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POVZETEK
S pojavom interneta so se pojavili novi kanali, preko katerih lahko podjetja komunicirajo s
svojim občinstvom. Med temi novimi kanali so tudi socialna omrežja, ki vedno bolj
nadomeščajo tradicionalne medije ter imajo iz dneva v dan vedno večji pomen, njihova
uporabnost pa je v porastu. Socialna omrežja so danes pomemben del razvoja in
izgradnje blagovne znamke. Vse večje število potrošnikov, ki postajajo oboževalci in/ali
sledilci blagovnih znamk na socialnih omrežjih, in vse večja uporaba teh omrežij kot vir
informacij o blagovnih znamkah, vodita k domnevi, da imajo socialna omrežja v primerjavi
s tradicionalnimi tržnimi instrumenti komuniciranja vedno večji vpliv na uspeh blagovne
znamke. Skrb za prepoznavnost blagovne znamke in povečanje pripadnosti strank
blagovnim znamkam se je začela seliti iz realnega v virtualni svet. Že danes je moč na
socialnih omrežjih najti številna podjetja, ki tam utrjujejo pripadnost kupcev do njihovih
blagovnih znamk. Podjetja želijo s potrošniki razviti odnos, ki temelji na medsebojnem
zaupanju, in za oblikovanje takšnega razmerja uporabljajo socialna omrežja. Odnos, ki
temelji na zaupanju, prinaša namreč največ zvestih potrošnikov. Imeti zveste potrošnike
pa je cilj vsakega podjetja, saj jim ti prinašajo največ dobička in ustvarjajo najboljšo
reklamo med ostalimi potrošniki.
O tej temi je bilo v opravljenih že več tujih študij. Tuji avtorji navajajo, da kampanje, ki jih
podjetja izvajajo na socialnem omrežju, dejansko prinašajo največ zvestih potrošnikov.
Poleg prisotnosti na socialnem omrežju tuji avtorji svetujejo, da podjetja s člani svoje
skupnosti delijo zanimivo vsebino in jih tako spodbudijo, da jo delijo s svojimi prijatelji ali
pa komentirajo. Z objavljanjem kvalitetne vsebine, ki potrošnike zanima, pokaže, da jih
podjetja poslušajo in jim nudijo tisto kar si dejansko želijo. Vse to pa vpliva na krepitev
zvestobe potrošnikov. Tuje študije tudi ugotavljajo, da v kolikor posameznik postane
oboževalec/sledilec blagovne znamke na socialnem omrežju, je zanj veliko bolj verjetno,
da bo to blagovno znamko priporočil drugim. Takšno priporočilo je za podjetje in njegovo
blagovno znamko neprecenljivo. Priporočilo pa posreduje izključno potrošnik, ki je znamki
zvest in ki ji zaupa. Raziskave so tudi pokazale, da so bili posamezniki, ki so bili aktivno
vključeni v ustvarjanje in/ali deljenje vsebin v skupnostih na socialnem omrežju, bolj
čustveno navezani na blagovne znamke. Čustveno navezani posamezniki pa veljajo za
najbolj zveste potrošnike.
S pomočjo ankete sem izvedla tudi lastno študijo, ki potrjuje ugotovitve tujih avtorjev, da
prisotnost blagovne znamke na socialnih omrežjih resnično povečuje oz. krepi zvestobo
strank blagovni znamki. Ugotovila sem, da kampanje, ki jih podjetje za blagovno znamko
izvaja na socialnem omrežju, pozitivno vplivajo na nakupno odločitev potrošnikov.
Anketirancem je pomembnejša kvalitetna vsebina, ki jo podjetja objavljajo v skupnostih
blagovne znamke in ne to, koliko je podjetje aktivno. Prišla sem tudi do ugotovitve, da je
večina, ki so stran blagovne znamke »všečkali« ali ji začeli slediti, tudi priporočilo to
blagovno znamko drugim. Največ potrošnikov, ki so se opredelili, da so čustveno navezani
na blagovno znamko, je prav tako bilo že vključenih v ustvarjanje in/ali deljenje vsebine,
v

