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IZVLEČEK

Namen diplomskega dela je slovenskim oblikovalcem predstaviti možnosti oglaševanja in
komuniciranja z javnostjo v različnih medijih, in sicer na podlagi analize sestavljenega
anketnega vprašalnika ter že izvedenih raziskav. Glavni poudarek je na odnosu
slovenskih oblikovalcev do oglaševanja oziroma pojavljanja njihovih izdelkov na
slovenskem trgu.
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem so
predstavljeni termini oglaševanja in klasifikacija modnega oglaševanja, prav tako pa so
opredeljeni pojmi oglaševanje, promoviranje in klasifikacija promoviranja. Teoretični del je
zaključen s cilji in predstavitvijo učinkovitosti oglaševanja.
Empirični del zajema študijo primera, s katero je prikazan pogled glavnih akterjev na
oglaševanje in promocijo ter komunikacijo z mediji na slovenskem trgu. Opisana je
metoda raziskovanja s podatki, predstavljenimi v tabelah. Raziskava obsega količino
porabljenih finančnih sredstev slovenskih oblikovalcev za oglaševanje in načine
promoviranja njihovih izdelkov.
Končni prikaz dobljenih rezultatov je predstavljen v tabeli, ki zajema primerjavo slovenskih
oblikovalcev s podobno ravnjo cen oblek, z določenim letnim prihodkom ter s podobnim
načinom komuniciranja z določenimi mediji in njegovo učinkovitostjo.
Končna analiza anketiranja je pokazala, da slovenski oblikovalci najpogosteje oglašujejo –
oziroma nekateri tako samo komunicirajo z javnostjo – v družabnem omrežju Facebook,
udeležujejo pa se tudi slovenskega tedna mode. Rezultati anketiranja so tudi pokazali, da
se je prodaja oblikovalcev po udeležbi na slovenskem tednu mode in oglaševanju v
Facebooku najpogosteje povečala. Zanimiva je ugotovitev, da se slovenski oblikovalci
večinoma ne odločajo za oglaševanje z vključitvijo nagradnih iger in brezplačnih
promocijskih izdelkov.
Raziskava je pokazala tudi nekatere pomanjkljivosti, pri čemer izstopa predvsem pojem
oglaševanja. Ta se v različni literaturi pojmuje različno, prav tako pa nekatera področja
oglaševanja, kot je na primer digitalni marketing, še niso dovolj raziskana. Ta se namreč
iz dneva v dan spreminja, prav tako hitro, kot se razvija tehnologija.
Ključne besede: oglaševanje, promoviranje, pojavljanje v medijih, komuniciranje z mediji,
trženje
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ABSTRACT

WAYS OF ADVERTISING BY SLOVENIAN FASHION DESIGNERS IN
SLOVENIAN MEDIA
The aim of my diploma work is to establish how Slovenian designers advertise and
communicate with the public in various media. This is based on a composite analysis of a
questionnaire. The thesis focuses on the attitude of Slovenian designers towards
advertising or appearance of their products on the Slovenian market.
My diploma work consists of a theoretical part, followed by the empirical part. The
theoretical part presents the terms of advertising and the classification of fashion
advertising. The concepts discussed in my paper are promotions and classification of
promoting, which is followed by a description of the Slovenian media and the advantages
and disadvantages of advertising.
The empirical part of the case study shows the view of Slovenian fashion designers in the
fields of advertising, promotion and communication with the media on the Slovenian
market. This part describes a method of research, where data are being presented in the
tables. The survey covers the amount of funds Slovenian designers spend on advertising
and their ways to promote their products. The results in the main table present a
comparison between different Slovenian designers.
The comparison includes designers with a similar prices of their clothes, their annual
income and their communication and effectiveness with certain media.
The final analysis of the survey has shown how Slovenian designers advertise. Most of
them communicate with the public on the social network Facebook and by participating in
the Slovenian Fashion Week. The survey results also show the increase in the number of
participants during the Slovenian Fashion Week, as well as by advertising on Facebook.
During my research I have come to the conclusion that Slovenian designers do not make
use of advertising their products by promotions and general sharing of free products.
The research has shown that there are some weaknesses in the system of advertising –
the most important one is the very concept of advertising which is understood quite
differently in literature. Besides, some aspects of advertising will still need to be studied,
especially digital marketing which is changing on a daily basis.

Key words: advertising, promotion, media appearance, media and communications,
marketing
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1 UVOD

Komunikacija med porabniki in oblikovalci postaja čedalje pomembnejša, saj porabniki s
kritiko oziroma z ocenjevanjem izdelka gradijo podobo in sloves blagovne znamke (Jančič
in Žabkar, 2013).
Izkušnje iz preteklosti nas lahko napeljejo k subjektivnemu mnenju, da večina slovenskih
medijev raje oglašuje tuje oblikovalce kot pa slovenske. Na podlagi tega dejstva dobimo
občutek, da je prostor za uveljavljanje slovenskih oblikovalcev in njihovih idej v tujini.
Diplomsko delo je bilo tako namenjeno raziskavi komuniciranja slovenskih oblikovalcev z
javnostjo in oglaševanja njihovih izdelkov. Diplomsko delo obsega raziskavo cen oglasov
v različnih medijih ter prihodkov in stroškov oglaševanja slovenskih oblikovalcev.
Oglaševanje predstavlja zakup časa in prostora v različnih medijih, za katerega oblikovalci
ocenijo, da bo najdobičkonosnejši. Zakup medijskega prostora je domena bogatih, zato si
ga veliko manjših naročnikov ne more privoščiti. Zakonodaja določa, da mora oglas biti
jasno nakazan na način, da ga povprečni bralec, gledalec ali poslušalec prepozna kot
oglasno sporočilo, vendar pa je oglaševanje kljub temu nekoliko omejeno na področju
alkohola in tobaka ter izdelkov za otroke tako, da oglaševalci nimajo popolne svobode.
Poleg oglaševanja poznamo še publiciteto, ki je načeloma svobodna, a je za oblikovalca
neobvladljiva, saj je pod okriljem urednika oziroma novinarja. Pozitivna stran publicitete je,
da če oblikovalec z dobro idejo pritegne novinarjevo zanimanje, je take vrste objava
brezplačna (Jančič in Žabkar, 2013).
Cilj raziskave v diplomskem delu je bil predstaviti slovenskim oblikovalcem učinkovitost
oglaševanja, promoviranja, pojavljanja v medijih in komuniciranja z javnostjo ter ugotoviti,
kje se slovenski oblikovalci pojavljajo, prav tako pa, katero oglaševanje in komuniciranje z
javnostjo sta po njihovem mnenju najučinkovitejši. Poleg tega me je zanimalo, kje bi
slovenski oblikovalci oglaševali oziroma promovirali svoje izdelke, če bi jim bila na voljo
neomejena sredstva. S tako analizo sem ugotovila, česa po njihovem mnenju primanjkuje
na slovenskem trgu in kje je oglas oziroma pojavitev njihovih izdelkov najbolj cenjena.
Namen raziskave je bil tudi ugotoviti, kakšne so izkušnje slovenskih oblikovalcev z
oglaševanjem in s pojavljanjem v slovenskih medijih ter kolikšna finančna sredstva se jim
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zdijo sprejemljiva za oglaševanje oziroma koliko (če sploh kaj) tudi sami porabijo za
oglaševanje.
V empiričnem delu raziskave me je prav tako zanimalo, ali se oblikovalcem oglaševanje
njihovih izdelkov sploh zdi pomembno in ali morda sodelujejo s strokovnjakom za
raziskovanje slovenskega trga. Raziskava je tako zajemala možnosti oglaševanja,
promoviranja, pojavljanja in komuniciranja z javnostjo na slovenskem trgu in podatke o
tem, kolikšen je uspeh slovenskih oblikovalcev glede omenjenega.
Analize modnih potrošnikov v Sloveniji kažejo, da prebivalci iz dveh največjih mest ne
kažejo večje potrebe po izstopanju z nakupovanjem modnih oblačil slovenskih
oblikovalcev. Anketiranci naj bi višek denarja raje porabili za potovanja, urejanje
stanovanja ali pa privarčevali denar (Pušnik in Fajt, 2014).
Pušnikova in Fajtova (2014) navajata, da slovenski potrošniki ne glede na finančni status
ali družbenokulturne usmeritve v večini primerov ne izražajo povečane želje po izstopanju
oziroma razlikovanju od drugih posameznikov. Ugotavljata tudi, da gre pri slovenskih
potrošnikih v večji meri za porabnike, ki želijo dobiti največ za svoj denar in jim obleka ne
pomeni izkazovanja individualnosti, temveč prej zagotavlja pripadnost in prilagajanje
družbeni okolici.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 OPREDELITEV POJMA OGLAŠEVANJA
Prve načine oglaševanja zasledimo že v starem Egiptu, kjer so trgovci sporočila izklesali v
kamnite plošče in jih razstavili po glavnih javnih ulicah. Do 18. stoletja ni temeljnih
dokazov, da bi se ljudje ukvarjali z oglaševanjem oziroma se na kakršen koli način
promovirali, dokler v poznem 18. stoletju modna industrija ni začela spoznavati, kako
pomembno je komuniciranje s strankami. Tako so počasi začeli spoznavati pomembnost
ozaveščanja potencialnih kupcev (Diamond in Diamond, 1999).
John Wanamaker je bil eden izmed prvih, ki je naredil velik korak naprej v oglaševanju.
Ukvarjal se je s šiviljstvom in je bil trgovec, ki je za posredovanje dnevnih sporočil o svoji
trgovini uporabil časopis. Trgovec iz Filadelfije, največjega mesta v ameriški zvezni državi
Pensilvaniji, je na tak način obveščal množice ljudi. Leta 1874 je bil njegov oglas izdelan v
obliki zgodbe, usmerjene na različne storitve v njegovi trgovini. Temu pristopu, ki ga je
uporabljal Wanamaker, je sledil Neiman Marcus, ki je svoje oglase nadgradil s slikovnim
gradivom (Diamond in Diamond, 1999).
Pojem oglaševanja v današnjem času opisujemo kot zakup medijskega prostora in časa,
kot navajajo Verčič, Zavrl in Rijavčeva (2002). Oglasni čas in prostor sta na voljo
oglaševalcem, da medijskemu občinstvu izrazijo želeno. To, kar oglaševalci želijo
sporočiti občinstvu, mora biti v skladu z zakonodajo, predvsem glede omejevanja porabe
alkoholnih in tobačnih izdelkov, oglaševanja zdravil, primerjanja s konkurenčnimi izdelki
itd. V primerjavi z uredniškim prostorom v medijih, ki je za oglaševalce nedostopen in brez
neposrednega vpliva, je zakup takega prostora dostopen vsem oglaševalcem.
Oglaševanje lahko poteka v različnih medijih, kot so tisk, radio, televizija, svetovni splet in
drugi mediji, ki oglaševalce povezujejo s širšim občinstvom (Verčič, Zavrl in Rijavec,
2002). Jančič in Žabkarjeva (2013) oglaševanje poimenujeta kot plačano neosebno
komunikacijo prepoznanega sponzorja, ki uporablja množične medije. S tem naj bi
vplivala na naslovnika in ga prepričala. Poleg tega predstavljata tudi definicijo oglaševanja
na podlagi analize oglaševalskih strokovnjakov, po kateri je oglaševanje plačana, v
medijih posredovana oblika komunikacije, ki prepriča prejemnika, da se odzove, bodisi
takoj bodisi v prihodnosti. Menita tudi, da množičnim medijem konkurirajo (ne)množični,
med katere spadata neposredna in elektronska pošta, ter navajata tudi sprejemljivo
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definicijo oglaševanja, po kateri je oglaševanje načrtovano, naročeno komuniciranje,
njegov namen pa je spodbujanje procesov menjave med ponudniki in porabniki.
Vir oglaševalskega komunikacijskega procesa praviloma ni ena oseba, ampak to
predstavlja organizacija z množičnim občinstvom. Navajata še pomembno lastnost
oglaševanja, da je podpisan oziroma je vir komuniciranja razkrit, in ravno po tem se
oglaševanje razlikuje od drugih oblik komuniciranja (Jančič in Žabkar, 2013).
Ameriška šola marketinga je v 60. letih izdelala
znameniti model 4P: proizvod, prodajna cena,
prodajne poti, promocija. Danes k tem pristopom
dodajajo

še

komuniciranja,

druge
kot

oblike
so

marketinškega

sponzorstvo,

sejmi,

razstave, embalaža, celostna grafična podoba in
internetno komuniciranje. Marketinški splet tako
lahko spreminjamo in prilagajamo porabniku
(Jančič in Žabkar, 2013).
Slika 1: Marketinški splet za storitve
(Vir: Jančič in Žabkar, 2013: 25)

Jančič in Žabkarjeva (2013) navajata, da sta pojma oglaševanje in marketing velikokrat
neutemeljeno izenačena. Menita, da je oglaševanje najvidnejša in kontroverzna stran
marketinga ter je deležna vedno večje pozornosti.
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (Pogačnik, 1994) je pomen besede oglas
razložen tako: »… 1. objava, obvestilo z reklamnim, propagandnim namenom, navadno v
tisku: dati oglas v časopis; brez oglasov revija najbrž ne bi mogla izhajati / knjižni oglasi /
reklamni oglasi //

navadno v zvezi

mali oglas krajša objava, obvestilo v časopisu v zvezi s

trgovskimi posli, službo, osebnimi zadevami: rad bere male oglase; dala je mali oglas, da
proda voziček; dobiti, oglasiti se na oglas / v malih oglasih je brala, da iščejo
knjigovodkinjo v

rubriki

s

takimi

obvestili

● ženitni oglasi ženitne

ponudbe

2. redko obvestilo,

objava: dali so oglas v radio / oglasna deska je polna oglasov«.

