je s komercializacijo interneta začel premik, ki v ospredje postavlja porabnika. 

Ker imajo porabniki imajo tako sedaj večji dostop do informacij o izdelkih, storitvah, 

cenah, kakovosti, prodajnih mestih ipd., imajo tudi večjo moč. Ker imajo porabniki 

odločilno moč, ki jo predstavlja možnost, da kupijo ali ne kupijo, pridobivajo vedno 

večji nadzor nad celotnim trgom. Proizvajalcu in distributerju je odvzeta moč. 

Proizvajalec, potem pa v večji meri distributer sta imela v preteklosti moč zaradi 

poznavanja razmer na trgu. Porabnik ima danes z vidika možnosti, ki mu jih nudi 

informacijska tehnologija, tako rekoč vse informacije in  znanje, kateri so potrebni za 

obnašanje na trgu. Znanje porabniku daje ustrezno moč, da primerja, izbira, se 

pogaja in kupuje po celem svetu. Vse z namenom, da poišče najboljšo ponudbo 

zase.  
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4 INTERNET KOT MARKETINŠKO ORODJE 
 

Za optimalno načrtovanje marketinških komunikacijskih aktivnosti na internetu je 

potrebno natančno poznavanje njegovih značilnosti, prednosti in slabosti. Različni 

avtorji navajajo več ključnih vidikov interneta, s prednostmi in šibkimi točkami, ki naj 

bi bili vodilo pri načrtovanju marketinških aktivnosti.  

 

4.1 PREDNOSTI  
 

4.1.1 Interaktivnost 

Med najpogosteje navedenimi prednostmi interneta pred ostalimi mediji se navaja 

interaktivnost. Internet omogoča, da podjetje predstavi storitev ali izdelek z 

različnimi orodji (s sliko, tekstom, z videoposnetkom, zvokom), kar vpliva na 

kakovostnejšo predstavitev ponudbe. Posebno obliko interaktivnosti na internetu 

predstavljajo aplikacije (npr. oglasi kot preproste internetne igrice, kvizi, 

tekmovanja), preko katerih uporabnik nadaljuje in nadgradi komunikacijo s 

podjetjem (npr. ko reši kviz, ima možnost oddaje elektronskega naslova in osebnih 

podatkov za žrebanje). Glavni cilj takih akcij je zbujanje pozornosti ter preko tega 

usmerjanje obiskovalcev na ciljno stran oglaševanja (Yoram in drugi, 2002, str. 67-

73). 

 

4.1.2 Neodvisnost od lokacije – globalni doseg 

V medijih, kot so tiskane publikacije, radio ali televizija, je oglaševanje na voljo le v 

določenem obsegu in v določenem časovnem intervalu, doseže pa le omejeno ciljno 

publiko. Promocija na spletu pa je prostorsko neomejena. Uporabnika lahko 

dosežemo na katerem koli koncu sveta. Število uporabnikov interneta je že preseglo 

milijardo. S kvalitetno predstavitvijo na internetu lahko dosežemo tudi porabnike, ki 

jih sicer ne bi (Yoram in drugi, 2002, str. 32-35). 

 

4.1.3 Časovna neodvisnost 

Časovna neodvisnost je velika prednost interneta pred ostalimi viri informacij oz. 

sredstvi komuniciranja. Spletne strani so na voljo uporabnikom v vsakem trenutku, 
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neodvisno od časovnih razlik med posameznimi časovnimi pasovi, delovnega časa, 

praznikov, itd. (Coupey, 2001, str. 63-64). 

 

4.1.4 Možnost interakcije z obiskovalci (povratna zanka) 

Internetna orodja omogočajo dvostransko komunikacijo med podjetjem in 

uporabnikom. Uporabnik lahko v primeru nejasnosti ali drugih potreb po dodatnih 

informacijah pride na enostaven način do želenih informacij, podjetje pa na ta način 

lahko zbira dragocene informacije o potrebah in željah uporabnikov. Pridobivanje 

informacij o zadovoljstvu strank z izdelki ali s storitvami podjetja je pomembno pri 

izboljšanju ponudbe podjetja. Učinkovita podpora pripomore k zadovoljstvu strank, 

hkrati pa širi krog potencialnih kupcev. 

Orodja, ki jih za obojestransko komunikacijo na internetu podjetje lahko uporablja, 

so: elektronska pošta, forumi (kjer strokovnjaki iz podjetja odgovarjajo na vprašanja 

uporabnikov, lahko rešujejo tudi poprodajne težave, prav tako omogočajo 

komunikacijo med uporabniki samimi) in v zadnjem času vse bolj razširjen sistem za 

neposredno sporočanje, kjer strokovnjak iz podjetja v realnem času odgovarja na 

vprašanja obiskovalcev strani (npr. klepetalnice (angl. Chat room, ali MSN 

Messenger, Yahoo Messenger ipd.) (Coupey, 2001, str. 45-49). V zadnjem času se 

podjetja poslužujejo tudi tehnologije RSS, o kateri bo več govora v nadaljevanju. 

 

4.1.5 Možnost spremljanja obiskanosti spletne strani 

Obiskanost strani in število sporočil, ki so jih pustili uporabniki, sta parametra, ki 

kažeta ali podjetje s trgom ustrezno komunicira. Internet omogoča, da imamo 

statistične podatke na voljo v vsakem trenutku. V primeru slabe odzivnosti je 

potrebno razmisliti oz. dopolniti vsebino spletnih strani ter okrepiti in ustrezneje 

prilagoditi oglaševanje podjetja. 

 

4.1.6 Možnost ciljnega oglaševanja in individualizacija (personalizacija)                    

Spletno oglaševanje v veliki meri omogoča kakovostnejšo segmentacijo ciljnih 

skupin kot ostali mediji. Poleg tega omogoča, da posamezne ciljne skupine 

nagovarjamo z različnimi oglasnimi sporočili (npr. oglasi za obiskovalce spletnih 

strani s športnimi informacijami so drugačni od tistih, ki jih uporabljamo na spletnih 

straneh s poslovnimi informacijami). 
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Tehnologija uporabe t.i. piškotkov (angl. Cookie), ki sledijo navadam uporabnikov 

interneta, omogoča še nadaljnjo personalizacijo komunikacije z uporabniki (Coupey, 

2001, str. 202-205), čeprav je v zadnjem času v upadu zaradi zavračanja 

uporabnikov in zaščite njihove zasebnosti.  

 

4.1.7 Aktualnost 

Za razliko od ostalih medijev lahko vsebino internetnih strani dopolnjujemo oz. 

osvežujemo sproti, kar pri ostalih medijih (npr. katalogi) brez visokih dodatnih 

stroškov ni mogoče. Spletna stran podjetja bo za uporabnike toliko  zanimivejša, 

kolikor aktualne informacije bo nudila, zato je pomembno, da je vsebina spletnih 

strani redno aktualizirana. 
 
4.1.8 Nizki stroški 

Stroški oglaševanja na internetu so v primerjavi z oglaševanjem v drugih medijih 

bistveno nižji. Stroški spletne strani obsegajo najem prostora na spletnem strežniku 

in izdelavo ter vzdrževanje spletne strani. Internetno oglaševanje se navadno 

plačuje na klik. 

 

4.1.9 Upravljanje z oglaševalsko akcijo v realnem času 

Učinkovitost oglaševalske akcije na internetu lahko podjetje spremlja v realnem 

času, kar pomeni, da lahko sproti prilagaja aktivnosti glede na učinkovitost 

oglaševanja na posameznih spletnih mestih oz. specifično obliko in vsebino oglasov. 

Oglasna mesta ali posamezne oglase, ki se izkažejo za neučinkovite, lahko podjetje 

sproti menja in mu ni potrebno čakati do izteka oglaševalske akcije, da bi merilo 

rezultate. 

 
4.1.10 Možnost predstavitve večjega obsega informacij 

Stroški potiskanega papirja ali spotov na televiziji so neprimerljivo dražji od 

zakupljenega prostora na internetnih strežnikih. Podjetje ima na spletni strani zaradi 

nižjih stroškov možnost predstaviti več informacij z različnimi pristopi (s tekstom, 

slikovnim gradivom, z video izseki, animacijo), kar gotovo pripomore k podajanju 

celovitejše informacije o storitvah in izdelkih podjetja. 
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4.2 SLABOSTI 
 
4.2.1 Varnost 

Nezaupanje v elektronsko poslovanje zaradi varnostnih vprašanj je nedvomno eden 

od razlogov, da uporabniki internet uporabljajo bolj za komunikacijske namene in se 

težje odločajo za neposreden nakup izdelkov preko interneta. Prav tako je 

problematično varovanje baz podatkov in s tem osebnih podatkov uporabnikov. 