ki jo je blagovna znamka oz. njen predstavnik objavil v skupnosti. To je bil tudi osnovni
cilj magistrskega dela, torej ugotoviti ali socialno omrežje vpliva na zvestobo blagovni
znamki. Rezultati lastne študije so bili tako primerljivi z ugotovitvami iz tujih študij.
Na podlagi ugotovitev lastne ankete v kombinaciji z ugotovitvami tujih avtorjev sem
podala tudi predloge za podjetja, s katerimi lahko izboljšajo svoj pristop pri oblikovanju
zvestobe potrošnikov do njihove blagovne znamke na socialnem omrežju. Strateški načrt,
ki ga morajo podjetja oblikovati, mora med drugim vsebovati seznam in urnik objavljanja
vsebine, ki je zanimiva potrošnikom in jo potrošniki želijo deliti ter komentirati, nagradnih
iger, kampanj, oglasov, ki jih bodo izvajala, itd. Z vsem tem bodo spodbudila potrošnike,
da se priključijo in sodelujejo v razpravah, pri (so)ustvarjanju vsebine ipd. Podjetja se
morajo tudi stalno truditi, da odgovarjajo na vsa vprašanja potrošnikov in se redno
odzivajo na njihove komentarje. Le tako ima socialno omrežje lahko pozitiven vpliv na
zvestobo blagovni znamki. Vendar pa morajo biti podjetja pri uporabi socialnega omrežja
previdna. Prevelika oz. premajhna aktivnost ima lahko tudi negativen vpliv na zvestobo
blagovni znamki.
Ključne besede: Socialno omrežje, blagovna znamka, zvestoba blagovni znamki,
skupnost na socialnem omrežju, zaupanje.
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SUMMARY
EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON BRAND LOYALTY
With the emergence of the internet, new channels have appeared through which
companies can communicate with their audience. Among these new channels are also
social media channels that are progressively replacing traditional media. Their usage is
now truly on the rise. Social media is an important part of development and brand
building. There is a growing number of customers who are becoming fans and/or
followers of different brands on social media. This increased usage of these networks as a
source of information about the brands has led to the assumption that social media,
compared to traditional marketing communication instruments, has now a significant
impact on the success of the brand. Building brand awareness has moved from the real
world to the virtual world. Brands have already begun to exploit the opportunities offered
by these new social media channels. Today you can find numerous companies using
social media to strengthen consumers' brand loyalty. This is because companies want to
develop a deeper relationship with their consumers that is based on mutual trust. For this
reason, social media is used as a way to help create such a relationship. Trust based
relationships help to develop a loyal consumer. Having loyal consumers is the main goal
of all the companies. This is because loyal consumers bring the most profit and create the
best advertising opportunities for the brand.
Several studies have been already carried out by international researchers about this
topic. These authors state that the campaigns, carried out by the companies on social
media, actually bring the majority of loyal consumers. Authors advise that companies
should share with the members of their community content that is interesting. This
practice encourages consumer to share content with their friends through sharing, liking
and commenting. By publishing quality content that consumers are interested in,
companies show that they listen to them and give them what they actually like. Other
studies also show that customers, who become fans/followers of a brand on the social
media, are much more likely to recommend this brand to others. Such a recommendation
is priceless for the company and its brand because the recommendations are usually
given by consumers who trust the brand and are loyal to it. Studies have also shown that
the individuals, who were actively involved in the process of creating and/or sharing of
the content in brand communities on social media, are more emotionally attached to the
brand. Emotionally attached individuals are recognized as the most loyal consumers.
I conducted my own study with the help of a survey. The survey confirmed the findings of
international studies that the brand's presence on social media increases customers’ brand
loyalty. I found out that the campaigns, which the companies carry out on social media,
have a positive impact on the purchasing decisions of consumers. Respondents feel that
quality branded content is more important than how much the company is active on a
social media channel. I also came to the conclusion that the majority of people which
vii