Rabo tega izraza potrjuje tudi Starčeva (2009), ki samostalnik oglas razlaga kot
oglaševalsko besedilo z vplivanjsko vlogo, a ne le prepričati ljudi, da kupijo oglaševalski
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predmet, temveč jih tudi informirati, poučevati in zabavati. Navaja še stalno in skupno
lastnost vseh oglasov, da vsebujejo ime oglaševalskega izdelka. Prav tako meni, da je
oglas v pomenu oglaševalskega besedila vezan na besedila, ki obravnavajo teme s
področja trženja in medijev.
Oglas naj bi se torej pojavljal v vseh medijih – tako vidnih kot tudi slušnih – in lahko
združuje realnost, fikcijo, neverbalne znake ter se pojavlja v različnih oblikah, kot je
napev, proza, poezija in dialog (prav tam).
Po definiciji v knjigi Odnosi z mediji (Verčič, Zavrl in Rijavec, 2002) je oglas vsaka plačana
objava v medijih, ki se objavlja tako, da ga povprečni bralec, gledalec oziroma poslušalec
prepozna kot oglas.
Iz naročnikovega zornega kota pa je oglaševanje nekoliko drugačen proces. Sestavljen
naj bi bil iz šestih vrst nalog oziroma strategij. Prva naročniku narekuje cilje in način
njihovega doseganja z oglaševanjem. Opazna in zapomnljiva sporočila, ki bi čim bolj
prispevala k uresničitvi strategije, povezuje ustvarjalnost, ki pa je druga strategija. Tretja
naloga je produkcija, katere bistvo je pretvoriti sporočila v otipljive materiale, da bi jih
lahko prenesli v medijski čas ali prostor. Četrta naloga oglaševanja je izvedba, med katero
se sporočilo fizično prenese v medijski jezik oziroma obliko. Medijsko načrtovanje je peta
naloga oglaševanja in tako načrtovanje je naročniku v pomoč, da bo za namenjeni denar
prejel kar se da največ. Namen medijskega načrtovanja je določiti najustreznejši medijski
splet in pogostost pojavljanja v njem za čim večji profit naročnika. Zadnja (šesta) naloga
oglaševalskega procesa se nanaša na medijski zakup, ki ponazarja celotno izvedbo
zakupa medijskega časa ali prostora (Verčič, Zavrl in Rijavec, 2002).
V Velikem slovarju tujk (Tavzes, 2002) je reklama opredeljena kot »… javno ponujanje ali
priporočanje (s plakati, prospekti, oglaševanjem); slabš. vsiljivo, pretirano hvalisanje«.
Reklama je po besedah Starčeve (2009) oglaševalsko besedilo, ki je izrazito tržno in
prodajno usmerjeno. Po tem se razlikuje od drugih oglaševalskih besedil, ki netržno ali
manj tržno obveščajo, vabijo in opozarjajo. Reklamo pojmuje kot besedilo, ki skuša
promovirati tržni izdelek ali storitev. Tako besedilo je sinonimno z oglasom in
oglaševalskim besedilom.
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Jančič (1995) meni, da termin reklama prikriva zahtevnost in kompleksnost dejavnosti
marketinškega komuniciranja, prav tako pa, da je tak pomen slabšalen. Povezan je s
pomenom glagola reklamirati iz časov predindustrijske družbe in je tako nepotrebna tujka.
Starčeva (2009, v Korošec, 2001) navaja, da Korošec termin oglas sprejema zaradi
zahtev stroke, saj ta kompleksno zajema dejavnosti tržnega komuniciranja, obenem pa je
v jezikovni praksi za termin reklama še vedno v rabi izraz oglas (Starc, 2009, v Lutar,
2005). Oglas opisuje kot jezikovno ali nejezikovno sporočilo, ki ga naroči oglaševalec in
zanj plača snovalcu oziroma piscu besedila (Starc, 2009, v Korošec, 2001).

Starčeva (2009) prav tako opozarja, da je v slovenski literaturi neenotno poimenovanje
izraznih sredstev in da je struktura oglaševalskih besedil obravnavana različno. Poudarja,
da je bil izraz reklama (za oglaševalsko besedilo) ustaljen že leta 1995, namen reklame
pa je bil promovirati tržni izdelek.
Sugarman (2009) je prepričan, da umetnost pisanja oglasov zahteva nekaj več kot le
specifično znanje. Po njegovem mnenju je pisanje prodajnih besedil oziroma oglasa
miselni proces, kjer oglas predstavlja pisno obliko sporočanja dejstev in čustev: »Pisanje
prodajnih besedil je mentalni proces uspešne izvedbe, ki odraža celoten skupek vseh
vaših izkušenj, vašega specifičnega znanja in vaših sposobnosti mentalnega procesiranja
teh informacij, ki jih potem – z namenom prodaje izdelka ali storitve – prenesete na list
papirja.«
Shore (2012) meni, da je oglaševanje ustvarjalno sporočilo o nečem. Po navadi gre za
izdelek ali storitev, predstavljeno v različnih medijih. Glavni namen oglaševanja je
projicirati tako sporočilo širši množici in upati, da se bodo ti odzvali tako, da ta produkt tudi
kupijo ali pa se kako drugače povežejo in seznanijo s tem produktom oziroma storitvijo.
Hkrati navaja, da nikoli ni bilo preprosto privabiti pozornosti potrošnikov in da to postaja iz
dneva v dan težje. Sugarman (2009) pa meni, da je za uspešno oglaševanje treba
razumeti tudi lastnosti izdelka. Za vsak izdelek so značilne specifične lastnosti, ki jih
moramo odkriti in dobro razumeti. Le tako ga bomo lahko uspešno oglaševali in tudi
prodali. Tudi če razumemo svojo stranko in svoj izdelek, moramo odkriti, kako izdelek
dojema stranka iz svojega zornega kota.
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Oglaševanje je torej zabavno in ustvarjalno delo, a hkrati brezosebno kupovanje
medijskega časa ali prostora (Verčič, Zavrl in Rijavec, 2002). Na oglaševanje pa moramo
pogledati še z vidika povezovanja učinkovitosti s procesom odločanja porabnika za nakup.
Slika

2

prikazuje

ocene

učinkovitosti

petih

marketinških

orodij

marketinškega

komuniciranja – oglaševanja, direktnega marketinga, odnosov z javnostjo, promocije
prodaje in osebne prodaje. Slika prikazuje faze oziroma korake v procesu porabnikovega
nakupnega odločanja.

Slika 2: Učinkovitost orodij marketinškega komuniciranja za doseganje različnih ciljev,
povezanih s koraki v porabnikovem procesu odločanja
(Vir: Jančič in Žabkar, 2013: 79)

Z grafa na sliki je razvidno, da v začetni fazi graditve stopnje zavedanja na porabnike
najbolj učinkuje oglaševanje. Nasprotno pa je najmanjši vpliv na porabnike v fazi odločitve
za nakup (Jančič in Žabkar, 2013).
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2.2 KLASIFIKACIJA MODNEGA OGLAŠEVANJA
Modna industrija danes konstantno komunicira z občinstvom v različnih oglasih oziroma
med oglaševalskimi kampanjami. Oglasna sporočila so raznovrstna – od najpreprostejših
do najbolj sofisticiranih, ob katerih oglaševalci upajo, da se bosta ozaveščenost kupcev in
prodaja povečali.
Diamond in Diamondova (1999) navajata, da so v oglaševanju trije glavni udeleženci, ki
morajo sodelovati, da ciljno skupino seznanijo z določenim oglasom. Med njimi so:


oglaševalci oziroma naročniki,



oglaševalne agencije z izvajalci (s fotografi, z raziskovalci in oblikovalci) oziroma
izvajalci akcij v imenu naročnikov,



mediji kot prenosniki sporočil od oglaševalca do občinstva.

Modno oglaševanje je kompleksno zaradi različnega občinstva in trga. Raznovrstno
oglaševanje cilja na različno občinstvo na različne načine. Osnovna klasifikacija je
naslednja:
a) Oglaševanje modnih znamk
Glavni namen take vrste oglaševanja je doseči prepoznavnost
izdelka oziroma blagovne znamke, kar je želja vsakega
oblikovalca ali proizvajalca. Gigantska podjetja, kot so Ralph
Lauren, DKNY in Calvin Klein, vsako leto za številne
oglaševalske kampanje porabijo milijone, da lahko kupci vidijo
njihovo ime in ogromne plakate po vsem svetu. Tako lastniki
blagovnih znamk skrbijo, da se njihovo ime vtisne v spomin
širšemu občinstvu in da se izdelki te blagovne znamke redno
prodajajo po svetu oziroma si jih kupci želijo. Pri takem načinu
oglaševanja je v ospredje postavljen uspeh modne znamke
oziroma zanimanje kupcev za blagovno znamko, ne pa lokacijo
nakupa izdelka.
Slika 3: Slovenska pevka Eva Boto za slovensko modno znamko Peko
(Vir: http://www.connecta.si/eva-boto-obraz-nove-kolekcije-jesen-zima-201213)
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b) Oglaševanje v maloprodaji
Trgovine so osredinjene predvsem na oglaševanje, usmerjeno na lokalni trg. Njihov
primarni namen je seznaniti kupce z določeno trgovino in jih privabiti čim več. Pri taki vrsti
oglaševanja je za oglaševalce pomembno,
da kupci izvedejo nakup v trgovini. Glavni
namen take vrste oglaševanja je povečati
prodajo in promovirati določeno modno
linijo ali produkt, če trgovina nima lastne
modne linije. Večina trgovin sodeluje z
dobavitelji,

kar

je

lahko

za

trgovine

prednost, saj tako sodelovanje zniža ceno
oglasa. Poleg trgovine ga namreč lahko
še

financira

proizvajalec

oziroma

oblikovalec.
Slika 4: Galerija Emporium – nakupovalni center v središču Ljubljane
(Vir: http://www.jollybonus.si/20-popust-v-emporiumu)

c) Poslovno oglaševanje
Tako oglaševanje predstavlja prodajo produkta oziroma storitve drugemu podjetju ali sami
industriji. Tako je na primer v modnem svetu za proizvajalca vlaken pomembno prodajati
izdelke oblikovalcu oblačil, za proizvajalca čevljev trgovcu v trgovini čevljev, za dobavitelja
pozamenterije oblikovalcu itd. V vsakem poslu so značilni različni mediji za oglaševanje, ki
omogočajo

posredovanje

oglaševalskega

sporočila

širšemu občinstvu.
Primer

poslovnega

oglaševanja

lahko

zasledimo

v

znameniti reviji Women's Wear Daily, ki velja za modno
biblijo, saj potrošnike seznanja z modnimi trendi in
najnovejšimi smernicami. Bralci te modne revije so
predvsem

trgovci,

oblikovalci,

proizvajalci,

finančniki,

vodstva medijev, oglaševalne agencije in navsezadnje
oblikovalci trendov.
Slika 5: Naslovnica modne revije Women's Wear Daily
(Vir: https://models.com/work/wwd-wwd-collection-cover-november-2010)
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d) Institucionalno oglaševanje
Nekatera podjetja veliko denarja raje namenijo za
oglaševanje fotografij kot pa

za specifični izdelek.