 

4.2.2 Globalna prisotnost konkurence in optimizacija v iskalnikih 

Podjetij, ki ponujajo podobne storitve ali izdelke, je na internetu zaradi prostorske 

neodvisnosti ogromno, kar pomeni, da se naša ponudba izgubi med množico 

ostalih. Prav zato je zelo pomembna optimizacija spletne strani za spletne iskalnike, 

ki s posebnimi algoritmi med iskalnimi zadetki rangirajo strani. Če se bo naša 

spletna stran med zadetki pokazala na peti ali deseti podstrani, je bistveno manjša 

verjetnost, da jo bo kdo kliknil, kot če se izpiše na prvi strani. Če s spletno stranjo 

ciljamo na mednarodno občinstvo, je potrebno poskrbeti za več jezikovnih različic, 

kar za podjetje predstavlja dodaten organizacijski in stroškovni problem. 

 

4.2.3 Premajhen pregled nad informacijami 

Zaradi ogromne količine informacij, ki jih preko spletne strani podjetje želi predstaviti 

uporabnikom, se zgodi, da se le-ti med podatki preprosto ne znajdejo. Vzroki za to 

so najpogosteje slabo strukturirana vsebina, neprimerna navigacija in neažurnost 

podatkov. 

 

4.2.4 Stroški prisotnosti na internetu 

Stroški enostavnih spletnih strani so sorazmerno nizki, če pa želi podjetje izkoristiti 

vse prednosti, ki jih prinaša internetno komuniciranje, potrebuje vedno 

kompleksnejše spletne aplikacije, katerih razvoj lahko predstavlja občuten strošek. 

 

4.2.5 Počasnost 

Počasno odpiranje spletnih strani zaradi tehničnih omejitev (hitrost internetne 

povezave, strežnikov, tehnologija, v kateri je narejena spletna stran) je lahko razlog 

za manjši obisk spletne strani in s tem posledično manjšo učinkovitost. Praviloma se 
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grafično in multimedijsko bogate spletne strani odpirajo počasneje, se pa položaj z 

razmahom širokopasovnih povezav hitro izboljšuje. 

 
5 MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA 
 
Pod pojmom promocija oz. marketinško komuniciranje smatramo javno 

predstavljanje organizacij, ponudbo izdelkov, storitev in idej z namenom izboljšati 

svoj tržni položaj v konkurenčnem boju. Ni dovolj, da ima organizacija vrhunsko 

kakovost in konkurenčno ceno izdelkov in storitev. Blago je potrebno na ustrezen 

način ponuditi plačilno sposobnim porabnikom. To se izvaja organizirano s pomočjo 

promocijsko komunikacijskega spleta (Kotler, 2004, str. 563): 

• Oglaševanje – vse plačane oblike neosebne predstavitve in promocije 

zamisli, izdelkov ali storitev. Njegov namen je pri uporabniku ustvariti 

zavedanje in zanimanje za določen izdelek, določeno storitev, zamisel in ga 

prepričati o uporabi le-te – torej takojšnja prodaja ali povečanje 

prepoznavnosti neke blagovne znamke, ustvarjanje pozitivne percepcije 

blagovne znamke in  vpliv na zvestobo porabnika k uporabi blagovne 

znamke. 

• Pospeševanje prodaje – uporabljajo podjetja za spodbujanje močnejšega in 

hitrejšega odziva porabnikov, za kratkoročne učinke, kot sta izrazito 

poudarjanje ponudbe  izdelkov in spodbujanje padajoče prodaje. Namen 

pospeševanja prodaje je izvajati hitrejši ali večji nakup izdelka ali storitve s 

pomočjo vzorcev, kuponov, nagrad, nižjih cen, daril, prikaza delovanja 

izdelkov in brezplačnih poskusov. 

• Odnosi z javnostmi in publiciteta – opredelimo jih lahko kot opravljanje 

komuniciranja med podjetjem in njegovimi javnostmi. Gre za neplačano, 

neosebno obliko komuniciranja o podjetju in njegovih izdelkih. Sem spadajo 

razni programi za promocijo ali ohranjanje podobe podjetja ali njegovih 

izdelkov. Pomembno vlogo imajo pri uvajanju novih izdelkov in 

repozicioniranju izdelkov v dobi zrelosti, pri vračanju ugleda izdelkov, ki so v 

javnosti naleteli na težave, pri gradnji podobe podjetja in vplivanju na 

posebne ciljne skupine. 
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• Osebna prodaja – osebni stik z enim ali več morebitnimi porabniki z 

namenom opraviti predstavitev, odgovoriti na vprašanja in pridobiti naročila. 

Takšen način daje porabniku zelo velik občutek zaupanja. Prodajalec v 

osebnem kontaktu bolje spozna porabnikove zahteve in želje ter se zato 

lahko ustrezneje odziva na porabnikove potrebe. Po drugi strani pa osebna 

prodaja s seboj prinaša zelo velike stroške.  

• Neposredni ali interaktivni marketing – uporaba telefona, telefaksa, 

elektronske pošte, interneta za neposredno komuniciranje ali pridobivanje 

odziva oziroma dialoga določenih sedanjih in mogočih porabnikov. Cilj je 

usmerjen k vzpostavitvi trajnejše dvosmerne komunikacije med tržnikom in 

porabniki. Posledičen rezultat je večji odziv tudi na druge marketinške 

aktivnosti podjetja. 

 

Pošiljatelj sporočila pri marketinškem komuniciranju je podjetje, sporočilo pa je 

namenjeno porabniku. Njegov namen je vzpostaviti povezavo med proizvajalcem in 

porabnikom. Sodobno marketinško komuniciranje pa ne sme biti enosmerna 

komunikacija, pač pa ga je potrebno razvijati v smeri dialoškega komuniciranja. ˝Če 

razvijemo dialog, bomo tudi lažje določali cilje komuniciranja, oblikovali sporočila in 

izbrali komunikacijska sredstva in medije.˝ (Starman, 1996, str. 4). 

 

Proces marketinškega komuniciranja sestavljajo štirje elementi (Potočnik, 2002, str. 

303): 

• pošiljatelj tržnega sporočila (komunikator), 

• sporočilo (informacija), 

• komunikacijska pot (komunikacijski kanal), ki je lahko osebna ali neosebna, 

• prejemnik sporočila (oseba, kateri je sporočilo namenjeno). 

 

 

Podjetje s svojo okolico ustvarja dva komunikacijska spleta: 

• sistem poslovnega komuniciranja, ki se nanaša na izmenjavo sporočil med 

podjetjem ter njegovimi poslovnimi (tržnimi) partnerji, pa tudi konkurenti; 

• marketinško komuniciranje pa predstavlja vse sporočanje, ki si ga podjetje 

izmenjuje s porabniki. 
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      ODDAJNIK                       KANALI SPOROČANJA                   SPREJEMNIK 

 

 

 

 

 

 

Slika1 : Model komunikacijskega modela v marketingu  (Možina, 1994, str. 352) 

 

Cilj marketinškega komuniciranja je kar največja učinkovitost in uspešnost podjetja v 

marketingu. 

Cilje je pogosto težko ločeno opredeljevati in spremljati, saj je marketinško 

komuniciranje neločljiva sestavina marketinške ponudbe podjetja. 

 
 
5.1 ELEMENTI MARKETINŠKEGA KOMUNICIRANJA 
 
Za dosego pozitivnih rezultatov marketinškega komuniciranja je potrebno poznati 

glavne procese komuniciranja (Starman, 1996, str. 16): 

 

• potrebno je identificirati ciljno skupino; 

• določiti cilje, ki jih želimo doseči z marketinškim komuniciranjem; 

• oblikovati skupini in ciljem primerno sporočilo; 

• izbrati najprimernejši komunikacijski kanal; 

• določiti finančna sredstva za izvedbo akcije; 

• izbrati instrumente komunikacijskega spleta; 

• spremljati in meriti rezultate; 

• upravljati in koordinirati s celotnim procesom komuniciranja. 

 

 

 

 

 

 
 
  Podjetje 
(prodajalec) 

 
-Oglaševanje 
-Osebna prodaja 
-Pospeševanje prodaje 
-Odnosi z javnostjo 
-Neposredni marketing 
 
 

 
 
    Porabnik 
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Glavni cilji  marketinškega komuniciranja so (Starman, 1996, str. 16): 

 

• informiranje o novem izdelku, o spremembi marketinškega inštrumenta (nižja 

cena, kreditiranje, nova prodajna pot, ipd.), opis razpoložljive storitve, 

pojasnitev delovanja izdelka, priporočljivost uporabe novega izdelka ter 

zmanjšanje porabnikove negotovosti, strahu; 

• prepričevanje (graditi ugled podjetja, oblikovati pripadnost, preferenco do 

blagovne znamke, opogumiti za prehod na novo blagovno znamko, 

spremeniti porabnikovo percepcijo o lastnosti izdelka, prepričati ga, da kupi 

zdaj); 

• spominjanje (zadržati zavest o obstoju izdelka ali storitve, kje je izdelek na 

voljo, na obstoj izdelka zunaj glavne prodajne sezone, ter spominjanje 

porabnika, da bo izdelek potreboval v bližnji prihodnosti). 