liked and/or started to follow the brand page also recommended that brand to others.
Most consumers who identified themselves as emotionally attached to the brand, have
already been involved in creating and/or sharing of the content that the brand or its
representative posted in the brand community. This was also the primary goal of my
master's thesis, that is, to determine whether the social media has an effect on brand
loyalty. The results of my own study were also comparable with the findings from other
international studies.
My studies, combined with others, have unearthed suggestions which can improve how a
company can increase consumers’ brand loyalty through social media. The strategic plan,
which the companies have to develop, has to include a list and a schedule of content
publishing. This schedule should plan out prize competitions, campaigns, ads that will be
performed, engagement posts and marketing strategies.. All of this will encourage
consumers to join in and participate in discussions, in the creation of content, etc..
Companies must also make an effort to regularly answer to all customers’ questions and
respond to their comments. Social media thrives because it creates a conversation. Only
by taking these steps can social media have a positive impact on brand loyalty. However,
companies must be cautious in the use of social media. Namely, the excessive or the lack
of activity can also have a negative impact on brand loyalty.
Keywords: Social network, brand, brand loyalty, brand community on social media,
trust.
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SEZNAM TUJIH IZRAZOV
Avatar

Je uporabnikova računalniška prezentacija, lahko je v obliki
tridimenzionalnega modela (lutka), ki se uporablja za računalniške igre, ali
dvodimenzionalne ikone (slike), ki se porablja na internetnih forumih in
drugih skupnostih, v začetnih sistemih je zavzemal tudi obliko besedila. Je
objekt, ki predstavlja utelešenost uporabnika. Izraz »avatar« se lahko prav
tako nanaša na osebo, povezano z računalniškim imenom ali uporabnikom
interneta

Follow

Slediti

Offline

Nedosegljiv; nekontroliran s strani
računalnikom oz. zunanjo mrežo

Online

Na spletu, dosegljiv; kontroliran s strani računalnika ali povezan z
računalnikom oz. z omrežjem

Per se

Samo od sebe, samo po sebi

Podcast

Ali poslovenjeno poddaja je digitalna vsebina, ki jo je mogoče s spleta v
obliki avdio ali video datotek prenašati na računalnik ali prenosno napravo.
Podobno kot pri blogih se vsebina nalaga periodično, edina razlika je, da je
ta posneta in ne zapisana.

Retweet

Je glagol, ki označuje ponovno objavo oziroma nadaljnje širjenje sporočila
na Twitterju