Sporočilo takega oglasa lahko izraža poseben sloves
določene trgovine za neko storitev. To je lahko podjetje za
kontrolo kakovosti ali pa ozaveščenost glede družbene
tematike. Tipični podjetji, ki sta izbrali tako oglaševanje, sta
Benetton in Lands' End (Diamond in Diamond, 1999).
Slika 6: Vsi smo enaki – oglas modne znamke Benetton
(Vir: http://www.photoguides.net/10-powerful-photographic-ads-from-benetton)

2.3 OGLAŠEVALSKE POBUDE – OD ZASNOVE DO PROIZVODNJE
Celoten sistem oglaševalskega trga imenujemo oglaševalski trikotnik, v katerega
dodajamo

porabnike

kot

prejemnike

oglaševalskih

sporočil,

javnost,

podjetja,

posameznike, ki pomagajo oglaševalcem, agencijam in medijem. Oglaševalci z
oglaševanjem v medijih poskušajo vplivati na prejemnike. V taki komunikaciji sodelujejo
tudi porabniki, ki vplivajo na druge porabnike (Jančič in Žabkar, 2013).

Slika 7: Dimenzije učinkov med akterji v oglaševanju
(Vir: Jančič in Žabkar, 2013: 163)

Brez kupčeve oziroma porabnikove obveščenosti nobena kolekcija oblikovalca, novo
blago na trgu za naslednjo sezono ali novi trendi glede dolžine krila ne bodo dosegli
potencialnega uspeha. Vloga oglaševanja je pomembna, saj omogoča posredovanje
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jasnega sporočila potencialnemu kupcu. Moč oglaševanja je izjemnega pomena, kajti hitro
in jedrnato lahko ozavesti točno določeno ciljno skupino kjerkoli po svetu.
Oglaševalec lahko z oglaševanjem sunkovito poveča ozaveščenost o določeni blagovni
znamki ali kolekciji, prav tako pa potencialni kupci dobijo boljšo in jasnejšo predstavo o
tem izdelku oziroma storitvi, kar lahko privede do povečanja prodaje izdelka ali storitve.
Potrošniki se tako seznanijo z izdelki na trgu, izvedo pa tudi, kje jih lahko najugodneje
kupijo, katero podjetje, modna hiša ali oblikovalec ponuja najboljše cene, in tudi sicer
postanejo bolje informirani kupci (Diamond in Diamond, 1999).
Cilj oglaševanja in strategija sta pomembna za začetek kateregakoli oglaševanja.
Oglaševalci iz modnega sveta uporabljajo različne strategije oglaševanja, od enkratnih
oglasov do velikih oglaševalskih kampanj. Kampanja zajema niz povezanih oglasov, ki se
predstavljajo in predvajajo v enem ali več medijih. Enkratni oglasi se pojavijo, kadar na
primer prodajalec v trgovini namerava uvesti enodnevno razprodajo in o tem obvesti
potrošnike v časopisu ali na televiziji. Prav tako lahko tako vrsto oglaševanja uporabi
oblikovalec, če se zadnji hip odloči izvesti nepredvideni dogodek in je njegov namen na
hitro privabiti veliko ljudi. Taka vrsta reklame je po navadi na hitro izvedena in je lahko
dobra naložba za dosego želenega cilja za večjo prepoznavnost blagovne znamke
oziroma trgovine.
Na drugi strani so oglaševalske kampanje, ki zahtevajo več vloženega premisleka,
strategije in celotne izvedbe, saj so kompleksnejše. Najprej je pomembno analizirati
produkt, preden se vse začne resneje odvijati. Oglaševalske kampanje so pogosto
objavljene v več različnih medijih. Lahko pa gre tudi za kombinacijo časopisnega oglasa z
medijskim pristopom (Diamond in Diamond, 1999). Čim kompleksnejši je oglas, tem več
različnih profilov je vključenih v izvedbo. V snovanje televizijskega oglasa so tako poleg
pisca besedila vključene še snemalna, produkcijska in postprodukcijska ekipa (Jančič in
Žabkar, 2013).
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3 PROMOVIRANJE

Izraz promocija izvira iz latinskega glagola promovere, ki pomeni premakniti ali potisniti
naprej. Danes termin promocija vse
pogosteje zamenjuje izraz marketinško
komuniciranje, vendar pa se integrirano
marketinško komuniciranje nanaša na
upravljanje odnosov s porabniki in z
drugimi skupinami deležnikov, zato s
stališča marketinškega
komuniciranja

tako

pojmovanje

ni

sprejemljivo.
Slika 8: Model 3P + 1 (marketinško
komuniciranje)
(Vir: Jančič in Žabkar, 2013: 72)

Promocija

oziroma

marketinško

komuniciranje

obsega

publiciteto,

oglaševanje,

pospeševanje prodaje, direktni marketing in osebno prodajo. Ti z izdelkom ali s storitvijo,
prostorom (z distribucijo) in s ceno sestavljajo marketinški splet (angl. 4P: product, price,
place, promotion) (Jančič in Žabkar, 2013).
Opisani model torej predstavlja izdelek, distribucijo, ceno in marketinško komuniciranje.
Slednje v primerjavi s promocijo poleg štirih osnovnih orodij, med katera spadajo
oglaševanje, publiciteta, pospeševanje prodaje in osebna prodaja, zajema tudi vsakoletno
vključevanje novih orodij.
Marketinško komuniciranje vključuje nabor različnih elementov v marketinškem spletu
organizacije in je v vlogi nadzorovanja ter upravljanja celotnega marketinškega spleta
(prav tam).

Daimond in Diamondova (1999) navajata, da je v modnem svetu veliko ustvarjalnih
načinov promoviranja, od najpreprostejših, kot so modne revije, do kompleksnejših, ki
včasih zahtevajo tudi fizično transformacijo trgovine oblikovalca s posebno tematiko.
Medtem ko je blago oziroma oblikovalski izdelek nekaj, kar ponuja podjetje, promoviranje
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predstavlja metodo za krepitev oziroma povečanje prepoznavnosti in prodaje izdelkov ali
storitev.

Poznamo dve vrsti promocije. Prva je usmerjena na trg, na katerem se bodo prodajali
izdelki, namenjeni potrošnikom. Druga pa zadeva proizvodnjo in oblikovalce, ko
oglaševalci sami promovirajo svoje izdelke ali storitve, pri čemer uporabljajo metodo
pošiljanja neposredne e-pošte strankam.
Če so ciljna skupina stranke v gospodinjstvu, so največkrat uporabljeni medij
promoviranja revije in televizija (prav tam).
Televizija je kot medij precej pomembnejša za promocijo dišav in drugih kozmetičnih
izdelkov. Kadar izide nek nov parfum oziroma dišava je televizijski blišč glaven
promocijski dogodek. Primer, ki predstavlja tak podvig in uspeh, so parfumi blagovne
znamke Calvin Klein. Podjetje, ki je za televizijsko promocijo porabilo milijone, izkazuje
jasen uspeh in naraščajočo prodajo ter prepoznavnost te blagovne znamke, prav tako pa
se kaže tudi moč medija (prav tam).
V modnem svetu izhajajo specifične modne revije, ki jih zvesto kupujejo ljudje v modni
industriji, in je tako promoviranje v modnih revijah eden izmed najpomembnejših pristopov
seznanjanja potrošnikov z izdelki oziroma s storitvami.
Za preboj na trg se oblikovalci danes promovirajo na različne načine in ubirajo
raznovrstne poti. V klasifikacijo promoviranja so zato vključeni modne revije, različne vrste
posebnih promocijskih dogodkov in modni videi (prav tam).
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4 MEDIJI

Medij kot kanal sporočanja je v primeru oglaševanja vsako sredstvo, ki ga uporabljamo za
prenos oglasnega sporočila. Oglaševanje, ki je oblika množičnega komuniciranja,
praviloma predstavlja oglaševalsko sporočilo, posredovano v množičnih medijih. Mednje
spadajo mediji, ki jih oglaševalec uporablja, da bi bilo njegovo ciljno občinstvo čim bolj
vpleteno (Jančič in Žabkar, 2013).
Mediji so množična občila ali sredstva (javnega) obveščanja. Njihova vloga ni le
obveščanje, ampak tudi ozaveščajo, kratkočasijo in zabavajo množico ljudi ter so sredstva
za preseganje razdalje v času in prostoru. Sodobnih medijev si brez oglaševanja ni
mogoče več predstavljati.
Množični mediji so izdelki, ki jih proizvajajo podjetja in ki za svoje delovanje potrebujejo
denarni vir. Verčič, Zavrl in Rijavčeva (2002) menijo, da si večina denarni vir zagotovi s
prodajo medijskega časa in prostora ter s prodajo medija kot izdelka oziroma storitve
bralcem, poslušalcem ali gledalcem, ki so temeljni uporabniki.

Odnosi z mediji so dejavnost za podjetje, institucijo ali organizacijo. Taka dejavnost
spremlja in analizira medijske objave in njihov učinek na za nas pomembne ljudi. Prav
tako obravnava javno mnenje in vrednotenje različnih dejavnosti, s katerimi obveščamo in
razpravljamo o različnih okoliščinah delovanja, ki vplivajo na to, kaj ljudje prepoznavajo
kot pomembno ali problematično, med delom novinarjev, urednikov in medijev. Odnosi z
mediji pomenijo določen način gledanja na organizacijo in njeno vpletenost v okolje, v
katerem deluje.
Javni mediji delujejo na podlagi oglaševalskih prihodkov, zato so ti zanje izjemnega
pomena. Številni mediji, kot so komercialne televizijske in radijske postaje ter revije,
obstajajo izključno zaradi oglaševalskih prihodkov. Nekateri mediji imajo poleg tega tudi
druge vrste prihodkov, kot so naročnine, dnevni zaslužek z maloprodajo svojih naklad,
vendar pa brez oglaševalskih prihodkov ne bi mogli obratovati v tako velikem številu ali pa
bi navsezadnje propadli (prav tam).
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Večina oglasov na veleplakatih, televiziji, na mestnih avtobusih je plačanih. Po uradnem
ceniku za oglaševanje na prvem programu Televizije Slovenija je treba za zakup
medijskega prostora v najbolj gledanih terminih odšteti od 48 do 72 evrov za enosekundni
oglas in 1080 za petnajstsekundnega (Jančič in Žabkar, 2013)
Medijski čas in prostor se zakupita na podlagi sestave občinstva oziroma ciljne skupine
tega medija, ki se razlikuje po starosti, spolu, dohodkih, življenjskem slogu, preživljanju
prostega časa itd. Znotraj določene ciljne skupine velja pravilo cene na glavo občinstva,
torej so glede na svoje občinstvo bolj ali manj primerni, dražji oziroma cenejši (Verčič,
Zavrl in Rijavec, 2002).
Medijem so na voljo različni distribucijski kanali, ki jih oglaševalci sami uporabljajo za
posredovanje sporočil oziroma oglasa. Tako vsak oglaševalec uporablja različne medije
za oglaševanje na različne načine. Trgovine se na primer odločajo za oglaševanje v
revijah, da bi nagovorile predvsem lokalno ciljno publiko. Na drugi strani se oblikovalci
odločajo za modne revije z namenom pridobitve bralcev oziroma modnih navdušencev po
vsem svetu. Radijsko oglaševanje pa na primer ni bistvenega pomena za tiste, ki
oglašujejo izdelke ali storitve z modnega področja. Mediji ne le, da omogočajo prostor in
čas za oglaševalce, ampak tudi informirajo potrošnike (Diamond in Diamond, 1999).
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5 MODNE REVIJE