 

 

5.2 IZBIRANJE KOMUNIKACIJSKIH KANALOV IN MEDIJEV  
 

Komunikacijski kanal pojmujemo kot obliko in način prenosa sporočil od izvora do 

prejemnika. Sporočilo je lahko preneseno osebno ali neosebno. Predstavljeni 

komunikacijski model je enostopenjski, saj je sporočilo od oddajnika neposredno 

preneseno končnemu prejemniku (porabniku). Obstajajo pa tudi večstopenjski 

komunikacijski modeli, pri katerih se sporočilo najprej prenese na mnenjske vodje ali 

vplivne posameznike in šele preko njih na širšo javnost. 
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Nosilci sporočil 

 
Sredstva 

komuniciranja 

 

Kanali za 
posredno 

komuniciranje 

 

 

- televizijski in radijski 

sprejemniki, 

- internet, 

- časopisi, 

- revije. 

 

 

- televizijske in 

radijske oddaje, 

- filmi, 

- plakati. 

 

 

 

Kanali za osebno 
komuniciranje 

 

 

 

 

 

- sporočevalec 

 

 

 

- govor, 

- mimika, 

- gestikuliranje. 

 

 

 

 

 

Kanali za pisno 
komuniciranje 

 

 

 

 

 

 

- pošta, 

- e-pošta 

 

 

 

 

 

 

- dopisi in pisma, 

- prospekti,  

- katalogi, 

- brošure,  

- e-pisma, 

- navodila za 

uporabo. 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Kanali komuniciranja, nosilci sporočil in sredstva komuniciranja                         

(Starman, 1996, str. 11). 
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5.3 MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA NA INTERNETU 
 

5.3.1  Spletna mesta 

Spletna mesta so poleg oglaševalskih aktivnosti najpomembnejši element 

marketinškega komuniciranja podjetja na internetu. Zgolj postavitev spletnega 

mesta ni dovolj, da bi govorili o uspešnem komuniciranju. Spletno mesto mora biti 

učinkovito, kar pomeni predvsem uporabno za uporabnike. 

Kako zasnovati spletno stran, da bo kakovostno, funkcionalno, informativno in 

estetsko odgovarjala potrebam podjetja, so ključna vprašanja na katera mora 

podjetje najti odgovore, pri čemer pa mora (Kogovšek, 2001, str. 28-29): 

• definirati poslovne cilje podjetja na internetu; 

• identificirati ciljne skupine in razviti primerne spletne strani za zadovoljevanje 

njihovih potreb; 

• poznati značilnosti, ki so potrebne za uspešno in učinkovito spletno stran; 

• oblikovati in izvesti strateški načrt marketinga ter sprotno vrednotenje 

uporabljenih marketinških strategij. 

 

Primarni cilj številnih spletnih strani je promocija izdelkov in storitev, ne pa tudi 

neposredna prodaja. Promocija je pomembna predvsem za izdelke, ki jih na 

internetu ni mogoče prodajati, ali pa je prodaja preko interneta v primerjavi s 

tradicionalnimi prodajnimi metodami preveč zapletena. V najrazvitejši obliki tovrstne 

strani ponujajo nagradne igre, napovednike, ipd. 

Učinkovita spletna stran je za uporabnika uporabna, kar pomeni, da mu daje dostop 

do informacij, zaradi katerih je obiskal stran. Pri tem mora priti do informacij hitro, 

brez težav, spletna stran pa naj bi na uporabnika naredila tudi dober vtis, zaradi 

česar si jo bo zapomnil. Še bolje je, da na spletni strani poleg informacij, ki jih je 

uporabnik iskal, najde tudi dodatne informacije, ki jih sicer ni pričakoval, vendar so 

zanj uporabne in imajo kot take zato zanj dodatno vrednost. Uporabna spletna stran 

mora biti zato (Oseli, 2003, str. 50-51):  

• informativna: uporabniku so na voljo informacije, ki jih potrebuje, oziroma 

zaradi katerih je obiskal spletno stran; 
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• aktualna in verodostojna: informacije so ažurirane, spletno komuniciranje je 

usklajeno z off-line komuniciranjem (novice in novosti, ugodnosti, popusti,...). 

Vsebina mora biti verodostojna; 

• všečna: pozitiven prvi vtis, vizualna privlačnost oziroma simpatičnost, 

nemoteči vizualni elementi, prijetne in usklajene barve, berljiv tip pisave idr. 

• preprosta: enostavna, smiselna in učinkovita navigacija, usklajeni in urejeni 

meniji, pregledna in oblikovno usklajena razporeditev vsebine, enoten dizajn, 

barvna shema, pisava; 

• hitra: strani in elementi se hitro odpirajo, uporabnik pri brskanju ne čaka 

predolgo, da se odpre posamezna stran ali element. 

 

Ker internet omogoča hitro odzivnost oziroma korekcijo uporabljenih marketinško-

komunikacijskih strategij, je pomembno sprotno vrednotenje uporabljenih metod. Ali 

je spletno mesto učinkovito, lahko ugotovimo s kvantitativnimi in kvalitativnimi 

metodami. Med kvantitativne metode sodi analiza števila obiskov, med kvalitativne 

pa sodijo intervjuji, mnenja obiskovalcev ali kadar gre za analizo spletne strani še 

pred objavo – intervjuji, diskusije testne skupine (Chaffey in drugi, 2000, str. 221). 

 

5.3.2 Elektronska pošta 

Elektronska pošta danes velja za najbolj razširjeno in popularno internetno storitev. 

E-poštni marketing je oblika neposrednega marketinga, ki omogoča neposredno 

komunikacijo med pošiljateljem in prejemnikom sporočila preko elektronske pošte. 

Raziskava podjetja DoubleClick kaže, da je kar 89 odstotkov spletnih potrošnikov 

opravilo nakup preko interneta kot rezultat prejemanja elektronske pošte. 

Prednosti uporabe elektronske pošte so (Škrt, 2002, str. 65): 

• brezplačno in takojšnje doseganje velikega števila uporabnikov, 

• personalizirano komuniciranje s ciljno populacijo, 

• ustvarjanje neposrednih odzivov, 

• merljivost učinkovitosti akcije, 

• gradnja lojalnosti do porabnika. 

Uporaba elektronske pošte pri marketingu je močan inštrument, ki lahko zniža 

stroške marketinga. V nasprotju s spletnimi stranmi, ki delujejo po principu potega, 
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e-pošta deluje po principu potiska. To je glavni razlog za uspešnost e-pošte kot 

marketinškega orodja. 

 

 

6 NOVEJŠI PRISTOPI MARKETINŠKEGA 
 KOMUNICIRANJA NA INTERNETU 
 

Internet se kot del informacijske tehnologije hitro razvija. S svojimi tehnološkimi 

novostmi predstavlja nenehen izziv tudi področju marketinškega komuniciranja v 

podjetjih. Med zadnje, še ne izkoriščene možnosti, ki jih bodo podjetja v prihodnje 

ter jih že sedaj, integrirala v svojo komunikacijsko prisotnost na internetu, sodijo: 

uporaba RSS tehnologije, blogi, podkasti in videokasti, wiki-ji, spletne skupnosti in 

kontekstno oglaševanje. Posamezne možnosti bomo razložili v nadaljevanju. 

 

6.1 RSS 
 

RSS je okrajšava za »real simple syndication« in pomeni način distribucije vsebin 

preko XML (je okrajšava za Extensible Markup Language, razširljiv označevalni jezik 

podoben HTML-u, ki nam omogoča format za opisovanje strukturnih podatkov. XML 

je razdeljen na 3 dele: podatkovni - vanj shranimo podatke v neki obliki z zaželenimi 

oznakami; deklarativni - skrbi za to, da lahko pri dodajanju novih podatkov vidimo, 

kaj kakšna oznaka predstavlja; predstavitveni - z njim oblikujemo zapis podatkov 

formata, največkrat skozi naslove in povzetke, s povezavo na celotno vsebino. Te 

vsebine se lahko prenašajo do končnih uporabnikov kot tudi na druga spletna 

mesta, na primer iskalnike, posebne RSS imenike in spletna mesta za združitev 

posebnih vsebin (angl. Special content aggregation sites) (Hrastnik, 2005, str. 14). 

 Z marketinškega vidika je to orodje, ki omogoča komuniciranje z uporabnikom, v 

smislu zagotavljanja in posredovanja želenih virov (npr. informacije o aktualni 

ponudbi, članki, obveščanje o novostih na domači strani) preko RSS virov, ki so za 

uporabnika tako relevantne in zanimive, da se bo nanje naročil. Uporabnik potrebuje 

za pregledovanje teh vsebin poseben program, bralec virov (angl. feed reader) ali 

agregator, ki v uporabnikovem računalniku samodejno prenaša RSS vsebine iz 

izvora, potem ko se le-ta nanje naroči. Zaradi uporabnikovega dovoljenja za dostavo 
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vsebin to orodje omogoča uspešno doseganje marketinških in oglaševalskih ciljev. 