Tweet

Pomeni objavo na spletnem socialnem omrežju Twitter

xv

računalnika

ali

nepovezan

z

1 UVOD
Medtem ko priljubljenost tradicionalnih medijev pada, se uporaba socialnih omrežij
povečuje. Če želijo podjetja ohraniti podobo svoje blagovne znamke in obdržati njen
položaj na trgu, je pomembno, da se začnejo s svojim občinstvom povezovati preko
medija, ki ga njihovo ciljno občinstvo tudi najpogosteje uporablja.
Socialna omrežja podjetjem omogočajo, da za svojo blagovno znamko ustvarijo stran ali
skupino, v katero se lahko priključijo posamezniki, ki jim je blagovna znamka všeč.
Podjetja se želijo učiti o skupnostih na socialnih omrežjih, in sicer o tem, kako jih ustvariti
in voditi, saj jim le-te dajejo možnost neposrednega merjenja odziva uporabnikov. To
zajema tudi vrsto povezovanj in vzpostavljanja odnosov z ljudmi, ki jim je njihova
blagovna znamka všeč. Razlog zanimanja za oblikovanje skupnosti blagovne znamke je
tudi v tem, da te skupnosti povečujejo možnosti za privabljanje novih kupcev in krepitev
sodelovanja z obstoječimi zvestimi kupci. Hkrati pa se vedno več podjetij odloča za
sodelovanje na socialnih omrežjih zaradi same priljubljenosti, širokega dosega, nizkih
stroškov in visoke stopnje komunikacije, ki jih le-ta omogočajo.
Socialno omrežje se osredotoča na posameznika in njegovo okolje. Da se blagovna
znamka lahko vključi v ta krog je potrebno, da se znamka določenega podjetja
implementira v posameznikov krog zaupanja. Z nagovarjanjem svojega občinstva preko
socialnih omrežij se pojavi možnost dialoga. Dialog med podjetjem in potrošnikom ustvari
zaupanje, vse dokler se dialoga ne uporabi za zavajanje. Druga dobra stran dialoga pa je,
da ima podjetje možnost pridobiti povratne informacije o svojih aktivnostih in proizvodih,
ki jih lahko uporabi v svojo korist.
Premik od množičnih medijev k socialnim omrežjem je prinesel tudi pomemben premik v
ravnotežju moči med podjetji in potrošniki. Potrošniki imajo sedaj možnost, da ustvarijo
vsebino, ki jo lahko kdor koli prevzame preko blogov, socialnih omrežij (Facebook,
YouTube, Twitter) in drugih socialnih platform. S tem, ko se stranke povežejo z
blagovnimi znamkami, lahko oblikujejo svoje dojemanje te znamke ter le-tega posredujejo
drugim potrošnikom. V primeru, da podjetje s svojo blagovno znamko ni aktivno na
socialnem omrežju ter ne izraža svojega mnenja, se bodo potrošniki zanesli na mnenje
neke tretje osebe in temu tudi zaupali. Zato je poleg prisotnosti blagovne znamke na
socialnem omrežju ključnega pomena tudi stalna interakcija s člani skupine.
Vključenost in sodelovanje sta torej ključnega pomena pri ustvarjanju uspešnega dialoga.
Neposredna vključenost ustvarja smiselne odnose in s tem zvestobo blagovni znamki.
Orodja socialnih omrežij omogočajo bolj osebno in hitrejšo interakcijo s strankami ter s
tem krepijo verodostojnost blagovnih znamk in medsebojne odnose. Posamezniki, ki se
povezujejo v skupine določene blagovne znamke na socialnih omrežjih, čutijo, da so del
skupnosti in imajo hkrati možnost, da z drugimi delijo svoje znanje, izkušnje in občutke.
Vse to pa so znaki občutka večje pripadnosti in zvestobe tej blagovni znamki.
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Vendar kljub temu, da pomen in vpliv socialnih omrežij raste in so lastniki blagovnih
znamk zaradi tega izjemno motivirani, da sodelujejo na njih, pa se je sedaj potrebno
osredotočiti na vprašanje, če je temu še vedno tako. V zadnjem desetletju so podjetja
svojim blagovnim znamkam gradila prisotnost na socialnih omrežjih, ker naj bi le-ta
vplivala na večanje zvestobe potrošnikov. Osrednji in glavni namen magistrske naloge je
tako ugotoviti ali prisotnost blagovne znamke na socialnem omrežju dejansko in še vedno
vpliva na večjo stopnjo zvestobe, ki jo posamezniki čutijo do določene blagovne znamke.
Dve glavni hipotezi in štiri podhipoteze, ki sem jih v magistrskem delu poskušala potrditi
oziroma ovreči, so:
Hipoteza 1: Prisotnost blagovne znamke na socialnem omrežju povečuje zvestobo strank
blagovni znamki.
Podhipoteza 1: Oglasi, kampanje in promocije, ki jih podjetje za blagovno

znamko izvaja na socialnem omrežju, so pozitivno vplivali na preteklo nakupno
odločitev potrošnikov.
Podhipoteza 2: Izdelek/storitev blagovne znamke, ki je najbolj aktivna na

socialnem omrežju,
potrošnikov.