Oblikovalci in drugi izdelovalci najrazličnejših predmetov v modni industriji so že na
začetku dvajsetega stoletja hoteli doseči trg s seznanjanjem potrošnikov s svojimi izdelki
ali storitvami. Takrat je bila njihova edina taka možnost pridobitve večjega dela občinstva
promocija v revijah. Potrošniki, ki so jih zanimali najnovejši trendi in inovacije v modnem
svetu, so informacije o tem lahko dobili v modnih revijah, ki so jih prodajali v najbližjih
kioskih. V najbolj znanih publikacijah na modnem področju, kot sta Vogue in Harper's
Bazaar, so bili predstavljeni številni ustvarjalni dizajni in tudi vsi triki za nošenje
določenega oblačila v prihajajoči sezoni.
Modne revije danes delimo v dve skupini. V prvi so revije potrošniškega tipa in so
usmerjene neposredno na kupca v gospodinjstvu, v drugi pa so poslovne revije ali
občasne publikacije. Te ciljajo na kupce, oblikovalce, proizvajalce, vodje trgovin, modne
poznavalce in predstavnike tržišč, ki delajo v določeni industriji.
Kadar želi oblikovalec doseči specifično ciljno skupino za svojo novo kolekcijo, so modne
revije glavni distribucijski vir. Lastniki velikih blagovnih znamk, kot so Calvin Klein, Ralph
Lauren in Donna Karan, veliko denarja namenijo za oglaševanje v modnih revijah, kot sta
Vogue in Harper's Bazaar, saj so za naročnike oziroma kupce teh revij značilne specifične
lastnosti, kot je finančna moč. Lastniki velikih blagovnih znamk pričakujejo, da taka ciljna
skupina kupi njihova oblačila.
Odkar je modna industrija dosegla globalni vpliv in občinstvo po vsem svetu, so tudi
produkti, ki jih modne revije oglašujejo, usmerjeni internacionalno (Diamond in Diamond,
1999). Prednost pojavljanja v revijah je visokokakovostni tisk, kar je lahko tudi
pomanjkljivost zaradi visokih stroškov, in njihova specializiranost oziroma usmerjenost
revije z ozko opredeljeno ciljno publiko. Pomanjkljivosti se kažejo tudi v pripravi oglasa, ki
mora biti dokončan že precej časa pred izidom revije.
Ustvarjalci oglasov v revijah za ženske največkrat ne poudarjajo dejanske vrednosti
oglaševanega izdelka, temveč izdelku pripisujejo simbolno vrednost in bralke pripravljajo
na potrošništvo. Ženske po statističnih podatkih opravljajo kar 80 odstotkov vseh
družinskih nakupov, zato oglaševalci namenijo večino oglasov prav njim. Poleg tega pa je
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ženska v primerjavi z moškim tudi pogostejši glavni akter v oglasu. Redko zasledimo
oglas, v katerem bi bil osrednji lik moški, in to ne glede na proizvod, ki se oglašuje.
V primerjavi z revijami, namenjenimi moškim, je v revijah za ženske nedvomno več
oglasov. V revijah za ženske je največji delež oglasov za izdelke za nego obraza, las in
kože ter za parfume. V revijah s ciljno publiko moškega spola so večinoma oglasi za
osebne avtomobile in mobilno telefonijo.
Modne revije oziroma tiskani mediji v novi dobi trženja in komunikacije, ko čedalje
pomembnejši postajajo elektronski mediji, so morda manj zanimivi, vendar pa so ohranili
edinstveno lastnost, ki za elektronske medije ni značilna. Za tiskane medije je značilna
zmožnost neke fizične dejavnosti, kajti če ne drugega, se moramo »soočiti« s fizično
stvarjo in tiskani medij prelistati (Milek, 2007).

V nadaljevanju diplomskega dela je podrobnejša predstavitev znanih slovenskih modnih
revij Elle, Grazia in Gloss.

Slika 9: Naslovnica slovenske modne
revije Elle, oktober 2013
(Vir:
http://twtrland.com/profile/elleslovenija)
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a) Elle
Statistični podatki revije Elle:


cena: 4,99 evra



povprečna naklada: 6000 izvodov mesečno



format: 22,5 x 30 cm



število strani: 122–146



datum izida: vsak drugi petek v mesecu



frekvenca izhajanja: mesečnik



izdajatelj: založniška hiša Adria Media Ljubljana



odgovorna urednica: Barbara Sekirnik



cene oglasov (Adriamedia, 2015):

Slika 10: Razpredelnica cen oglasov v modni reviji Elle
(Vir: http://www.adriamedia.si/media/upload/AttachedFile/2015/03/06/cenik_2015_elle.pdf)
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b) Grazia
Statistični podatki revije Grazia:


cena: 1,99 evra



povprečna naklada: 15.000 izvodov



format: 22,5 x 29,5 cm



število strani: 116–164



datum izida: prvega v mesecu



frekvenca izhajanja: mesečnik



izdajatelj: Videotop



odgovorna urednica: Špela Štamol



cene oglasov (Videotop, 2013):

Slika 11: Naslovnica slovenske modne revije Grazia, april 2015 (Vir:
https://www.facebook.com/195750083859016/photos/pb.195750083859016.2207520000.1429368901./628437877256899/?type=3&theater)

Slika 12: Razpredelnica cen oglasov v modni reviji Grazia
(Vir: http://www.videotop.si/wp-content/uploads/2012/03/Cenik-Grazia.pdf)
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c) Gloss
Statistični podatki revije Gloss:


cena: 2,50 evra



format: 22 x 30 cm



število strani: 60–80



datum izida: prvega v mesecu



frekvenca izhajanja: mesečnik



izdajatelj: Image managment, d. o. o., Ljubljana



glavna urednica: Tea Hegeduš



cene oglasov (Gloss, 2015):

Slika 13: Naslovnica slovenske moden revije Gloss, april 2015
(Vir: http://www.gloss.si/gloss/april-2015-st-197)

Slika 14: Razpredelnica cen oglasov v
modni reviji Gloss Ekspress
(Vir:http://www.docstoc.com/docs/114144898/Cenik_Gloss-Ekspres_-2011)
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5.1 PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI OGLAŠEVANJA V REVIJAH
Revije niso najbolj priljubljen medij oglaševanja za vse oglaševalce, so pa vsekakor
najbolj zaželene in se še vedno uvrščajo na mesto prvega vira oglaševanja pri
oglaševalcih

v

modni

industriji.

Prednosti

oziroma

pomanjkljivosti

v

določenih

komponentah so naslednje:
a) Trajnost sporočila
Televizijski oglas posameznega oglaševalca je razmeroma kratek, medtem ko revije
izmed vseh medijev oglaševanja omogočajo najdaljšo življenjsko dobo oglasa. Veliko ljudi
namreč ohrani izvod revije za dalj časa, tudi do enega leta, a tudi takrat revije še ne
zavržejo, ampak jo komu podarijo. Oglasa torej ne vidi le kupec revije, temveč tudi drugi,
ki so z njim povezani (prijatelji ali bližnji), saj ti pogosto postanejo prejemniki revije.
b) Selektivnost občinstva
Vse več revij je usmerjenih na posebne interese kupcev. Tako tudi oglaševalci
nameravajo izpostaviti oglas le ozki oziroma specifični ciljni skupini. Revija Gentlemen's
Quarterly se na primer ponaša z bralci z določenimi karakteristikami, kot so premožni
moški, željni novic iz modnega sveta. Ciljna skupina revije Seventeen pa je popolnoma
drugačna – najstniki z drugačnimi karakteristikami. Tako je oblikovalcem oziroma
proizvajalcem oblačil omogočena izbira točno določene revije, ki je skupna njihovi ciljni
skupini, in tako je oglas posredovan le izbrani publiki ali njihovim potencialnim
potrošnikom v določeni starostni skupini.

c) Geografska naklada
Manjše modne organizacije po navadi pridobijo le lokalne potrošnike. V želji, da bi s čim
nižjimi stroški dosegli čim več sponzorjev za svoje trgovine, so usmerjeni le na lokalno
občinstvo. Nasprotno bi bilo namreč potratno.
d) Fotografije in prestiž
Določene modne revije zaradi pomembnosti v industriji ter višjega družbenega razreda
bralcev, ki so jim modne revije namenjene, svojim kupcem pomenijo še poseben prestiž.
Vogue in Harper's Bazaar svoj sloves ohranjata s še posebej prestižnimi modnimi
fotografijami, ki prispevajo k dvigu privlačnosti produktov, prikazanih v revijah.
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e) Reprodukcijska kakovost
Če primerjamo druge oglaševalske tiskane medije, ugotovimo, da je za modne revije po
navadi značilen najkakovostnejši tisk. Raziskave tudi kažejo, da je učinek barvnih in
kakovostnih slik za vsaj 30 odstotkov večji kot pri črno-belih fotografijah.
f) Finančno poslovanje
Stroški oglaševanja v revijalnem mediju so bistveno višji kot pa v kateremkoli drugem
mediju. Čeprav nekateri menijo, da je strošek visok zaradi življenjske dobe in možnosti
usmerjenosti na določeno ciljno skupino, si veliko podjetij takega oglaševanja ne more
privoščiti. Tudi kadar hitro preletimo modne revije, opazimo le vodilne gigante v modni
industriji, ki polnijo njihove strani. Pomanjkljivost oglaševanja v modnih revijah pa je, da je
dobavni rok dolg. V primerjavi s časopisi, ki omogočajo, da uporabniki vstavijo oglas
pozno, tudi dan pred izidom, uredništva modnih revij zahtevajo precej zgodnejši rok
oddaje. Najpogosteje zahtevajo oglas kar dva meseca pred izidom revije. Za podjetjem, ki
si želijo kak izdelek promovirati čim prej, tako oglaševanje ni donosno (Diamond in
Diamond, 1999).
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6 RAZLIKA MED OGLAŠEVANJEM IN PUBLICITETO

Publiciteta zajema neplačano in neosebno obliko komuniciranja neznanega naročnika ob
podpori množičnih medijev. Publiciteta je torej zaslužena objava in ni plačana, medtem
ko oglaševanje zajema plačano in neosebno obliko komuniciranja znanega naročnika.
Zaznavanje naročnika in sporočila sta temeljni razliki med oglaševanjem in publiciteto,
kajti oglaševanje naročniku omogoča nadzor nad vsebino, ki jo nameni ciljni skupini,
medtem ko publiciteta obsega objave, delo novinarjev, ki sporočila priredijo po svojih
željah. Oglaševalci zakupijo čas in prostor v medijih na način, za katerega ocenijo, da bo
najdobičkonosnejši. Publicistične objave so za naročnike neobvladljive, saj o njih odločata
novinar in urednik.
Zakonodaja določa, da morajo biti oglasi označeni jasno, tako da jih povprečni bralec,
gledalec ali poslušalec prepozna kot oglase. Zakup medijskega prostora je domena
bogatih, zato si ga veliko manjših naročnikov ne more privoščiti. Publiciteta pa ne deluje
na tak način, saj vključuje objave, ki so novinarjevo delo. Prednost publicitete je, da če
naročnik z dobro idejo pritegne novinarjevo zanimanje, je take vrste objava brezplačna.
Oglaševanje in publiciteta pa se razlikujeta tudi v trajanju, saj lahko naročnik plača
ponavljanje objav istega oglasa tudi po več let, publiciteta pa je lahko samo enkratna. Pri
publiciteti gre za novinarska besedila, v katerih se zgodbe razvijajo, zapletajo in razpletajo
ter v njih lahko povzamemo nekakšne navezujoče se zgodbe.
Razlika med oglasom in publiciteto je še v stopnji svobode sporočanja oziroma različni
pravni ureditvi. Oglaševanje je omejeno za alkoholne in tobačne izdelke ter izdelke
zaščitenih ciljnih skupin (npr. otrok) itn., medtem ko je publiciteta načeloma svobodna.

Med glavna orodja publicitete spadajo publikacije, dogodki, sponzorstvo, novice, nastopi
in dobrodelne dejavnosti (Jančič in Žabkar, 2013).
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7 CILJI IN UČINKOVITOST OGLAŠEVANJA

Med oglaševalske cilje pogosto spadajo zavedanje pomena blagovne znamke oziroma
doseganje njene prepoznavnosti, asociacij nanjo in zvestobe blagovni znamki. Poleg
naštetih so oglaševalski cilji lahko vezani tudi na oglas, torej njegovo prepoznavnost, ali
pa na oglaševalske akcije. Prodajni rezultati naj ne bi bili osnovni cilji oglaševanja, saj je
prodajni odziv na oglaševanje težko ovrednotiti. Oglaševalski cilji si po navadi sledijo
hierarhično: doseg, prepoznavanje, stališča do blagovne znamke, priklic skozi čas in
nakupne namere.
Za porabnika so cilji oglaševanja usmerjeni v oblikovanje pozitivnih stališč do izbrane
blagovne znamke, zato je v začetni stopnji uvajanja nove blagovne znamke treba
upoštevati tudi povezovanje znamke z zahtevami ciljne skupine. Oglaševanje na stopnji,
ko je blagovna znamka na trgu že uveljavljena, pa se razlikuje po tem, da je nato treba
oglaševati na način za doseganje zvestobe in zadovoljstva porabnikov ali pa pozneje v
ohranjanju prodaje ter doseganje novih ciljnih skupin. Na podlagi naklonjenosti porabnikov
govorimo tudi o nakupnih namenih in zvestobi blagovni znamki. Primer takega oglasa je
oglas na prodajnih mestih.
Pogost cilj oglaševanja je stališče do blagovne znamke, ki se nanaša na zaznano
vrednost blagovne znamke, pričakovanja porabnikov, prepričanje in zaznave (npr. je
mladostna, aktivna, modna; izražena so tudi čustvena nagnjenja do izdelkov določene
blagovne znamke (Jančič in Žabkar, 2013).