Ker so uporabniku posredovane le tiste vsebine, ki jih želi prebrati, bo te vsebine 

tudi prebral. Ta sporočila ustrezajo njegovim željam in potrebam in so do njega 

prišla z njegovim privoljenjem oziroma na njegovo zahtevo. (Hrastnik, 2005, str. 15-

16). RSS viri se uporabljajo za vrsto vsebin: spletna mesta, podcaste, bloge, 

videocaste, novice, iskalne rezultate ipd. Čeprav marketinški potencial RSS še ni 

tako izkoriščen, se njegova uporaba hitro širi. Skoraj ni več bloga ali spletnega 

medija, ki ne bi ponujal RSS-vira (Suhadolc, 2007, str. 107). 

 

Marketinški potencial RSS-a se skriva v možnostih obveščanja uporabnika o 

novostih, najbolje prodajanih izdelkih, opozarjanju na ugodnosti, izobraževanju in 

podpori porabnikom, prenosu sporočil od porabnika v avdio in video formatih, objavi 

katalogov in brošur, personaliziranju sporočil glede na posamezne želje 

uporabnikov,  avtomatizaciji sporočil (pozdravno sporočilo, zahvala za nakup ipd.), 

natančnih meritvah (število uporabnikov, število klikov na povezave), sledljivosti 

tematike, ki bralce zanima. RSS je prav tako orodje, ki lahko poveča spletno 

opaznost in obisk spletnih strani s pomočjo iskalnikov RSS vsebin in objave vsebin 

na drugih spletnih straneh, ki povezujejo nazaj k viru. To posledično vpliva tudi na 

boljšo pozicijo v spletnih iskalnikih, kar ponovno vodi k večjemu obisku spletnih 

strani. RSS je postal tudi oglaševalski kanal, ki omogoča oglaševanje znotraj vsebin 

RSS vira in je privlačen predvsem zaradi natančnejšega ciljanja (Hrastnik, 2005, str. 

19-26).  

Za podjetje ima RSS tudi velik pomen, ko se znajde v vlogi uporabnika RSS virov, 

saj lahko z njegovo pomočjo zelo enostavno in hitro spremlja, kaj se govori o 

podjetju, o izdelkih ali blagovnih znamkah podjetja, spremlja lahko konkurenčna 

podjetja ali druge teme, ki so zanj pomembne (Suhadolc, 2007, str. 107).  

Da bi marketinški potencial in pozitivne lastnosti RSS-a prišle bolj do izraza, bo 

najprej potrebno pri uporabnikih in podjetjih povečati zavedanje o njegovi veliki 

uporabnosti in doseči njegovo razširjenost. V raziskavi, objavljeni julija 2006, ki so jo 

opravili v ZDA pri organizaciji Pew Internet & American Life Project, so ugotovili, da 

kljub veliki poudarjenosti v medijih samo devet odstotkov uporabnikov zna opredeliti 

pojem RSS. V Sloveniji RSS ni tako razširjen kot v ZDA, zato je še tolik 

pomembnejše, da se uporabnikom spleta predstavijo prednosti in razlogi za dostavo 

spletnih vsebin preko RSS virov (Suhadolc, 2007, str. 106-107).  
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Dostavo spletnih vsebin preko RSS virov je v Sloveniji moč zaslediti na vedno več 

straneh spletnih medijev (RTV Slovenija, 24ur.com, v Delu, Dnevniku, Večeru…) 

kjer se naročimo na tematsko razdeljene novice; podjetij, kjer se lahko s pomočjo 

RSS naročimo na njihove novosti, akcije ter zadnje novice; finančnih inštitucij, kjer 

se med RSS vsebinami ponuja podatke o gibanju vrednostnih papirjev, tečajnice in 

o finančnih analizah; prav tako na straneh univerz, šolskih in obšolskih zavodov 

delujejo RSS viri za prejemanje obvestil. 

 
6.2 BLOGI 
 

Blog (angl. blog, weblog) je spletna stran izbrane vsebine, ki jo lastnik spletne strani 

ali uporabniki pogosto ažurirajo. Je nekakšen spletni dnevnik, ki je organiziran 

kronološko padajoče, piše pa ga lahko ena ali pa tudi več oseb, kadar gre za 

skupinske bloge. Blogi so po navadi vezani na določeno temo ali teme in izražajo 

mnenja, kritike in poglede pisca bloga na izbrano temo. Poleg besedil lahko 

vsebujejo tudi slikovno gradivo, videoposnetke in povezave na druge spletne strani, 

bloge in vsebine, ki so povezani z obravnavano tematiko. Poleg osebnih blogov 

poznamo tudi korporativne bloge. Bistvena razlika med njima je, da je lastnost 

osebnih blogov (kot že pove ime samo) podajanje osebnega pogleda na določeno 

tematiko in življenje avtorja. Poslovni blogi (angl. business, corporate, enterprise 

blogs) pa vsaj po večini nosijo pečat korporativnega razmišljanja in »insajderskega« 

dogajanja. Poleg tega se poslovni blogi z namenom informiranja, promocije in 

posredovanja znanja večinoma uporabljajo za komunikacijo s porabniki in 

zaposlenimi (Korporativni blogi, 2007). Blogi imajo lahko velik pomen pri promociji 

izdelkov, storitev in blagovnih znamk, hkrati pa vplivajo na pozicijo v spletnih 

iskalnikih. Ker predstavljajo glas uporabnika, imajo večjo kredibilnost kot običajno 

oglaševanje in promocijske aktivnosti. 

V povezavi z blogi lahko zasledimo tudi izraz flog, ki izvira iz angleščine 

fake+blog=flog, in je torej okrajšava za fiktivni blog. Namen lažnih blogov je zgolj 

promocija oz. prodaja, njihov izvor pa je v marketinških agencijah (Suhadolc, 2007, 

str. 140). 
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6.3 PODCASTING IN VIDEOCASTING 
 

Podcasting in videocasting sta skupek tehnologij, kateri omogoča prenos avdio in 

video posnetkov iz interneta po naročilu. Avtorji te posnetke periodično objavljajo, 

prejemniki pa se lahko nanje tudi naročijo (Suhadolc, 2007, str. 84). 

Podcasti in videocasti so lahko zelo dobro tržno-komunikacijsko orodje, vendar pa  

morajo biti vsebinsko zanimivi in prilagojeni mediju. Vsebina teh avdio-video 

posnetkov je lahko namenjena krepitvi blagovne znamke ali oglaševanju 

specifičnega izdelka. 

 

6.4 WIKI 
 

Wiki je oblika spletnega mesta, ki ga lahko urejajo uporabniki – dodajajo vsebino, jo 

spreminjajo in brišejo (Anderson, 2007). Pri »wiki konceptu« se za razliko od blogov 

izgubi časovna komponenta, ni pomembno, koliko je avtorjev, pač pa je vse 

usmerjeno k cilju, da se čim bolje obdela določena tema. Eden najbolj znanih wiki-

jev je Wikipedija – prosta enciklopedija. 

 

6.5 SPLETNE SKUPNOSTI 
 

Spletne skupnosti (angl. social networking website) omogočajo povezovanje 

uporabnikov na podlagi poznanstev ali interesov in so zelo pomemben del sodobne 

pop kulture. V spletnih skupnostih se ustvarjajo nove povezave, znotraj katerih se 

prenašajo različne vsebine in so tudi idealen prostor za virusno komuniciranje, saj 

se sporočila pogosto virusno distribuirajo, pri čemer so vključeni potencialni in 

obstoječi porabniki ter drugi deležniki (Suhadolc, 2007, str. 73). 

Danes najbolj popularna spletna skupnost na internetu je Facebook, vsak mesec 

naj bi jo obiskalo prek 120 milijonov različnih uporabnikov. Priljubljenost, veliko 

število uporabnikov, predvsem pa tudi možnost geografskega segmentiranja so 

dejavniki, ki so na Facebook pripeljali številne oglaševalce. Večina podjetij, ki 

oglašujejo na Facebooku, je z učinki oglaševanja zelo zadovoljna. Poleg cene na 

klik, ki je v povprečju trikrat nižja od cen, ki jih ponujajo mediji in spletne 
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oglaševalske mreže, velja pri oglaševanju na Facebooku izpostaviti še eno 

pomembno prednost – možnost izvajanja ciljnega oglaševanja glede na državo, 

spol, starost in področje zanimanja. Če želi npr. kozmetično podjetje na Facebooku 

oglaševati kremo proti gubam, lahko preprosto izbere opcijo, da se naj oglas 

prikazuje ženskam, ki so starejše od 45 let.  

Posledice ciljnega oglaševanja se kažejo seveda v večji odzivnosti na oglase, v večji 

konverziji na spletni strani oglaševalca in ne nazadnje tudi v boljših prodajnih 

rezultatih (http://www.nasvet.com/facebook-oglasevanje). 