bo

ob

naslednjem

nakupu/koriščenju

izbralo

največ

Podhipoteza 3: Tisti, ki so stran blagovne znamke na socialnem omrežju

»všečkali« ali ji začeli slediti, so jo v večini priporočili drugim.
Podhipoteza 4: Največ tistih, ki čutijo, da jim blagovna znamka veliko pomeni, je

že javno izrazilo podporo tej blagovni znamki z deljenjem oz. »retweetanjem«
njene vsebine.
Hipoteza 2: V Sloveniji ima prisotnost blagovnih znamk na socialnem omrežju enak vpliv
kot v tujini.
Zaradi doseganja osnovnega namena in preveritve veljavnosti hipotez sem si zastavila
nekaj bolj konkretnih ciljev, in sicer:
•

ugotoviti, katere pristope uporabljajo blagovne znamke za interakcijo s potrošniki
na različnih socialnih platformah,

•

ugotoviti, ali prisotnost blagovne znamke na socialnih omrežjih povečuje oziroma
krepi zvestobo strank blagovni znamki,

•

ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na zvestobo strank ter
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•

podati predloge ukrepov za privabljanje novih in ohranitev obstoječih zvestih
sledilcev/oboževalcev.

Na temo zvestobe blagovni znamki na socialnih omrežjih je bilo opravljenih in objavljenih
kar nekaj raziskav, predvsem v tujini. Nekatere zanimive ugotovitve, na katere sem
naletela med pisanjem magistrske naloge, so predstavljene v nadaljevanju.
Starbucks (svetovno znana mreža kavarn) v začetku delovanja na socialnem omrežju
Facebook svojim oboževalcem ni nič prodajal, ampak se je osredotočil na izgradnjo svoje
skupnosti. Podjetje je na primer objavilo slike svojega direktorja Howarda Schultza iz
potovanja po Ruandi in spodbujalo svoje uporabnike, da prav tako delijo svoje trenutke s
svojim priljubljenim napitkom na Facebook strani podjetja Starbucks. To je bil način
vzpostavitve zaupanja s člani njihove skupnosti. Raziskava kaže, da v skupnostih na
socialnih omrežjih podjetja začnejo tržiti svoje izdelke njihovim oboževalcem in sledilcem
šele takrat, ko zgradijo določeno stopnjo zaupanja preko izmenjave vsebin in sodelovanja.
Zaradi svoje močne prisotnosti na socialnem omrežju, se je Starbucks lahko različnim
obtoževanjem in kampanjam, ki so se odvijale z namenom zaustavitve njihovih verig
kavarn, izognil in pojasnili vsa sporna vprašanja neposredno na svoji Facebook strani
(Brown, 2010, str. 33).
Na podlagi raziskave tržno-raziskovalne hiše Ipsos je 38% ljudi drugim priporočilo
znamko, ki jo je »všečkalo« ali ji začelo slediti na socialnem omrežju. Ustna priporočila so
postale nekakšna nova norma za tiste, ki želijo slediti znamkam. Druga tržno-raziskovalna
hiša Nielsen pa poroča, da je več kot 90% potrošnikov opravilo nakup na podlagi tega
dejstva. Kam torej ljudje pred nakupom/koriščenjem najprej pogledajo, ko želijo izvedeti,
kaj si drugi mislijo o proizvodu ali storitvi določene blagovne znamke? Na socialno
omrežje. Le-to pa je postalo glavni vir za kupce, kjer lahko izvejo, kaj si drugi ljudje
mislijo o določenem proizvodu ali storitvi in se navsezadnje na tej podlagi odločijo, ali je
blagovna znamka vredna njihovega zaupanja (Gilbert, 2013).
Podjetji za tržne raziskave Chadwick Martin Bailey in iModerate Research Technologies sta
med drugim opravili študijo med več kot 1500 uporabniki socialnih omrežij. Ugotovili sta,
da več kot 60% oboževalcev Facebook strani blagovne znamke in 79% njenih sledilcev na
Twitter strani bolj verjetno drugim priporoči to blagovno znamko. Za 51% oboževalcev