Slika 15:
Oglaševalski cilji
glede na stopnjo v
življenjskem ciklusu
izdelka
(Vir: Jančič in
Žabkar, 2013: 192)
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Na sliki 18 so prikazani oglaševalski cilji, ki se v določenem življenjskem ciklusu (pri
uvajanju, rasti, zrelosti in upadanju) razlikujejo. Oglaševalski cilji naj bi bili kljub temu
vedno opredeljeni glede na to, komu, kdaj in kaj želi oglaševalec predstaviti, ter ustrezni
glede priložnosti ali nevarnosti na trgu.
Pojem učinkovitosti označuje delovanje na najboljši način, z uporabo optimalnih sredstev.
Oglaševalska učinkovitost predstavlja oglaševalski odnos do vložka v oglaševanje. Sem
spadajo vsebina oglasov, izbira medijev in določanje oglaševalskih proračunov.
Učinkovitost lahko prav tako povezujemo z dobičkonosnostjo oglaševanja in vplivom
oglaševanja blagovne znamke ali storitve.
Za porabnike, ki (še) niso porabniki določene blagovne znamke, naj bi se učinkovitost
oglaševanja najbolj povečala. Da bi bilo oglaševanje uspešno in učinkovito, mora biti
opaženo. Za dosego tega cilja je treba uporabiti ustrezen nabor medijev, saj so za vsak
medij značilne specifične lastnosti. Medijski kontekst zelo vpliva na prejemnike in
učinkovitost posameznega oglasa je prav tako odvisna od tega, kje se oglas pojavlja
(Jančič in Žabkar, 2013).

ŠTEVILO MEDIJEV
STOPNJA UČINKOVITOSTI MEDIJEV

1

2

59 %

64 %

3

74 %

4

62 %

5

57 %

Tabela 1: Povprečna raven učinkovitosti uporabe različnega števila oglaševalskih medijev
(Vir: Jančič in Žabkar, 2013: 374)

Analize podatkov, prikazane v tabeli 1, pojasnjujejo, da so oglaševalske akcije, izvedene v
več medijih, praviloma uspešnejše od tistih, ki oglas posredujejo le v enem mediju.
Zanimivo pa je, da to velja le do določenega števila medijev, kajti z dodajanjem števila
medijev začne učinek padati. Raziskave kažejo, da je za optimalne rezultate priporočljivo
uporabljati do tri, največ štiri medije.
Spletni mediji, vključno z družbenimi omrežji, so še dokaj novo in ne tako zelo raziskano
področje. Tudi tu je občinstvo razdrobljeno, potencialni porabniki pa so z blagovno
znamko ves čas v interakciji, ki je lahko pozitivna ali pa negativna. Vse to vpliva na
uspešnost oglaševanja. Strokovnjaki se še vedno niso poenotili glede mnenja, ali se
največji kazalnik uspešnosti šteje v številu bralcev, obiskovalcev, številu klikov, minut
obiska itd. (Jančič in Žabkar, 2013).

25

8 EKSPERIMENTALNI DEL
8.1 NAMEN RAZISKAVE
Namen raziskave je slovenskim oblikovalcem nakazati učinkovitost oglaševanja v več
medijih, prav tako pa me je zanimalo, kaj oblikovalci menijo glede smiselnosti oglaševanja
na podlagi njihovega dohodka. Izbrala sem oblikovalce s podobno ciljno skupino in
prodajnimi cenami, da bi lažje določila način komuniciranja oblikovalcev z javnostjo in
ugotovila, kateri izmed njih uporablja najučinkovitejši pristop. Prav tako je cilj diplomskega
dela ugotoviti, kje slovenski oblikovalci sploh oglašujejo, promovirajo svoje izdelke ali se
pojavljajo v javnosti, ter jim kaj priporočiti za uspešno komuniciranje z javnostjo. Poleg
tega je bil namen raziskati še njihove izkušnje z oglaševanjem in ugotoviti, kolikšna
finančna sredstva se jim zdijo sprejemljiva za oglaševanje oziroma koliko sami porabijo za
oglaševanje, če sploh kaj, ali se jim zdi pojavljanje njihovih produktov sploh pomembno ter
ali morda najamejo strokovnjaka za raziskovanje slovenskega trga. Cilj diplomskega dela
je tako bil raziskati možnosti oglaševanja in pojavljanja v javnosti ter vrste komuniciranja z
javnostjo s kar se da veliko učinkovitostjo. V diplomskem delu sem analizirala tudi
uspešnost oglaševanja slovenskih oblikovalcev na slovenskem trgu.

8.2 PROBLEM
V raziskovalnem delu želim ugotoviti, kje slovenski oblikovalci najpogosteje oglašujejo
oziroma se pojavljajo v medijih in kako komunicirajo z mediji. Poleg tega me zanima,
kakšne so izkušnje slovenskih oblikovalcev z oglaševanjem (v družabnih omrežjih, v
slovenskih modnih revijah, ob slovenskem tednu mode in podobno). Zanima me tudi,
kolikšen je letni promet in prihodek slovenskih oblikovalcev ter kolikšen njihov letni strošek
oglaševanja. Prav tako želim ugotoviti, kaj je po njihovem mnenju najučinkovitejše
oglaševanje in kateri način komuniciranja z mediji je po njihovem mnenju najučinkovitejši.
Cilj diplomskega dela je torej ugotoviti, kolikšna je učinkovitost oglaševanja v več medijih
ter kje (in ali sploh) slovenski oblikovalci glede na svoj prihodek lahko oglašujejo.

8.2.1 HIPOTEZE
Predvidevam, da slovenski oblikovalci najpogosteje oglašujejo v slovenskih modnih
revijah, v Facebooku in z udeležbo na slovenskem tednu mode. Menim, da je njihova
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blagovna znamka prepoznavnejša in da se prodaja poveča ob rednem komuniciranju v
Facebooku. Prav tako predvidevam, da je prišlo do povečanja prepoznavnosti blagovne
znamke zaradi uporabe Instagrama ter promocij in nagradnih iger. Predvidevam, da se
oblikovalci odločajo za različne promocijske oziroma nagradne igre, s katerimi povečajo
prepoznavnost blagovne znamke. Moja predpostavka je, da je letni promet oblikovalcev
okrog 30.000 evrov, strošek vseh oblik oglaševanja letno pa okrog 10.000 evrov.
Oblikovalci po mojem predvidevanju menijo, da so najučinkovitejši načini oglaševanja
oziroma pojavljanja v medijih udeležba na slovenskem tednu mode, sodelovanje z večjim
naročnikom oziroma osebo ali s podjetjem, udeležba na slovenskih modnih revijah ter
obveščanje javnosti v Facebooku. Mislim, da se učinkovitost oglaševanja na podlagi več
medijev linearno poveča.

8.3 METODA DELA
8.3.1 RAZISKOVALNI INSTRUMENT – ANKETNI VPRAŠALNIK
Anketni vprašalnik je bil precej obsežen, sestavljen iz 35 vprašanj odprtega in zaprtega
tipa. Namenjen je bil izrecno slovenskim oblikovalcem. Vključeni v raziskavo so morali
izpolnjevati vsaj enega izmed naslednjih pogojev, in sicer, da so se že kdaj pojavili na
slovenskem tednu mode, da imajo svojo trgovino ali (in) da prodajajo svoje izdelke na
slovenskem trgu.
Anketni vprašalnik je bil sestavljen v elektronski obliki, objavila pa sem ga na spletni
povezavi, do katere je bil omogočen dostop le izbranim slovenskim oblikovalcem. Anketni
vprašalnik je bil anonimen, rezultati anketiranja pa so bili namenjeni izključno za izdelavo
diplomskega dela.

8.3.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Podatki so bili izbrani s spletnim anketnim vprašalnikom, namenjenim le slovenskim
oblikovalcem, zato sem vsakemu posebej poslala e-pošto s povezavo do moje spletne
ankete in pojasnila njen namen.

Na koncu sem izbrala osem oblikovalcev s podobno ciljno skupino in podobno ravnjo
prodajnih cen, saj sem tako lahko analizirala način komuniciranja oblikovalcev s
porabnikih v družabnih omrežjih, ugotovila, kako oglašujejo, kje se njihovi izdelki
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uporabljajo in kateri oblikovalec je izbral učinkovitejši pristop oziroma komunikacijo z
mediji.

8.4 RAZPRAVA O REZULTATIH
V raziskavi je sodelovalo osem slovenskih oblikovalcev s podobno ciljno skupino in
povprečno ceno obleke do 500 evrov.
Med osmimi oblikovalci, ki so bili vključeni v raziskavo, so bili dva moška in šest žensk.
Delovna doba vprašanih se je razlikovala, kajti najkrajša je štiri leta, najdaljša pa kar
štiriindvajset let. Tako je povprečna delovna doba oblikovalca oziroma oblikovalke
približno dvanajst let, kar je kar nekaj let delovne dobe in izkušenj.
Povprečna starost anketiranih slovenskih oblikovalcev je 37 let, najmlajši med njimi je star
29, najstarejši pa 47 let. Dve osebi sta na vprašanje o izobrazbi odgovorili, da sta
dokončali srednjo šolo, ena je pridobila višje- oziroma visokošolsko izobrazbo, kar štiri pa
magisterij in ena doktorat.
Na podlagi analize anketnega vprašalnika sem
ugotovila, kaj slovenskih oblikovalci menijo o tem,
kje naj bi se kupci najbolje seznanili z njihovim
delom. Pri tem vprašanju je bilo možnih več
odgovorov. S slike 17 je razvidno, da sta odgovora
v modnih revijah (z uvodniki (angl. editorial) in
oglasi) in udeležba na tednih mode zasedla enako
število odgovorov (kar 75 %) ter tako dosegla
najvišjo uvrstitev na lestvici oziroma najpogostejši
odgovor pri oblikovalcih. Kupci se torej po mnenju
slovenskih

oblikovalcev

najbolje

seznanijo

z

njihovim delom v modnih revijah in z udeležbo na
tednih mode.
Slika 16: Prikaz deleža anketirancev po spolu in
delovne dobe oblikovalce/-ke

28

Povzamemo lahko torej, da
slovenski oblikovalci udeležbo
na slovenskem tednu mode in
oglaševanje v modnih revijah
ali promocijo njihovih izdelkov
za

namene

modnih

zgodb

oziroma t. i. editorialov visoko
vrednotijo.
Slika 17: Prikaz odgovorov na
vprašanje, kje se po mnenju
slovenskih oblikovalcev kupci
najbolje seznanijo z njihovim
delom

Analiza raziskav je pokazala, da je oglas v modnih revijah res finančno najdražji. Sledita
odgovora v njihovi lastni trgovini in v Facebooku. Slovenski oblikovalci torej pripisujejo
pomembnost tudi oglaševanju v družabnih omrežjih, kajti tako nenehno komunicirajo s
porabniki. Enak je tudi delež pri odgovoru seznanitev kupcev z njihovim delom v njihovi
trgovini.
Naslednje vprašanje, ki sem ga zastavila slovenskim oblikovalcev, je bilo, kje
najpogosteje oglašujejo. Kar 75 odstotkov odgovorov je predstavljal Facebook, kar
pomeni, da se slovenski oblikovalci v tem družabnem omrežju najraje predstavljajo,
komunicirajo z javnostjo ter promovirajo in oglašujejo svoje izdelke ali objave. Zakaj je tak
način oglaševanja pri oblikovalcih najpogostejši, bi lahko pojasnili z dejstvom, da je
sodelovanje v Facebooku brezplačno in si ga vsakdo lahko privošči brez višjih stroškov in
z dokaj velikim učinkom.
Naslednji najštevilčnejši odgovor je bil, da slovenski oblikovalci najpogosteje oglašujejo na
tednih mode. Tako lahko sklepamo, da oblikovalci tednu mode dajejo prednost pred
drugimi oblikami oglaševanja, to pa lahko pojasnimo z dejstvom, da je slovenski teden
mode za oblikovalce precej dostopen in ni tako finančno obremenjujoč, kot je oglaševanje
v slovenskih modnih revijah.
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Zanimiva je ugotovitev,
da slovenski oblikovalci
ne oglašujejo z
izvajanjem nagradnih
iger, s promocijskimi
dejavnostmi in s
ponujanjem brezplačnih
promocijskih izdelkov.