 

  
 

Slika 2: Primer promocije podjetja prek predstavitve na Facebooku 

(www.nasvet.com) 
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6.6 KONTEKSTNO OGLAŠEVANJE 
 

Poleg klasičnega oglaševanja ter oglaševanja s sponzoriranimi povezavami na 

iskalnikih doživlja v zadnjem času tudi v Sloveniji vedno večji razcvet kontekstno 

oglaševanje (angl. Contextual advertising). Gre za obliko spletnega oglaševanja, pri 

katerem so oglasi tesno povezani z vsebino spletnega mesta, na katerem se 

prikazujejo. Ker so oglasi v kontekstu z vsebino spletnega mesta, je posledično tudi 

odzivnost na tovrstne oglase med uporabniki večja.  

Za delovanje sistema so potrebne tri skupine udeležencev: lastniki spletnih strani, 

oglaševalci in oglaševalsko omrežje s svojo infrastrukturo. Lastniki spletnih strani, ki 

se zaradi možnosti zaslužka pridružijo omrežju, zagotovijo na svojih straneh prostor 

za oglase. Na drugi strani sistema so oglaševalci, ki prek nadzorne plošče 

oglaševalskega omrežja v nekaj preprostih korakih določijo ključne besede in 

proračun akcije ter kreirajo oglase. V ozadju takšnega omrežja vseskozi delujejo 

t.im. iskalni pajki, ki brskajo po spletnih straneh in shranjujejo vsebino na strežnike 

oglasnega omrežja. Iz te vsebine se potem izluščijo besede, ki se shranijo in 

obdelajo za hitro iskanje. Oglaševalski sistem nato na podlagi vnešenih ključnih 

besed poišče s pomočjo algoritma za ujemanje oglasov z vsebino spletnih strani 

vsebinsko najbolj primerne spletne strani, na katerih se bodo prikazovali oglasi. 

Sistem tako poskrbi za čim boljše ujemanje med oglasi in vsebino spletnih strani. 

 

Ob optimalnem delovanju, ko je v oglasnem sistemu na eni strani dovolj raznolike  

spletne vsebine, na drugi pa dovolj oglaševalcev, bi npr. uporabniki ob ogledovanju 

spletne strani posvečene golfu, videli oglase povezane s prodajo golf opreme. 

Oglaševalcem ob takšnem delovanju sistema ni potrebno zapravljati časa z 

iskanjem pravega vsebinskega mesta za prikaz njihovih oglasov, saj bo algoritem, 

na podlagi katerega deluje oglasna mreža, prikazal oglase na vsebinsko najbolj 

relevantnih spletnih straneh. 

Takšen način delovanja omogoča oglaševalcem, da lahko s pravim izborom ključnih  

besed dosegajo pravo ciljno skupino. Zadovoljni pa so tudi lastniki spletnih strani, 

saj dosegajo oglasi, ki so v korelaciji z vsebino spletne strani, večjo odzivnost med 
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uporabniki. Večja odzivnost pa seveda pomeni več klikov in več oglasnih prihodkov 

(http://www.nasvet.com/kontekstno-oglasevanje/). 

 

 
7 NAKUPNO VEDENJE PORABNIKOV 
 

V današnjem obdobju sprememb in razvoja se je spremenil tudi sam porabnik, 

njegove navade, njegov pomen za tržnike in predvsem njegova moč. Potrebno ga je 

ponovno definirati, predvsem takrat ko govorimo o njegovem obnašanju, pomenu in 

moči v spletnem okolju. 

S pojavom svetovnega spleta se je položaj porabnikov izboljšal, saj je porabnikova 

pravica do izbire in informiranosti skozi internetno revolucijo prihajala vse bolj do 

izraza. Spletnim porabnikom je omogočeno, da z lahkoto dostopajo do aktualnih 

podatkov, ki so na voljo o določenem izdelku ali storitvi, podjetju, ali pa se 

informirajo o svojih pravicah. Vse te podatke lahko zberejo iz širokega spektra virov. 

S pojavom spleta so se porabniki oborožili z močjo, ki jo prinašajo informacije. S 

pomočjo primerjalnih iskalnikov pa so porabniki povečali in zaščitili tudi svojo 

pravico do izbire. Glas porabnika je postal pomemben in slišan kot še nikoli do 

sedaj, predvsem zaradi pojava spletnih skupnosti in drugih novih spletnih orodij. Iz 

pasivnega sprejemnika se je porabnik prelevil v aktivnega ustvarjalca. 

 

7.1 VPLIVNI DEJAVNIKI NA NAKUPNO VEDENJE PORABNIKOV 
 

Na porabnikovo vedenje vplivajo štiri vrste dejavnikov: kulturni dejavniki ((kultura, 

subkultura, družbeni razred), družbeni dejavniki (referenčne skupine, družina, vloge 

in položaji), osebni dejavniki (starost in stopnja v življenjskem ciklusu, poklic, 

premoženjsko stanje, življenjski slog, osebnost in samopodoba) in psihološki 

dejavniki (motivacija, zaznavanje, učenje, prepričanja in stališča). Poznavanje 

naštetih dejavnikov je podlaga za ustrezen pristop k porabniku in za njegovo 

čimboljšo  zadovoljitev (Kotler, 2004, str. 201).  
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Na sliki 3 je prikazan natančen model dejavnikov, ki vplivajo na nakupno vedenje 

porabnika. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Model nakupnega vedenja (Kotler, 2004, str. 174) 

 

7.2 PORABNIKOV NAKUPNI ODLOČITVENI PROCES 
 

Za poznavanje in razumevanje porabnika je potrebno razumeti njegov nakupni 

odločitveni proces in vpliv prerazporeditve moči na njegovo vedenje v vsaki fazi 

odločitvenega procesa. Marketinški strokovnjaki so razvili petstopenjski model 

nakupnega odločanja, skozi katerega gre porabnik in je prikazan tudi v sliki 4. Prva 

stopnja je prepoznavanje problema oziroma potrebe, ki jo sprožijo notranji ali 

zunanji dražljaji. V drugi stopnji porabnik išče informacije v obliki povečane 

pozornosti ali aktivnega iskanja informacij. V tretji stopnji presoja različne možnosti, 

pri čemer nanj vplivajo tudi stališča drugih porabnikov ter nepričakovane okoliščine. 

Iz te faze pa preide v fazo nakupne odločitve, ki ji sledi le še faza ponakupnega 

vedenja (Kotler, 2004, str. 204-208).  

 

 

 

 

Slika 4: Petstopenjski model porabnikovega nakupnega odločanja  

(Kotler, 2004, str. 204) 
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8 RAZISKAVA 
 

8.1 UVODNE MISLI IN OBLIKOVANJE VPRAŠALNIKA 
 

Informacija mora biti tako kot izdelek kvalitetna in objektivna. Imeti mora svojo 

vrednost in vsebino. Informacije lahko obravnavamo na podlagi časovnega, 

količinskega, prostorskega in kakovostnega zornega kota (Devetak, 2007, str. 35). 

Informacije, katere potrebujemo za tržno raziskavo, lahko dobimo na podlagi 

anketiranja uporabnikov, testiranja izdelkov, promocij, ocenjevanja uspešnosti in 

predvidevanja prodaje. 

Tržne raziskave je mogoče opraviti na več načinov: 

- po pošti; 

- osebno; 

- preko telefona; 

- preko interneta. 

 

Za potrebe diplomske naloge smo oblikovali anketni vprašalnik, s katerim smo želeli 

pridobiti informacije porabnikov o primerjavi nakupa na internetu z nakupom v 

klasični trgovini. Oblikovali smo vprašalnik s sedmimi glavnimi vprašanji, 

razdeljenimi na podvprašanja. 

 

 

8.2 IZVEDBA RAZISKAVE IN ANALIZA REZULTATOV 
 

Raziskavo smo izvedli ob pomoči vprašalnika, ki je podan v prilogi. Raziskava je 

potekala na območju Slovenije v mesecu septembru 2009. Razdeljenih je bilo 80 

anket, osebno in po elektronski pošti. Izpolnjenih in obdelanih je bilo 74 anket, kar je 

92,5 %.  

Odgovore smo statistično obdelali in jih v sliki ter besedi s pomočjo programa 

Microsoft Office Excel v nadaljevanju predstavili kot rezultate. 
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1. vprašanje:  
Splošni podatki anketirancev 
   
Spol: 

                        
 

Graf 1: Prikaz strukture spola anketirancev 
 
Iz grafa lahko razberemo, da je moški spol prevladujoč v naši raziskavi. 