blagovne znamke na Facebook strani in 67% njenih sledilcev na Twitter strani je hkrati
bolj verjetno, da bodo kupili/koristili izdelek/storitev te blagovne znamke (Brown, 2010,
str. 34).
Pomembna faktorja za vzpostavitev strankine zvestobe sta pridobivanje zaupanja strank
in njihova pripravljenost, da priporočijo blagovno znamko prijateljem. Če so stranke
menile, da ne morejo zaupati blagovni znamki, se bodo odločile, da bodo opravile nakup
drugje. Stranke, ki so v dvomu, ali zaupajo znamki ali ne, bodo bolj skromne pri izmenjavi
informacij, ki se nanašajo na to blagovno znamko, kar otežuje podjetju, da razvije in
ohrani zvestobo strank. Raziskave so pokazale, da podjetja zaupanja ne morejo kupiti.
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Zaslužiti si ga morajo, in sicer s tem, da delujejo v najboljšem interesu svojih strank.
Nadalje študija razkriva prepričljiv dokaz, da je socialni medij učinkovito orožje, ko gre za
zaupanje in priporočila. To je predvsem zaradi njegove interaktivne narave, ki je koristna
pri vzpostavljanju odnosa s strankami kot tudi za zagotavljanje možnosti za izmenjavo
vsebin. Prav tako podjetjem zagotavlja veliko možnosti tako za prejemanje kot za
odzivanje na komentarje strank, kar na koncu koristi obema stranema. Predhodne
raziskave potrjujejo, da je socialno omrežje postalo pomemben dejavnik pri vplivu na
obnašanje strank, vključno z raznimi mnenji, ozaveščanji in dajanjem različnih informacij.
Ugotovitve v tej študiji nakazujejo, da je socialno omrežje pomemben dejavnik pri vplivu
na zvestobo strank (Emond in Selling, 2013, str. 48).
Rezultati raziskave, ki sta jo opravila Erdoğmuş in Çiçek (2012, str. 1358) kažejo, da
kampanje, od vseh aktivnosti, ki jih podjetja lahko izvajajo na socialnih omrežjih,
prinesejo največ zvestih oboževalcev in sledilcev. Podjetja, ki želijo izvesti uspešno
kampanjo pa morajo upoštevati tako koristi, vrednote in ugodnosti, ki jih ponujajo
potrošnikom v svojih kampanjah. S tem si lahko povečajo možnosti, da potrošniki
ostanejo zvesti njihovi blagovni znamki.
Relevantnost je drugi najbolj pomemben dejavnik, ki vpliva na zvestobo blagovni znamki.
Zaradi tega morajo podjetja stalno spremljati, kaj si stranke zares želijo, kakšne so
njihove aktivnosti in trenutne perspektive v življenju. Podjetja lahko izvedejo raziskave ali
opazovanja, da bi lažje razumela način življenja svojih strank in nato prenesla to znanje
na platformo socialnega omrežja. Popularnost vsebine med prijatelji prav tako povečuje
zvestobo potrošnikov. Vpliv promocije »od ust do ust« prav tako ni zanemarljiv, še
posebej v virtualnem okolju, saj se dobra (ali slaba) beseda na socialnem omrežju širi
hitreje kot kjerkoli drugje (Erdoğmuş in Çiçek, 2012, str. 1359).
Pri pisanju magistrskega dela sem uporabila naslednje metode raziskovanja:
•
•
•
•
•
•

induktivno-deduktivno metodo za sklepanje iz posameznih primerov na splošno in
obratno,
zgodovinsko metodo, s pomočjo katere na podlagi različne literature spoznavamo
to, kar se je zgodilo v preteklosti,
komparativno metodo za proučevanje na nivoju primerjanja dejstev, odnosov,
procesov z namenom odkrivanja podobnosti in razlik,
metodo deskripcije za opisovanje posameznih dejstev, odnosov, procesov brez
vzročnega razlaganja,
metodo kompilacije za uporabo izpiskov, navedb in citatov drugih avtorjev,
metodo anketiranja, ki predstavlja postopek, s katerim raziskujemo in zbiramo
podatke, informacije, stališča in mišljenja o raziskovalnem predmetu.