Slika 18: Prikaz
odgovorov na vprašanje,
kje slovenski oblikovalci
najpogosteje oglašujejo

Menijo namreč, da tak način komuniciranja z javnostjo ni dobičkonosen.
Analiza anketnega vprašalnika je pokazala, da so slovenski oblikovalci na vprašanje o
svojih izkušnjah z oglaševanjem v Facebooku, Twitterju, Instagramu, slovenskih modnih
revijah, ob slovenskem tednu mode, ob sodelovanju z medijsko prepoznavno osebnostjo,
med promocijskimi dejavnostmi in z nagradnimi igrami odgovorili naslednje: vsi oblikovalci
imajo izkušnje z oglaševanjem v Facebooku in kar 63 odstotkov, torej pet izmed izbranih
anketirancev, je odgovorilo, da je njihova blagovna znamka postala prepoznavnejša,
vendar pa se prodaja ni povečala. Izmed osmih anketirancev se je prodaja pri treh
povečala, prav tako pa tudi na slovenskem tednu mode, kjer je bilo število odgovorov
enako kot pri izkušnjah z oglaševanjem v Facebooku. Prav tako je pet oblikovalcev
odgovorilo, da je blagovna znamka zaradi oglaševanja na slovenskem tednu mode, v
slovenskih modnih revijah in v sodelovanju z medijsko prepoznavno osebo postala
prepoznavnejša, vendar brez povečane prodaje izdelkov. Večina (63 %) anketiranih
slovenskih oblikovalcev nima nobenih izkušenj z oglaševanjem v Twitterju, Instagramu ali
s promocijskimi dejavnostmi oziroma z nagradnimi igrami.
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Najpozitivnejše so torej izkušnje anketiranih slovenskih oblikovalcev z oglaševanjem v
Facebooku in z udeležbo na slovenskem tednu mode, kjer tudi najpogosteje oglašujejo in
komunicirajo s porabniki.

Slika 19:
Prikaz
odgovorov na
vprašanje,
kakšne so
izkušnje
slovenskih
oblikovalcev z
oglaševanjem
na podanih
mestih

Z naslednjim vprašanjem, ki je bilo namenjeno slovenskim oblikovalcem, sem želela
ugotoviti, kako pogosto se promovirajo ob sodelovanju z znanimi osebnostmi. Dva sta
odgovorila, da enkrat letno, pet izmed njih je izbralo drugo (različno, občasno in le, če gre
za pomembno osebo, odvisno od zanimanja, ne podarjam oblačil v promocijske namene,
odvisno) in ena oseba nikoli.
Analiza anketiranja je pokazala, da se slovenski oblikovalci kar pogosto udeležujejo
slovenskega tedna mode. Dve osebi sta odgovorili, da sta se udeležili vsakega tedna
mode, dve se ga udeležujeta pogosto, ena se ga je udeležila le enkrat, tri osebe pa so
izbrale drugo. Za slovenske oblikovalce je torej pomemben slovenski teden mode in se
odločajo za tako vrsto oglaševanja.
Prihodek anketiranih slovenskih oblikovalcev je različen in predstavlja vsoto od okrog
5000 do 50.000 evrov letno. Zato se tudi letni stroški vseh oblik oglaševanja v preteklem
koledarskem letu od oblikovalca do oblikovalca razlikujejo. Triintrideset odstotkov jih je
odgovorilo, da v preteklem koledarskem letu zanje ni bilo takih stroškov, medtem ko je
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enak delež anketiranih odgovoril, da je bil njihov strošek do 1000 evrov. Sedemnajst
odstotkov anketiranih je odgovorilo, da je bil strošek oglaševanja do 10.000 evrov. Tako
lahko povzamemo, da oblikovalci oglaševanju pripisujejo različno pomembnost oziroma
učinkovitost. Slovenske oblikovalce sem povprašala tudi o letnih stroških oglaševanja na
splošno (v Facebooku, modnih revijah in na slovenskem tednu mode). Rezultati so
predstavljeni v tabeli 2, iz katere je razvidno, da je strošek oglaševanja v modnih revijah
pri vseh oblikovalcih enak, in sicer nič evrov. Na podlagi navedenega lahko sklepamo, da
se slovenski oblikovalci ne odločajo za oglaševanje v modnih revijah, saj zanje verjetno
zaradi izjemno visokih cen oglasa ni donosno. Povprečni letni strošek vseh oblik
oglaševanja je na podlagi analize anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnili slovenski
oblikovalci, do 5250 evrov. Najvišji strošek tako prinaša udeležba na slovenskem tednu
mode, ki ga slovenski oblikovalci tudi največkrat izberejo izmed vseh predstavljenih
načinov oglaševanja. Kar triintrideset odstotkov slovenskih oblikovalcev plača do 500
evrov za udeležbo na slovenskem tednu mode, 17 odstotkov nad 5000 evrov, polovica
vprašanih pa v zvezi s tem nima stroškov. Znesek nič evrov lahko pojasnimo z dejstvom,
da se tedna mode vsi oblikovalci vedno ne udeležijo, torej za ta namen ne porabijo
sredstev.

Letni strošek vseh oblik
oglaševanja v preteklem
koledarskem letu

Letni strošek oglaševanja
v Facebooku

Letni strošek oglaševanja
v modnih revijah

0€

33 %

0€

67 %

0€

do 1000 €

33 %

do 20 €

17 %

100 €

do 3000 €

17 %

do 50 €

0%

do 10.000 €

17 %

do 100 €

17 %

100 %

Letni strošek
oglaševanja na
slovenskem tednu
mode

0€

50 %

0%

do 500 €

33 %

500 €

0%

do 1000 €

0%

1000 €

0%

nad 5000 €

17 %

Tabela 2: Ponazoritev letnih stroškov oglaševanja anketiranih slovenskih oblikovalcev

Na vprašanje, kje (pri modnih oglaševalskih agencijah, na radiu, v večjih trgovskih
središčih, v Twitterju, na veleplakatih, v Instagramu, na televiziji, v spletnem oglaševanju,
pri večjih naročnikih, na slovenskem tednu mode, v slovenskih modnih revijah, v
Facebooku) je po mnenju slovenskih oblikovalcev oglaševanje najučinkovitejše, jih je
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največ odgovorilo, da v Facebooku, ki je tako po pomembnosti zasedel prvo mesto.
Verjetno se slovenski oblikovalci zavedajo pomena komuniciranja s porabniki v družabnih
omrežjih, zato jih je tudi večina ta odgovor postavila na prvo mesto. Na drugem mestu
najučinkovitejšega oglaševanja je odgovor slovenske modne revije, tako lahko sklepamo,
da se oblikovalci zavedajo pomena modnih revij, nato pa sledi odgovor slovenski teden
mode. Iz rezultatov raziskave je razvidno, da se ga anketirani oblikovalci redno
udeležujejo, torej menijo, da je tak pristop učinkovit.
Iz analize rezultatov anketiranja izhaja strinjanje slovenskih oglaševalcev, da bi večkratno
oglaševanje v Facebooku, slovenskih modnih revijah, na slovenskem tednu mode in s
sodelovanjem

medijsko

prepoznavne

osebnosti

pozitivno

vplivalo

na

njihovo

prepoznavnost. Na podlagi tega dejstva lahko sklepamo, da so slovenski oblikovalci
prepoznali pomen v rednem komuniciranju s porabniki v družabnem omrežju, prav tako pa
tudi v sodelovanju z znanimi osebnostmi. Večina slovenskih oblikovalcev se redno
udeležuje slovenskega tedna mode, kar je pokazala analiza izvedenega anketiranja. Tako
lahko potrdim njihovo mnenje, predstavljeno na naslednjem grafu, ki kaže, da se
anketirani oblikovalci stoodstotno strinjajo s trditvijo, da tako oglaševanje vpliva na njihovo
prepoznavnost oziroma prepoznavnost blagovne znamke. Glede komuniciranja po
Twitterju in v Instagramu pa oblikovalci niso izrazili tako enotnega mnenja, saj jih je 67
odstotkov prepričanih, da oglaševanje po Twitterju ne bi vplivalo na njihovo
prepoznavnost, 33 odstotkov vprašanih pa meni, da komuniciranje v Instagramu ne bi
vplivalo na njihovo prepoznavnost.

Slika 20: Odgovori slovenskih oblikovalcev na vprašanje o vplivu oglaševanja na njihovo
prepoznavnost
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Tabela 3 prikazuje rezultate anketiranih oblikovalcev glede odgovorov na vprašanje, kako
pomembno je po njihovem mnenju oglaševanje. V tabeli so v spodnji vrstici prikazane
številke od 1 do 5 oziroma rezultati oblikovalcev, pri čemer 1 pomeni, da je oglaševanje
blagovne znamke izjemno pomembno, številka 5 pa, da oglaševanje blagovne znamke ni
niti najmanj pomembno. Posamezne številke so razporejene v osmih kvadratkih, izmed
katerih vsak predstavlja enega izmed oblikovalcev. Končni rezultati so bili nekoliko
presenetljivi, saj za anketirane slovenske oblikovalce oglaševanje blagovne znamke ni
vedno na prvem mestu. Sklepali bi lahko, da je zanje pomembnejše ustvarjalno delo kot
pa raziskovanje trga oziroma oglaševanje in komuniciranje z javnostjo. Trije izmed
anketirancev oglaševanju blagovne znamke pripisujejo izjemno velik pomen, medtem ko
mu drugi nekoliko manjšega.

Kako pomembno je po vašem mnenju oglaševanje blagovne znamke?
(1 – zelo pomembno, 5 – niti najmanj pomembno)

2

1

4 v Sloveniji
nepomembno

3

3

4

1

1

Tabela 3: Ocenitev pomembnosti oglaševanja po mnenju slovenskih oblikovalcev

Zanimalo me je tudi,
ali je za slovenske
oblikovalce res
pomembnejše
predvsem
ustvarjalno delo kot
pa oglaševanje.
Naslednje vprašanje
se je zato glasilo, ali
se pri oglaševanju in
raziskovanju
slovenskega ter tujega trga odločajo za najem strokovnjaka.
Slika 21: Prikaz rezultatov odgovorov na vprašanje, ali se slovenski oblikovalci pri
oglaševanju odločajo za najem strokovnjaka
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Na podlagi analize sem ugotovila, da kar 67 odstotkov anketiranih oblikovalcev prodaja
izdelke tako na slovenskem kot tudi na tujem trgu, in le 33 odstotkov vprašanih prodaja
svoje izdelke izključno na slovenskem trgu. Končna analiza je pokazala, da se 33
odstotkov vprašanih pri oglaševanju na slovenskem in tujem trgu res odloča za najem
strokovnjaka.
Naslednje vprašanja se je glasilo, kje bi slovenski oblikovalci oglaševali najraje, če bi
lahko, in kaj bi jim tako oglaševanje prineslo. Odgovori so bili različni, a vendar tudi dokaj
podobni. Oglaševali bi v najbolj cenjenih tujih revijah o dizajnu, v dobrih strokovnih modnih
revijah v Barneysu v New Yorku, tako oglaševanje pa bi jim prineslo vstop na svetovni trg,
priznanje oziroma potrditev njihovega dela, in sicer zaradi večje tržne niše in večjega
priznavanja njihovih izdelkov. Tako lahko povzamemo, da je za slovenske oblikovalce
pomemben tudi tuji trg, ne le slovenski, in da bi jim katerokoli oglaševanje na tujem trgu
omogočilo povezave in stik s
porabniki, prav tako pa potrditev
in motivacijo za v prihodnje. Na
podlagi dobljenih rezultatov o
letnih prihodkih oblikovalca in
povprečni ceni obleke okrog 500
evrov sem izdelala tabelo, ki
kaže, kje se oblikovalcem na
podlagi njihovega prihodka po
statistiki in rezultatih anketiranja
ter na podlagi prejšnjih raziskav
splača

oziroma

ne

splača

oglaševati.
Legenda:


– Oglaševanje se splača.

x

– Oglaševanje se ne splača.

Tabela 4: Prikaz podatkov o tem,
kje se oblikovalcu splača
oglaševati na podlagi njegovega
prihodka in stopnje učinkovitosti
medijev
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Ena izmed raziskav (Jančič in Žabkar, 2013) je pokazala, da oglaševanje v medijih, če
presega določeno število, v tem primeru tri, ni več tako učinkovito kot oglaševanje v do
treh medijih. V tabelo sem vključila tudi cene oglasnega prostora različnih medijev, cene
oglasa na televiziji, v slovenskih modnih revijah in na tednu mode.
Tabela 4 prikazuje, da se oblikovalcu, čigar letni prihodek ne presega 5000 evrov, ne
splača oglaševati drugod kot v družabnem omrežju Facebook, kjer je oglas celo
brezplačen oziroma je zanj treba odšteti le 20 evrov, je dokaj učinkovit in javen, torej
dostopen množici po vsem svetu. Stopnja učinkovitosti medijev je pri tem 59-odstotna, kot
so pokazale raziskave, predstavljene v teoretičnem delu. Oblikovalcu z letnim prihodkom
do 10.000 evrov se po mojih raziskavah splača oglaševati na slovenskem tednu mode,
prav tako pa tudi v družabnem omrežju Facebook, kjer naj bi bila stopnja učinkovitosti
okrog 64-odstotna.
Pri letnem prihodku oblikovalca do 30.000 evrov naj bi se oglaševanje splačalo ne le v
družabnem omrežju Facebook in na slovenskem tednu mode, ampak še v znani modni
reviji Elle, saj so raziskave pokazale, da je stopnja učinkovitosti medijev največja, in sicer
74-odstotna. Če bi oblikovalec z letnim prihodkom do 50.000 evrov oglaševal v štirih
različnih medijih, bi stopnja učinkovitosti medija začela upadati vse do 62 odstotkov,
kolikšen naj bi bil končni pokazatelj učinkovitosti.