 
 
Starost: 

                        
 

Graf 2: Prikaz starostne strukture anketirancev 
 

Iz drugega grafa lahko razberemo, da je 55 % naših anketirancev starih od 25 do 35 

let. Za njimi sledi starostna skupina od 35 do 45 let s 37 %, ter ostale skupine  

(do 25 let, od 24 do 55 let, 55 let in več) s 4 %, 3 % in 1 %. 
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Izobrazba: 

                           
 

Graf 3: Prikaz izobrazbe anketirancev 
 

Tretji graf nam prikazuje, da ima največji delež anketirancev, kar 42 %, univerzitetno 

oz. visokošolsko izobrazbo. Sledi dokončana srednješolska in poklicna izobrazba z 

32 % (v to skupino sodijo tudi študentje). 11 % anketirancev ima zaključen magisterij 

oz. doktorat, 8 % in 7 % pa osnovno in višjo šolo. Ti podatki nam pokažejo, da je 

naš vzorec vseboval v povprečju visoko izobražene ljudi. 

 
 
Zaposlenost:                  

                               
 

Graf 4: Prikaz zaposlenosti anketirancev 
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Iz četrtega grafa je razvidna visoka stopnja, 72 %, zaposlenosti naših anketirancev. 

Sledijo brezposelni s 17 % in tisti s statusom študenta z 11 %. 

 
Pogostost uporabe interneta: 
 

                        
 

Graf 5: Pogostost uporabe interneta 
 
Na podlagi odgovorov smo ugotovili, da kar 99 % anketirancev uporablja internet v 

svojem življenju. 61 % ga uporablja enkrat oz. večkrat dnevno, 34 % enkrat oz. 

večkrat tedensko in majhen procent, 4 %, enkrat oz. večkrat mesečno. 

 

2. vprašanje: Ste že kdaj opravili nakup preko spletne trgovine? 

                           
 

Graf 6: Nakupovanje preko spletne trgovine 
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Iz šestega grafa lahko razberemo, da je kar 85 % anketirancev že opravilo nakup 

preko spletne trgovine, 15 % vseh vprašanih nikoli ni opravilo tovrstnega nakupa. 

 

3. vprašanje: Primerjajte nakup v klasični in spletni trgovini glede na izbiro               
izdelkov. 
                          
   KLASIČNA TRGOVINA                                   SPLETNA TRGOVINA                                                                     

                                 
                         
     Graf 7: Videti izdelek v živo                                Graf 8: Videti izdelek v živo 
                   v klasični trgovini                                              v spletni trgovini 
 

Grafa sedem in osem nam prikazujeta primerjanje nakupa izdelkov v klasični in 

spletni trgovini glede na viden izdelek v živo. Kar 76 % anketirancem je prednost, če 

vidijo izdelek v živo v klasični trgovini. Nasprotno je zanje slabost to, da izdelka v 

spletni trgovini ne morejo videti v živo (96 % odgovorov). 

 

       KLASIČNA TRGOVINA                                   SPLETNA TRGOVINA 
 

                
 
Graf 9: Pomoč prodajalca pri izbiri                        Graf 10: Pomoč prodajalca pri izbiri 
            v klasični trgovini                                                    v spletni trgovini 
 
Zgornja dva grafa, devet in deset, prikazujeta odstotke prednosti in slabosti 

primerjave nakupa v klasični in spletni trgovini glede na možnost pomoči prodajalca 

v posamezni trgovini. V klasični trgovini je glede na odgovore pomoč prodajalca pri 

izbiri prednost za kar 76 % anketirancev. V spletni trgovini pa anketiranci tako 
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pomoč prodajalca pri izbiri izdelkov vrednotijo kot prednost v 43 % in kot slabost v 

57 %. 

 

        KLASIČNA TRGOVINA                                    SPLETNA TRGOVINA 
 

                    
 
Graf 11: 24 - urno poslovanje                                     Graf 12: 24 - urno poslovanje  
              v klasični trgovini                                                     v spletni trgovini 
 
Graf dvanajst nam prikazuje prednost 24-urnega poslovanja v spletni trgovini za kar 

96 % anketirancev, v nasprotju pa graf enajst, kjer prevladuje obkrožen odgovor 

slabost v kar 95 % za klasično trgovino. Torej je glede na odgovore velika prednost 

spletne trgovine njeno 24 - urno poslovanje. 

 

 
         KLASIČNA TRGOVINA                                    SPLETNA TRGOVINA 
 

                    
  
Graf 13: Informacije o izdelku v                              Graf 14: Informacije o izdelku v  
              klasični trgovini                                                      spletni trgovini 
 
Na podlagi odgovorov, razvidnih iz grafov 13 in 14, je za sodelujoče v naši anketi 

slabost, da v klasični trgovini ne pridobijo informacije o izdelku, ki ga želijo kupiti. V 

spletni trgovini pa vidijo prednost v tem, da lahko dostopajo do številnih informacij o 

izdelku. 
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            KLASIČNA TRGOVINA                                 SPLETNA TRGOVINA 
 

                  
 
 Graf 15: Enostavnost nakupa v                               Graf 16: Enostavnost nakupa v  
             klasični trgovini                                                        spletni trgovini 
 
Grafa 15 in 16 prikazujeta, da je za anketirane porabnike enostavnejši nakup preko 

spletne trgovine v primerjavi s klasično trgovino. 80 % vprašanih je obkrožilo 

prednost enostavnosti nakupov v spletni trgovini. Izenačeni so bili odgovori pri 

enostavnosti nakupov v klasični trgovini, 55 % jih je enostavnost označilo kot 

prednost. 

 

       KLASIČNA TRGOVINA                                    SPLETNA TRGOVINA 
 

                  
 
   Graf 17: Iskanje izdelkov v                                    Graf 18: Iskanje izdelkov v  
              klasični trgovini                                                    spletni trgovini 
 
Anketirani porabniki so se pri vprašanju, prikazanem na grafih 17 in 18, opredelili v 

prid spletne trgovine, iskanje izdelkov za nakup se jim zdi enostavnejše v tovrstni 

trgovini, kar 85 % jih je obkrožilo prednost iskanja izdelkov v spletni trgovini. V 

klasični trgovini je za 72 % vprašanih slabost iskanje izdelkov. To lahko opredelimo 

tudi kot ne enostavno iskanje. 
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Če povzamemo odgovore v sklopu 3. vprašanja, se večina anketiranih strinja s 
prednostmi nakupovanja v spletni trgovini glede na izbiro izdelkov pred 
nakupovanjem v klasični trgovini. Izstopata le odgovora, videti izdelek v živo 
in pomoč prodajalca pri nakupu, katera so porabniki označili kot prednost 
klasičnega nakupa. 
Zgolj nekaj klikov z miško na računalniku loči kupca od informacij in želenega 
izdelka na spletni strani. To so vzroki, zakaj se iz dneva v dan povečuje 
obiskanost in uporaba ter ne nazadnje  tudi število spletnih trgovin. Imamo pa 
kupci še vedno večje zaupanje v izdelek, če ga vidimo na lastne oči in morebiti 
tudi preizkusimo ob pomoči prodajalcev. Zato je pomembno, da spletna 
trgovina svoje izdelke čim bolj nazorno predstavi in opiše, še boljše pa je, če 
to naredi s fotografijami, skicami in z multimedijo. 

 

4. vprašanje: Slabosti in prednosti spletnega nakupovanja pred nakupovanjem 
v klasični trgovini. 

 
 

Graf 19: Prednosti in slabosti spletnega nakupovanja 
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Iz grafa 19 je razvidno, da  je večina vprašanih pripisala prednosti podanim 

faktorjem nakupovanja v spletni trgovini pred klasičnim nakupovanjem. Izstopata 

faktorja, ki pripisujeta slabost, to sta zavajanje kupcev z zalogo izdelkov in izostanek 

prisotnost človeškega faktorja pri nakupu.  

 

Vedno več ljudi ugotavlja, da se splača nakup preko spleta, saj so cene 
nekaterih izdelkov občutno nižje kot v klasični trgovini, zaradi globalnosti pa 
je velika tudi izbira izdelkov. Nakup lahko opravimo kar od doma, svoj prosti 
čas pa namenimo sprostitvi in družini. 
 
 
 
5. vprašanje: 
Kaj vam je pomembno pri izbiri trgovine za nakup izdelkov? 
 
         IZBIRA KLASIČNE TRGOVINE ZA NAKUP IZDELKOV 

          
 

Graf 20: Izbira klasične trgovine za nakup izdelkov 
 
Pri izbiri klasične trgovine za nakup izdelkov so za naše anketirance zelo 

pomembna priporočila drugih kupcev ter enostavnost nakupov. Dokaj pomembni so 

jim vizualni vidik trgovine, obiskanost trgovine in specializiranost trgovine.  
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Iz spodnjega grafa 21 je razvidnih več faktorjev v primerjavi z grafom 20, ki so zelo 

pomembni pri izbiri nakupa izdelkov v spletni trgovini. Prevladujejo oglaševanje, 

priporočila drugih kupcev ter vizualni vidik spletne trgovine. Izstopa pa tudi 

nepomemben faktor pri izbiri trgovine, to je specializiranost trgovine. 