Z njihovo pomočjo sem preučila tako pisne kot elektronske strokovne publikacije in tako
pridobila pomembne podatke, ki sem jih potrebovala in uporabila v svojem delu. S
pomočjo ankete sem zbrala sveže in aktualne podatke, ki so mi pokazali kakšen trend se
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pojavlja med sledilci in oboževalci na socialnih omrežjih v Sloveniji, rezultate pa sem nato
primerjala še z raziskavami in ugotovitvami tujih publikacij. Z različnimi metodami sem
torej opisovala, citirala, analizirala in primerjala dejstva ter tako prišla do zanimivih
ugotovitev.
Poglavje o socialnih omrežjih sem začela s predstavitvijo, kaj sploh socialno omrežje je, in
nato nadaljevala s pregledom njegove zgodovine in nastanka. Zgodovina zajema pregled
od samega začetka poskusov ustvarjanja socialnih omrežij vse do današnjih dni, ko je
socialnih omrežij že toliko, da se za vsak interes posameznika lahko najde eno. V tem
poglavju sem se osredotočila predvsem na dve najbolj popularni socialni omrežji, in sicer
Facebook in Twitter. Sledi poglavje o blagovni znamki, kjer sem pokrila področje njenega
zgodovinskega razvoja. Obstaja tudi več definicij blagovne znamke, ki sem jih povzela v
sledečem podpoglavju. Preučila sem tudi obstoj blagovne znamke v tradicionalnih medijih
v primerjavi z njenim obstojem na socialnem omrežju. Naslednje poglavje govori o
zvestobi blagovni znamki, kjer sem v podpoglavju zajela vse njene definicije, ki sem jih
zasledila v literaturi, navedla vrste in stopnje zvestobe ter opisala vpliv socialnega omrežja
na razvoj zvestobe do blagovne znamke. Temu poglavju sledi osrednje poglavje
magistrskega dela, kjer je bil poudarek na tem, kako se zvestoba blagovni znamki ustvarja
in razvija s pomočjo socialnega omrežja. Tu sem poskušala zajeti vse dejavnike, na katere
sem naletela pri preučevanju literature in ki na socialnem omrežju vplivajo na zvestobo
blagovni znamki. Sledi poglavje, v katerem sem pripravila anketo, ki sem jo izvedla na
socialnem omrežju. S pomočjo analize dobljenih odgovorov sem ugotavljala, kakšen vpliv
ima socialno omrežje na zvestobo blagovni znamki danes. Tu sem analizirala vsako
vprašanje posebej, nato pa v zadnjem poglavju še v posameznih sklopih ter tako prišla do
odgovorov, ki sem jih potrebovala za preveritev zastavljenih hipotez.
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2 SOCIALNO OMREŽJE
Socialna omrežja so spremenila način interakcije in komunikacije med posamezniki po
vsem svetu. Zaradi velikega vpliva na medsebojno komunikacijo pa ima socialno omrežje
vpliv tudi na samo poslovanje podjetij. Socialno mreženje je postala vsakdanja praksa v
življenju mnogih uporabnikov spleta. V nadaljevanju bom predstavila pojem socialnega
omrežja, vključno z njegovo zgodovino in potekom razvoja, ter dva najbolj popularna in
uporabljena socialna kanala, ki sta se razvila v 21. stoletju in na katera se bom tudi skozi
celotno magistrsko nalogo naslanjala.