8.5 ZAKLJUČKI IN SKLEP
8.5.1 ANALIZA SWOT OZIROMA MATRIKA PSPN
Analiza SWOT oziroma matrika PSPN predstavlja prednosti, slabosti, priložnosti in
nevarnosti oglaševanja slovenskih oblikovalcev na slovenskem trgu, v različnih medijih in
po določenih distribucijskih kanalih. Analiza pojasnjuje, katere vrste oglaševanja opustiti
oziroma povečati njihov obseg.
a) Prednosti
Prednost oglaševanja slovenskih oblikovalcev v slovenskih revijah je, da jih opazijo še
druge ciljne skupine, in ne pa le tiste, na katere so osredinjeni. Torej so z njihovim delom
in izdelki seznanjeni tudi drugi potencialni potrošniki. Za oblikovalce je to priložnost za
predstavitev na drugačen način oziroma za drug način oglaševanja. Revije pa so v
primerjavi z drugimi mediji oglaševanja tudi eden izmed virov, ki omogoča najdaljšo
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življenjsko dobo oglasa. Veliko ljudi namreč ohrani izvod za dalj časa, in če ga komu da,
ga prejemnik po navadi ne zavrže takoj. Oglasa tako ne vidi le kupec revije, temveč tudi
drugi, ki so z njim povezani. Modne revije pa omogočajo usmerjenost na določeno ciljno
skupino, tako da je to pri oblikovalcih prednost, saj njihov oglas v modni reviji vidijo le
ljudje, ki so jim izdelki oziroma blagovna znamka namenjeni. Pri potencialnih potrošnikih
lahko oglas v reviji prav tako vpliva na njihovo zaznavo. Veliko oglaševanja vpliva na
spomin potrošnikov, zato jim znamka sčasoma postane znana. Pri naslednjem obisku
trgovine je tako večja verjetnost, da potrošniki prej kupijo izdelek te blagovne znamke. Na
ta način oblikovalci pri potrošnikih vzbujajo željo in občutek pomanjkanja. Poleg tega
poznamo tudi publiciteto, ki je brezplačna, in če oblikovalec z dobro idejo pritegne
novinarjevo zanimanje, je taka vrsta objave brezplačna. Naslednja prednost je
oglaševanje v maloprodaji, kjer so trgovine osredinjene predvsem na oglaševanje s ciljno
skupino na lokalnem trgu. Tako slovenski oblikovalci lahko pridobijo več slovenskih
kupcev. Večje trgovine kupce nenehno seznanjajo z določeno trgovino in si prizadevajo
privabiti čim več porabnikov, torej je za oblikovalca večja možnost, da se porabniki
seznanijo z njegovim delom oziroma kupijo njegove izdelke. Eno izmed načel
gospodarjenja je, da s čim manj sredstvi dosežemo izbrani učinek in tako oblikovalca
stane manj, če se pojavlja v večji slovenski trgovini kot pa v slovenski reviji, čeprav je
učinek lahko enak.
Treba je omeniti še oglaševalske agencije, ki so specializirane za načrtovanje in izvajanje
marketinškega komuniciranja. Povezujejo se v mednarodne verige in s tem pridobivanje
naročnikov po vsem svetu. Če oblikovalec oglašuje z njihovim sodelovanjem, lahko hitro
pride v stik tudi z drugimi priznanimi ustvarjalnimi ljudmi in sodeluje s strokovnjaki na tem
področju, ki bi bili za oblikovalca brez posredovanja oglaševalske agencije nedostopni. Žal
oglaševalskih agencij za oblikovalce v Sloveniji še ni, so pa v tujini, še posebej za
mladega oblikovalca, neizogibne. Prednost na trgu je tudi spletno oglaševanje, saj se tak
oglas hitro širi, prav tako pa je velika prednost tudi dvosmerna komunikacija med
porabniki in oblikovalci. Tako vzpostavljajo in ohranjajo odnose s ciljno skupino, danes pa
enosmerna komunikacija izgublja moč, saj porabnika zanima mnenje drugih porabnikov,
več mnenj, komentarjev in objav. Prenašanje sporočil po internetu, še posebej v
družabnih omrežjih, je izjemno hitro in lahko pomembno učinkuje, saj sporočilo porabniki
po vsem svetu hitro vidijo in ga delijo z drugimi porabniki.
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b) Slabosti
Na trgu pa se pojavljajo tudi nekatere slabosti, na primer ta, da je oglas v slovenskih
modnih revijah večinoma namenjen le slovenskemu občinstvu. Naslednja slabost je lahko
dejstvo, da oblikovalci veliko denarja porabijo za oglaševanje, njihov oglas pa ne privede
do povečanja prodaje. Oglaševanje jih torej vedno ne pripelje do novih kupcev in dodatne
prodaje izdelkov ali pa prepoznavnosti blagovne znamke. Če oglas oblikovalsko ni
dovršen in privlačen, lahko celo povzroči posplošitev lastnosti te znamke na vse druge
izdelke istega oblikovalca. Slabost je tudi ta, da ciljna skupina ne more otipati materiala in
mogoče ne more jasno videti vseh strani izdelka. Tako oglaševanje v manj uspešnih in
cenovno dostopnejših revijah lahko prav tako vpliva na kupčevo zaznavo ter ustvarja
laičen vtis, da če oblikovalec oglašuje v takih revijah, ni ravno uspešen. Stroški
oglaševanja v revijah so bistveno višji kot pa pri kateremkoli drugem mediju.
Pomanjkljivost oglaševanja v modnih revijah je med drugim tudi, da morajo te biti
pripravljene veliko časa pred izidom, zato morajo oglaševalci oglas posredovati tudi do
dva meseca pred izidom revije. Oblikovalcem, ki si želijo hitro predstaviti kak izdelek, se
tako oglaševanje ne splača. Naslednja slabost pri oglaševanju so publicistične objave, ki
so za oblikovalca neobvladljive, saj so pod nadzorom novinarja in urednika. Poleg tega pa
je oglaševanje omejeno na raznih področjih (tobačnih in alkoholnih izdelkov ter izdelkov
za otroke) in ni tako svobodno, saj se mora ujemati z etičnimi ter s pravnimi pogoji.
Pomanjkljivost oglaševanja v maloprodaji pa je, da so trgovine osredinjene predvsem na
oglaševanje za ciljne skupine na lokalnem trgu, zato oblikovalec, za katerega je
pomembno, da kupce seznani s svojimi izdelki na lokalnem trgu, verjetno tu ne more biti
tako zelo prepoznaven. Tudi oglaševanje po televiziji ni brez slabosti, saj je oglas časovno
omejen in za porabnika razmeroma kratek. Oglaševanje s posredovanjem oglaševalskih
agencij, ki jih v Sloveniji sicer (še) ni, pa prav tako lahko pomeni prevelik nadzor nad
oblikovalcem, saj mu lahko omejuje ustvarjalno pot, če npr. neke vrst oblačil, ki jih
oblikovalec oblikuje, po mnenju oglaševalske agencije niso primerne za večji trg, jih mora
oblikovalec po njenem naročilu prilagoditi in spremeniti. Prav tako pa lahko agencije
oblikovalcu zaračunajo visoko provizijo. Spletno oglaševanje je lahko prav tako
pomanjkljivo, saj se sledenje porabnikov določeni znamki lahko obnese negativno.
Družabna

omrežja

namreč

omogočajo

nenehen

dostop

in

komunikacijo

med

oglaševalcem in porabnikom, vpliv porabnikov pa je danes vse večji, lahko izražajo
negativno kritiko, ki pa ni v prid oblikovalcu, torej oglaševalcu.
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c) Priložnosti
Oblikovalski izdelek lahko s svojim dovršenim in privlačnim oglasom v slovenski reviji
vpliva na novo zaznavanje mode, spremembo v modi in spremembo doživljanja mode, kar
oblikovalcu omogoči večji zaslužek. Prav tako je mogoča priložnost, da je v številki revije,
v kateri je objavljen oglas, povsem slučajno kak prispevek o znani osebnosti, zaradi česar
se poveča prodaja revije. Prav tako je za oblikovalca, ki svoje izdelke oglašuje v večjem
znanem trgovskem središču, mogoča priložnost, da ravno takrat pride na obisk večji
kupec, ki opazi oblikovalčeve stvaritve in pokupi velik del kolekcije.
d) Nevarnosti
Nevarnost oglaševanja slovenskih oblikovalcev v slovenskih modnih revijah je, da
konkurenca dobi nove zamisli, jih kopira oziroma interpretira na svoje načine. Nevarnost
je tudi ta, da revija, v kateri je oglas oblikovalca, izgubi moč in bralce, na primer zaradi
neprimernega poslovanja. Obstaja tudi nevarnost, da revija propade ali pa se podraži in je
kupci zato ne bodo kupovali. Prav tako obstaja nevarnost pri oglaševanju v družabnih
omrežjih, saj je v njih oblikovalec lahko deležen negativne kritike ali ocene drugih
porabnikov, kar lahko vpliva na druge (prihodnje) kupce.

8.6 KONČNI SKLEP
Rezultati anketiranja so potrdili mojo hipotezo, da slovenski oblikovalci najpogosteje
oglašujejo v slovenskih modnih revijah, v Facebooku in na slovenskem tednu mode.
Analiza anketnega vprašalnika je namreč pokazala, da je bil najpogostejši odgovor (pri kar
75 odstotkih vprašanih) družabno omrežje Facebook, kar pomeni, da se v njem slovenski
oblikovalci najraje predstavljajo, komunicirajo z javnostjo, promovirajo in oglašujejo svoje
izdelke ali objavljajo predstavitvena besedila. Sledil je odgovor na slovenskih tednih mode
(pri 63 odstotkih vprašanih). Oblikovalci torej tednu mode dajejo prednost pred drugimi
oblikami oglaševanja, prav tako pa tudi komuniciranju z javnostjo v slovenskih modnih
revijah. Sledil je odgovor v lastni trgovini, kar je bil tudi pričakovan odgovor, zanimiva pa je
ugotovitev, da se slovenski oblikovalci ne promovirajo z nagradnimi igrami, s
promocijskimi dejavnostmi in z brezplačnimi promocijskimi izdelki. Takega načina
komuniciranja z javnostjo namreč ne prepoznavajo kot zelo dobičkonosnega.
Sledila je hipoteza o oglaševalskih izkušnjah slovenskih oblikovalcev v družabnih
omrežjih, kot sta Facebook in Instagram, ter v slovenskih modnih revijah, na slovenskem
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tednu mode, pri oglaševanju s sodelovanjem medijsko prepoznavne osebnosti ter s
promocijskimi dejavnostmi in z nagradnimi igrami. Ugotovitve na podlagi izvedene
raziskave niso popolnoma potrdile moje hipoteze. Raziskava je namreč pokazala, da pri
uporabi Twitterja ni prišlo do nobenih sprememb, pri uporabi družabnih omrežij, na
slovenskem tednu mode, sodelovanju z medijsko prepoznavno osebnostjo in promocijskih
dejavnostih pa je pri večini oblikovalcev blagovna znamka postala prepoznavnejša,
medtem ko se prodaja ni povečala. Vsi anketirani slovenski oblikovalci imajo izkušnje z
oglaševanjem v družabnem omrežju Facebook, odgovor pa ni bil tako enoten pri uporabi
drugih metod oglaševanja. Petindvajset odstotkov vprašanih namreč nima nobenih
izkušenj pri komuniciranju z javnostjo po Twitterju. Anketiranje je tudi pokazalo, da se je
oblikovalcem po udeležbi na slovenskem tednu mode in oglaševanju v Facebooku
prodaja najpogosteje povečala. Pet anketirancev je tudi odgovorilo, da je njihova blagovna
znamka postala prepoznavnejša, vendar pa prodaja z oglaševanjem v Facebooku ni
narasla. Izmed osmih anketirancev je prodaja pri treh narasla, prav tako tudi po udeležbi
na slovenskem tednu mode. Poleg tega je analiza pokazala, da je blagovna znamka petih
oblikovalcev izmed osmih po oglaševanju na slovenskem tednu mode, v slovenskih
modnih