 
                 IZBIRA SPLETNE TRGOVINE ZA NAKUP IZDELKOV 

          
 

Graf 21: Izbira spletne trgovine za nakup izdelkov 
 
 
Med kupci v spletni trgovini še vedno obstajajo številna nezaupanja v ta način 
nakupovanja. Po našem mnenju so to tudi vzroki, da so naši anketiranci 
večino trditev za izbiro spletne trgovine za nakup izdelkov označili kot zelo oz. 

dokaj pomembno.  
Vizualni vidik spletne trgovine je prvi stik z njenim morebitnim kupcem, in to 
je po našem mnenju tisto, kar je zelo pomembno pri ustvarjanju vtisa in 
pozitivne podobe prodajalca v kupčevih očeh. Z oglaševanjem naredimo 
trgovino prepoznavno in dostopno, s tem pa ustvarimo tudi večje zaupanje 
kupcev do nakupov. Seveda pa ljudje ponavadi najbolj zaupamo priporočilom 
drugih kupcev, torej dobremu imenu trgovine, kar lahko potrdi naša raziskava. 
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6. vprašanje: Ali se strinjate s spodnjimi trditvami? 
 
S spletnim nakupovanjem se izognem vrstam v klasični trgovini. 
 

                                 
 

Graf 22: S spletnim nakupovanjem se izognem vrstam 
 

Anketiranci se strinjajo s trditvijo, da se odločijo za spletno nakupovanje, kadar se 

želijo izogniti vrstam. Graf 22 prikazuje, da se jih je kar 61% odločilo za odgovor se 

strinjam in 28 % za delno se strinjam. 

 

S spletnim nakupovanjem si prihranim čas. 
 

                                  
 

Graf 23: S spletnim nakupovanjem si prihranim čas 
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Z zgornjo trditvijo se strinja kar 80 % vprašanih. Za večino anketirancev je najhitreje, 

da se usede za računalnik in kupi želeni izdelek. 

 

Spletno nakupovanje je bolj enostavno. 

                                  
 

Graf 24: Spletno nakupovanje je bolj enostavno 
 
94 % vprašanih meni, da je spletno nakupovanje bolj enostavno od ostalih načinov 

nakupovanja. Enostavno nakupovanje je možno tako iz domačega okolja kot iz 

službe. 

 
Za spletno nakupovanje se odločim le, če se določenega izdelka drugače ne da 

kupiti. 

                              
  

Graf 25: Spletno nakupovanje le, če izdelka ne morem kupiti drugje 
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Anketiranci se za spletno nakupovanje ne odločajo le, kadar nekega izdelka drugje 

ne morejo kupiti, kar prikazuje petindvajseti graf. So tudi drugi vzroki oz. prednosti, 

zaradi katerih se odločijo za spletni nakup. 

 
Pri spletnem nakupovanju je velika izbira izdelkov. 
 

                                
  

Graf 26: Velika izbira izdelkov pri spletnem nakupovanju 
 

Zaradi globalnosti, velikega trga in konkurence spletno nakupovanje nudi veliko 

izbiro različnih izdelkov, s čimer se strinja 77 % vprašanih.  

 

V spletni trgovini vedno izberem le tisti izdelek oz. tisto storitev, ki ga/jo v danem 

trenutku želim kupiti oz. uporabiti. 

                           
                           Graf 27: Izbira točno določenega izdelka 
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82 % anketirancev se strinja z zgoraj navedeno trditvijo in vedno izbere le želen 

izdelek pri nakupu v spletni trgovini. Vemo, da v vsakdanjiku, ko nakupujemo v 

klasični trgovini, skoraj vedno poleg želenega izdelka kupimo vsaj še enega zraven. 

 
 

Moti me možnost zlorabe plačilne kartice v spletni trgovini. 
 

                                  
 

Graf 28: Zloraba plačilne kartice pri nakupu v spletni trgovini 
 

Graf 28 prikazuje, da večino (97 %) vprašanih moti ena od slabosti internetnega 

poslovanja, to je vprašanje varnosti poslovanja in možna zloraba kreditnih kartic pri 

plačilu izdelkov. 

 

Porabniki so v splošnem zadovoljni s spletnim nakupovanjem. Nakupovanje 
preko interneta je zanje pomembno predvsem zato, ker jim omogoča dostop 
do trgovin skoraj povsod po svetu in ob vsakem času. Kupujejo lahko blago, 
ki ga v Sloveniji še ni na trgu, hkrati pa se jim ni treba odpraviti v tujino.  
Je pa danes spletno nakupovanje še vedno oblika nakupovanja, ki ji ljudje ne 
zaupajo, predvsem s stališča varnosti pri plačevanju s kreditnimi karticami. 
Zaradi številnih zlorab si veliko ljudi ne upa sporočiti številke svoje kreditne 
kartice preko omrežja. Prav zaradi nezaupanja ljudi so številna podjetja, ki se 
ukvarjajo s prodajo na internetu, posvetila ogromno časa in energije temu, da 

bi ustvarila čim večjo varnost in kar najbolj učinkovite mehanizme za 
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preprečevanje zlorab. Najbolj zanesljiva možnost pa je nakupovanje v 
preizkušenih spletnih trgovinah. 
 
7. vprašanje: 
Kateri od načinov nakupovanja vam je glede na komunikacijo najustreznejši? 
 

                                    
 

Graf 29: Način nakupovanja glede na komunikacijo 
 

53 % anketirancev se je glede na komunikacijo odločilo za spletni način 

nakupovanja kot najustreznejši, sledi nakupovanje v klasični trgovini s 44 % ter 

kataloška prodaja z le 3 %.   

 

Zanimiva je ugotovitev, da je precejšnje število vprašanih opredelilo spletno 
trgovino za najustreznejšo obliko nakupovanja glede na komunikacijo. Tu se 
kaže, kako močno je marketinško komuniciranje na internetu, zlasti preko 
spletnih trgovin. 
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9 ZAKLJUČEK 
 

Živimo v obdobju tehnoloških sprememb, ki jih prinašata razvoj in širitev uporabe 

informacijske in komunikacijske tehnologije. Spremembe zahtevajo drugačen način 

poslovanja kot v preteklosti. Pravi razcvet elektronskega poslovanja se je začel šele 

s komercializacijo interneta ter vzpostavitvijo svetovnega spleta. Elektronsko 

poslovanje ni več neznanka, ampak postaja vse bolj pomemben del globalnega 

gospodarstva.  

Razmah uporabe internetnega medija kot komunikacijskega orodja zahteva od 

podjetij temeljit razmislek o marketinškem komuniciranju in prilagoditvi le–tega 

novim razmeram. Internet omogoča podjetju razvoj cele vrste storitev, ki jih s 

tradicionalnimi marketinškimi komunikacijskimi orodji ni mogoče izvajati. Tak primer 

so, npr. forumi kot diskusije, kjer odgovarjajo na vprašanja oz. težave uporabnikov, 

mnenja o izdelkih lahko uporabniki izmenjujejo tudi med seboj. Podjetje lahko take 

informacije s pridom izkoristi za izboljšanje svojih storitev.  

Marketinško komuniciranje na internetu tako kot klasično temelji na pritegnitvi 

uporabnikove pozornosti, vendar je izraziteje usmerjeno v vzpostavljanje 

sodelovanja med oglaševalcem in porabnikom (dvosmerna komunikacija).  

Preko osebnostne interakcije z uporabnikom, ki jo omogoča internetna tehnologija, s 

pomočjo učenja in spoznavanja uporabnikovih potreb podjetje uporabnike obvešča 

o obstoju izdelka in o njegovih značilnostih. Celo več, z izgradnjo podatkovnih baz o 

uporabnikih postaja marketinško komuniciranje na internetu z bistveno manjšimi 

stroški, kot denimo pri osebni prodaji, izrazito individualizirano.  

Internet tako lahko uporabljamo kot osebni prodajni kanal. 

Internet omogoča pomemben razvoj na področju pospeševanja prodaje. Internetnim 

uporabnikom podjetje z razvojem ustreznih podpornih orodij lahko bistveno olajša 

pot do relevantnih informacij. Sem gotovo sodijo že prej omenjeni forumi, on-line 

svetovanje preko sistemov neposrednega sporočanja, podrobno informacijsko 

gradivo, multimedijske vsebine z video prikazom uporabe ali npr. montaže izdelka, 

nagradne igre, ipd. Internet lahko podjetje učinkovito izrabi tudi za komuniciranje z 

javnostjo. Sporočilo bodisi objavi na spletni strani, v blogu, ga razpošlje kot RSS ali 

kot e-publikacijo.  
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Področju oglaševanja na internetu podjetja v primerjavi s klasičnim pripisujejo še 

vedno obrobno vlogo, postaja pa internetno komuniciranje skoraj neizbežno 

sredstvo za doseganje specifičnih ciljnih skupin. Temeljna razlika med klasičnim in 

internetnim oglaševanjem je, da pri klasičnem oglaševalec vsiljuje informacije, pri 

internetnem pa je uporabnik tisti, ki išče informacije. Takšen uporabnik je 

potencialno verjetnejši porabnik, zato mora podjetje razmisliti o tem, kako mu čim 

bolj olajšati pot do izvedbe nakupa. Nadgradnja spletne strani v spletno trgovino je 

ena izmed možnih rešitev. 