revijah

in

s

sodelovanjem

z

medijsko

prepoznavno

osebo

postala

prepoznavnejša, vendar brez povečane prodaje izdelkov. Triinšestdeset odstotkov
oblikovalcev nima nobenih izkušenj z oglaševanjem po Twitterju in v Instagramu ali s
promocijskimi dejavnostmi oziroma z nagradnimi igrami. Najpozitivnejše so torej izkušnje
anketiranih slovenskih oblikovalcev z oglaševanjem v Facebooku in na slovenskem tednu
mode.
Hipoteza glede letnega prometa oblikovalcev, da ta znaša 30.000 evrov, je prav tako
delno potrjena, saj jih je tako odgovorilo 33 odstotkov. Prav tako jih je 33 odstotkov
odgovorilo, da je njihov prihodek do 10.000 evrov, 17 odstotkov, da ta znaša do 5000
evrov, in 17 odstotkov, da je letni prihodek v preteklem koledarskem letu znašal do 50.000
evrov.
Letni stroški vseh oblik oglaševanja v preteklem koledarskem letu se od oblikovalca do
oblikovalca razlikujejo. Končna analiza je tako pokazala, da pri 17 odstotkih vprašanih
strošek vseh oblik oglaševanja v preteklem koledarskem letu znašal do 10.000 evrov, pri
nekaterih (kar 33 odstotkih) pa tega stroška ni bilo. Triintrideset odstotkov anketiranih
oblikovalcev je odgovorilo, da v preteklem koledarskem letu niso imeli izdatkov za
oglaševanje, medtem ko je enak delež vprašanih odgovoril, da je bil ta strošek do 1000
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evrov. Sedemnajst odstotkov anketirancev je odgovorilo, da so za oglaševanje porabili do
10.000 evrov. Tako lahko povzamemo, da oblikovalci oglaševanju pripisujejo različno
pomembnost oziroma učinkovitost.
Na podlagi analize anketnega vprašalnika je bilo ugotovljeno, da so po mnenju
oblikovalcev najučinkovitejši načini oglaševanje z udeležbo na slovenskem tednu mode, s
pridobitvijo večjega naročnika oziroma osebe ali podjetja ter oglaševanje v slovenskih
modnih revijah in v družabnem omrežju Facebook, zato je ta hipoteza potrjena. Največ
oblikovalcev je odgovorilo, da je po njihovem mnenju najučinkovitejše oglaševanje v
Facebooku, sledijo oglaševanje v slovenskih modnih revijah, na slovenskem tednu mode,
sodelovanje z večjim naročnikom, spletno oglaševanje, televizijsko oglaševanje,
vključenost v Instagram, oglaševanje z veleplakati, v Twitterju, v večjih trgovskih središčih,
na radiu, na zadnjem mestu pa sta posredovanje modne oglaševalske agencije in drugo.
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10 PRILOGE
VPRAŠALNIK ZA SLOVENSKE OBLIKOVALCE
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1. Spol:

a) M
b) Ž

2. Delovna doba oblikovalca/-ke:
____________________________________________________________________

3. Starost:
____________________________________________________________________
4. Najvišja dosežena izobrazba:

a) osnovnošolska
b) srednješolska
c) višje-/ visokošolska
č) magisterij
d) doktorat
5. Kje oz. kako se po vašem mnenju kupci najbolje seznanijo z vašim delom?
Možnih je več odgovorov.

a) v modnih revijah (z editoriali, oglasi)
b) v moji trgovini
c) v večjih nakupovalnih središčih
č) v spletnih oglasih
d) v Facebooku
e) v Twitterju
f)

v Instagramu

g) s sodelovanjem z večjim naročnikom (z osebo/s podjetjem)
h) s sodelovanjem z medijsko prepoznavno osebo
i)

med udeležbo na tekmovanjih/natečajih

j)

med nagradnimi igrami, promocijskimi dejavnostmi (z brezplačnimi promocijskimi
izdelki)

k) med udeležbo na tednih mode
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l)

s posredovanjem modnih oglaševalskih agencij

m) drugo
6. Kje oz. kako najpogosteje oglašujete?
Možnih je več odgovorov.

a) v modnih revijah (z editorali, oglasi)
b) v lastni trgovini
c) v večjih nakupovalnih središčih
č) s spletnimi oglasi
d) v Facebooku
e) v Twitterju
f)

v Instagramu

g) s sodelovanjem z večjim naročnikom (z osebo/s podjetjem)
h) s sodelovanjem z medijsko prepoznavno osebo
i)

med udeležbo na tekmovanjih/natečajih

j)

med nagradnimi igrami, promocijskimi dejavnostmi (z brezplačnimi promocijskimi
izdelki)

k) med udeležbo na tednih mode
l)

s posredovanjem modnih oglaševalskih agencij

m) drugo
7. Ali imate stalnega večjega naročnika (oz. osebo, s katero ste sklenili pogodbo za
določeno storitev)?

a) Da.
b) Ne.
8. Kakšne so vaše izkušnje z naštetimi mesti oglaševanja?
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Prodaja se je

Blagovna znamka

Ni prišlo do

Nimam

povečala.

je prepoznavnejša,

sprememb.

izkušenj.

prodaja ni narasla.

Facebook

Twitter

Instagram

Slovenske modne
revije

Slovenski teden
mode

Medijsko
prepoznavna
osebnost

Promocije,
nagradne igre

Drugo

9. Ali bi oglaševali s posredovanjem oglaševalskih agencij, če bi te delovale v
Sloveniji?

a) Da.
b) Ne.
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10. Kako pogosto oglašujete v slovenskih modnih revijah?
a) enkrat mesečno
b) enkrat na pol leta
c) enkrat letno
č) enkrat na več let
d) nikoli
e) drugo
11. Kako pogosto oglašujete v Facebooku?

a) vsako uro
b) dvakrat na dan
c) enkrat na dan
č) vsak drugi dan
d) enkrat na teden
e) dvakrat na mesec
f)

enkrat na mesec

g) drugo
h) nikoli
12. Kako pogosto oglašujete v Twitterju?

a) vsako uro
b) dvakrat na dan
c) enkrat na dan
č) vsak drugi dan
d) enkrat na teden
e) dvakrat na mesec
f)

enkrat na mesec

g) drugo
h) nikoli
13. Kako pogosto oglašujete v Instagramu?
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a) vsako uro
b) dvakrat na dan
c) enkrat na dan
č) vsak drugi dan
d) enkrat na teden
e) dvakrat na mesec
f)

enkrat na mesec

g) drugo
h) nikoli

14. Kako pogosto se promovirate s sodelovanjem z znano osebo?

a) vsak dan
b) enkrat tedensko
c) enkrat mesečno
č) enkrat na pol leta
d) enkrat letno
e) drugo
f)

nikoli

15. Kako pogosto se promovirate z nagradnimi igrami in drugimi promocijskimi
dejavnostmi (z brezplačnimi promocijskimi izdelki)?

a) vsak dan
b) enkrat tedensko
c) enkrat mesečno
č) enkrat na pol leta
d) enkrat letno
e) drugo
f)

nikoli

16. Kako pogosto se udeležujete (predstavite svoje kreacije) na slovenskem tednu
mode?
a) Udeležil/-a sem se vsakega tedna mode.
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b) Pogosto se ge udeležujem.
c) Udeležil/-a sem se ga le enkrat.
č) Drugo:
d) Nikoli.
17. Kolikšen je bil vaš letni prihodek v preteklem koledarskem letu?
a) do 5000 €
b) do 10.000 €
c) do 30.000 €
č) do 50.000 €
d) do 70.000 €
e) do 90.000 €
f)

nad 90.000 €

g) 0 €
18. Kolikšen je bil vaš letni strošek vseh oblik oglaševanja v preteklem koledarskem
letu?
a) do 1000 €
b) do 3000 €
c) do 5000 €
č) do 7000 €
d) do 9000 €
e) do 10.000 €
f)

do 30.000 €

g) nad 50.000 €
h) 0 €
19. Koliko porabite za oglaševanje v Facebooku letno?
a) do 20 €
b) do 50 €
c) do 100 €
č) do 500 €
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d) do 1000 €
e) do 3000 €
f)

do 5000 €

g) nad 5000 €
h) 0 €
20. Koliko porabite za oglaševanje v slovenskih modnih revijah letno?
a) do 100 €
b) do 500 €
c) do 1000 €
č) do 3000 €
d) do 5000 €
e) do 7000 €
f)

nad 7000 €

g) 0 €
21. Koliko porabite za oglaševanje na slovenskem tednu mode?
a) do 100 €
b) do 500 €
c) do 1000 €
č) do 3000 €
d) nad 5000 €
e) 0 €
22. Kateri način oglaševanja je po vašem mnenju najučinkovitejši?
Oštevilčite od ena do trinajst (1 = najpomembnejše).

oglaševanje v slovenskih modnih revijah ___
radijsko oglaševanje ___
televizijsko oglaševanje ___
oglaševanje z veleplakati ___
sodelovanje na slovenskem tednu mode ___
oglaševanje v Facebooku ___
oglaševanje v Instagramu ___
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oglaševanje v Twitterju ___
spletno oglaševnaje ___
sodelovanje z večjim naročnikom (z osebo/s podjetjem) ___
oglaševanje v večjih trgovskih središčih ___
oglaševanje s posredovanjem modnih oglaševalskih agencij ___
drugo ___
23. Za katero oglaševanje porabite največ finančnih sredstev?
Oštevilčite od ena do trinajst (1= največ).

v slovenskih modnih revijah ___
na radiu ___
na televiziji ___
na veleplakatih ___
za udeležbo na slovenskem tednu mode ___
v Facebooku ___
v Instagramu ___
v Twitterju ___
za spletno oglaševanje
za sodelovanje z večjim naročnikom (z osebo/s podjetjem) ___
v večjih trgovskih središčih ___
za posredovanje modne oglaševalske agencije ___
drugo ___
24. Kateri je vaš slog oblikovanja?
Možnih je več odgovorov.

a) športni
b) elegantni
c) športno- elegantni
č) klasični/poslovni
d) vintage
e) grunge
f)

avantgardni

g) odvisno od naročnika
h) Nimam posebnega sloga.
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i)

Drugo

25. Ali menite, da bi večkratno oglaševanje na naštete načine vplivalo na vašo
prepoznavnost?

Facebook

DA

NE

Twitter

DA

NE

Instagram

DA

NE

slovenske modne revije

DA

NE

slovenski teden mode

DA

NE

medijsko prepoznavna osebnost

DA

NE

26. Kako pomembno je za vas oglaševanje blagovne znamke? Ocenite s številkami od
1 do 5.
1 = izjemno pomembno, 5 = sploh ni pomembno

27. Kateri način promoviranja prav tako uporabljate?
Možnih je več odgovorov.

a) Sponzoriram znane osebnosti.
b) Delim letake na javnih mestih.
c) Redno organiziram nagradne igre.
č) Zaposlujem študente ali pripravnike.
d) Drugo:

28. Kje prodajate svoje izdelke?

a) na slovenskem trgu
b) na tujem trgu
c) na slovenskem in tujem trgu
č) drugo
29. Ali se kdaj odločite za najem strokovnjaka v navedenih primerih?
pri oglaševanju na slovenskem trgu

DA

NE
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pri raziskovanju slovenskega trga

DA

NE

pri oglaševanju na tujem trgu

DA

NE

pri raziskovanju tujega trga

DA

NE

30. Kako pogosto je objavljen intervju z vami v slovenskih tiskanih medijih?
a) enkrat mesečno
b) večkrat mesečno
c) enkrat letno
č) enkrat na dve leti
d) zelo redko
e) nikoli
f)

drugo

31. Kako pogosto se vaši izdelki pojavljajo v TV-oddajah?
a) enkrat mesečno
b) večkrat mesečno
c) enkrat letno
č) enkrat na dve leti
d) zelo redko
e) nikoli
f)

drugo

32. Kje bi najraje oglaševali, če bi lahko?

33. Zakaj? Kaj bi vam tako oglaševanje prineslo?

34. Kolikšna je starost vaše ciljne skupine?
Možnih je več odgovorov.

a) do 25 let
b) od 25 do 40 let
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c) od 40 do 60 let
č) nad 60 let
d) drugo
35. Kolikšna je poprečna cena obleke, ki ste jo izdelali?
a) do 500 €
b) do 1000 €
c) do 5000 €
č) do 7000 €
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