Spletna trgovina je dovršena oblika internetne prodaje, ki vse bolj izpodriva 

tradicionalno trgovino, čeprav ne v vseh segmentih. 

Nakupovanje se počasi, a vztrajno širi na internet. Porabniki s pridom izkoriščajo  

prednosti spletnega nakupovanja, ki pa jih je kar nekaj. Najbolj izpostavljene 

prednosti iz pridobljenih odgovorov v naši anketni raziskavi so: 

• spletno nakupovanje je zelo udobno, saj lahko spletni nakup dobesedno 

opravimo iz naslonjača; 

• spletno nakupovanje je ugodnejše; 

• spletno nakupovanje je prihranek časa, saj nakup lahko opravimo tudi v 

službi, med delom, potrebujemo le internetni dostop; 

• spletno nakupovanje je enostavno; 

• spletno nakupovanje je globalno, konkurenca je ves čas prisotna, izbira 

izdelkov je velika. 

 

Rezultati raziskave kažejo, da vedno več ljudi zaupa v nakupovanje preko interneta 

in se zanj tudi odloča. Vendar pa tovrstno nakupovanje še vedno ni in tudi najbrž v 

nekaj letih ne bo doseglo števila nakupov v klasični trgovini.  
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PRILOGA 1 : 
 
VPRAŠALNIK ZA PRIMERJAVO NAKUPA NA INTERNETU IN 

V KLASIČNI TRGOVINI 
 
 
Sem Tina Stariha, študentka univerzitetnega študija Fakultete za organizacijske 
vede v Kranju in delam raziskavo primerjave nakupa v klasični trgovini in nakupa 
preko spletne trgovine. Hvaležna bi Vam bila za sodelovanje pri anketnem 
vprašalniku. Zagotavljam vam, da bodo pridobljeni podatki  uporabljeni izključno v 
raziskovalne namene diplomske naloge, anonimnost je zagotovljena. 
Navodila za reševanje: ustrezni odgovor potemnite. Prosim le za en odgovor pri vsakem 
vprašanju/podvprašanju! 
 
1. Splošni podatki o anketirancu: 

• Spol:               a) ŽENSKI                   
b) MOŠKI 

 
 

• Starost:            a) do 25 let          
b)  25 do 35 let             
c)  35 do 45 let                 
d)  45 do 55 let 
e)  45 let in več 

 
 

• Izobrazba:      a) OSNOVNA ŠOLA 
b) SREDNJA  IN  POKLICNA ŠOLA       
c) VIŠJA  ŠOLA       
d) VISOKOŠOLSKA, UNIVERZITETNA IZOBRAZBA  
e) MAGISTERIJ, DOKTORAT 

 
 

• Zaposlenost:   a) ZAPOSLEN-A          
b) BREZPOSELN-A           
c) ŠTUDENT-KA 

 
 

• Pogostost uporabe interneta:         
a) DNEVNO  (enkrat oz. večkrat dnevno)          
b) TEDENSKO  (enkrat oz. večkrat tedensko)            
c) MESEČNO  (enkrat oz. večkrat mesečno)          
d) NIKOLI 
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2. Ste že kdaj opravili nakup preko spletne trgovine? 
 
 a) ENKRAT                
 b) VEČKRAT                  
 c) NIKOLI  
 
 
3. Primerjajte nakup v klasični in spletni trgovini glede na izbiro izdelkov. 
 
    KLASIČNA TRGOVINA   SPLETNA TRGOVINA 

Videti izdelek v živo a)PREDNOST 

b) SLABOST 

a)PREDNOST 

b) SLABOST 

Pomoč prodajalca pri 
izbiri 

a)PREDNOST 

b) SLABOST 

a)PREDNOST 

b) SLABOST 

24-urno poslovanje a)PREDNOST 

b) SLABOST 

a)PREDNOST 

b) SLABOST 

Informacije o izdelku a)PREDNOST 

b) SLABOST 

a)PREDNOST 

b) SLABOST 
Enostavnost nakupov a)PREDNOST 

b) SLABOST 

a)PREDNOST 

b) SLABOST 
Iskanje izdelkov a)PREDNOST 

b) SLABOST 

a)PREDNOST 

b) SLABOST 
 
 
4. Slabosti in prednosti spletnega nakupovanja pred nakupovanjem v klasični 
trgovini. 

• Slikovni prikaz izdelka                        a)PREDNOST                 b)SLABOST 

• Dostava                                              a)PREDNOST                 b)SLABOST 

• Veliko število informacij                      a)PREDNOST                 b)SLABOST 

• Veliko konkurenčnih izdelkov             a)PREDNOST                 b)SLABOST 

• Hitrost  in enostavnost nakupov         a)PREDNOST                b)SLABOST 

• Zavajanje kupcev z zalogo izdelkov    a)PREDNOST                b)SLABOST 
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• Ugodnosti pri nakupu                            a)PREDNOST            b)SLABOST 

• Brez prisotnosti človeškega faktorja      a)PREDNOST           b)SLABOST 

• Globalnost                                             a)PREDNOST           b)SLABOST 

 
5. Kaj vam je pomembno pri izbiri trgovine za nakup izdelkov? 
 

  KLASIČNA TRGOVINA     SPLETNA TRGOVINA 

Vizualni vidik trgovine a)ZELO POMEMBNO 
b)DOKAJ POMEMBNO 
c)NEPOMEMBNO 

a)ZELO POMEMBNO 
b)DOKAJ POMEMBNO 
c)NEPOMEMBNO 

Obiskanost trgovine a)ZELO POMEMBNO 
b)DOKAJ POMEMBNO 
c)NEPOMEMBNO 

a)ZELO POMEMBNO 
b)DOKAJ POMEMBNO 
c)NEPOMEMBNO 

Priporočila 
drugih kupcev 

a)ZELO POMEMBNO 
b)DOKAJ POMEMBNO 
c)NEPOMEMBNO 

a)ZELO POMEMBNO 
b)DOKAJ POMEMBNO 
c)NEPOMEMBNO 

Specializiranost 
trgovine 

a)ZELO POMEMBNO 
b)DOKAJ POMEMBNO 
c)NEPOMEMBNO 

a)ZELO POMEMBNO 
b)DOKAJ POMEMBNO 
c)NEPOMEMBNO 

Enostavnost nakupov a)ZELO POMEMBNO 
b)DOKAJ POMEMBNO 
c)NEPOMEMBNO 

a)ZELO POMEMBNO 
b)DOKAJ POMEMBNO 
c)NEPOMEMBNO 

  Oglaševanje 
 
 
 

a)ZELO POMEMBNO 
b)DOKAJ POMEMBNO 
c)NEPOMEMBNO  
 
 

a)ZELO POMEMBNO 
b)DOKAJ POMEMBNO 
c)NEPOMEMBNO 
 
 
 

 
 
 
6.  Ali se strinjate s spodnjimi trditvami? 

• S spletnim nakupovanjem se izognem vrstam  v klasični trgovini. 

   a)SE STRINJAM          b)DELNO SE STRINJAM        c)SE NE STRINJAM 
 

• S spletnim nakupovanjem si prihranim čas.  

    a)SE STRINJAM         b)DELNO SE STRINJAM        c)SE NE STRINJAM 
 

• Spletno nakupovanje je bolj enostavno. 

   a)SE STRINJAM          b)DELNO SE STRINJAM        c)SE NE STRINJAM 
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• Za spletno nakupovanje se odločim le, če se drugače določenega izdelka ne 
da kupiti. 

    a)SE STRINJAM         b)DELNO SE STRINJAM        c)SE NE STRINJAM 
 

• Pri spletnem nakupovanju je velika izbira izdelkov. 

   a)SE STRINJAM          b)DELNO SE STRINJAM        c)SE NE STRINJAM 
 

• V spletni trgovini vedno izberem le tisti izdelek oz. tisto storitev, ki ga/jo v 
danem trenutku želim kupiti oz. uporabiti. 

    a)SE STRINJAM        b)DELNO SE STRINJAM        c)SE NE STRINJAM 
 

• Moti me možnost zlorabe plačilne kartice v spletni trgovini. 

      a)SE STRINJAM        b)DELNO SE STRINJAM        c)SE NE STRINJAM 
 
 
 
 

7.  Kateri od načinov nakupovanja vam je glede na komunikacijo 
najustreznejši? 
 
a) KATALOŠKA PRODAJA         b)SPLETNI NAKUPI        c)KLASIČNA TRGOVINA 
 
 
Hvala za sodelovanje v raziskavi in s tem pomoči pri izdelavi diplomskega 
dela! 