2.1 KAJ JE SOCIALNO OMREŽJE?
Hiter razvoj tako tehnologije kot spretnosti in znanja uporabnikov socialnih omrežij
pomeni, da se tudi to, kar definira socialna omrežja, hitro spreminja, saj se nove spletne
strani in spletne vsebine pojavljajo vsak dan.
Jacka in Scott (2011, str. 5) pravita, da je socialno omrežje niz na spletu temelječih
tehnologij za oddajanje vsebine, ki omogočajo demokratizacijo te vsebine in dajejo ljudem
možnost, da postanejo sooblikovalci vsebin namesto samo uporabniki vsebin. Vendar pa
hkrati opozarjata, da ne obstaja ena sama opredelitev socialnega omrežja.
Socialna omrežja predstavljajo pomembno platformo za ljudi, ki jo uporabljajo za
interakcijo, komunikacijo in izmenjavo informacij in s tem krepijo medsebojne odnose in
izpolnjujejo potrebo po druženju (Chen et al., 2013, str. 2).
Socialno omrežje se nanaša na dejavnosti, prakse in vedenja med skupnostmi ljudi, ki se
zbirajo na spletu, da bi si med seboj delili informacije, znanje in mnenja z uporabo
pogovornega medija. Pogovorni mediji so spletne aplikacije, ki omogočajo ustvarjanje in
enostavno posredovanje vsebin v obliki besede, slike ter video in avdio posnetkov.
Najverjetneje vsak pripada več skupinam in če ste kdaj uporabili računalnik ali mobilni
telefon za branje bloga, gledanje YouTube posnetka, poslušanje podcasta ali pošiljanje
sporočila drugemu članu vaše skupine ali skupnosti, ste se že vključili v ekosistem
socialnega omrežja (Safko in Brake, 2009, str. 6).
ABC je razvil spletno stran Technology Explained kjer so na voljo različne definicije in
razlage za moderno tehnologijo in spletne izraze. Stran pravi, da socialno omrežje
povzema digitalna orodja in aktivnosti, ki omogočajo komunikacijo in izmenjavo na spletu.
Socialno omrežje se uporablja na vseh družbenih področjih, kot so poslovanje, politika,
mediji, oglaševanje, policija in drugi. Prav tako je postalo ključno orodje za podajanje
izzivalnih misli, ustvarjanje dialogov in aktivnosti o določenih socialnih problemih (ABC,
2014).
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Spletna stran Social Media Guide ima naštetih kar 50 definicij, za katere trdi, da jih je
pridobila iz različnih spletnih strani. Po njenih besedah je socialno omrežje vsebina
ustvarjena s strani uporabnikov, ki se jo izmenjuje na internetu preko tehnologij, ki
spodbujajo vključevanje, izmenjavo in sodelovanje (The Social Media Guide, 2014).
Kaplan in Haenlein (2010, str. 61) imata tudi svojo verzijo, kaj je socialno omrežje, in
sicer pravita, da je socialno omrežje skupina sestavljena iz spletnih aplikacij, ki temelji na
ideoloških in tehnoloških temeljih Spleta 2.0 in omogoča ustvarjanje in izmenjavo vsebine,
ki so jo ustvarili uporabniki.
Splet 2.0 je opisan kot platforma, kjer vsebina in aplikacije niso več ustvarjene in
objavljene s strani posameznikov, ampak jih namesto tega stalno spreminjajo vsi
uporabniki na podlagi medsebojnega sodelovanja. Zgolj objavljanje vsebin je manj
interaktivno in spada med prejšnje obdobje Spleta 1.0; skupni projekti, ki se začnejo z
blogi, pa že spadajo pod okrilje Spleta 2.0 (Kaplan in Haenlein, 2010, str. 61).
Uporabniško ustvarjene vsebine (UUV) opisujejo različne oblike medijske vsebine, ki so jih
ustvarili uporabniki za uporabnike. Kaplan in Haenlein (2010, str. 61) gresta še dlje in
sprejmeta vidik Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, da mora vsebina
izpolnjevati tri osnovne zahteve, da se smatra za UUV:
• objavljena ter dostopna mora biti vsem uporabnikom na spletu ali izbrani skupini
(to lahko izključuje elektronska sporočila ali hitra sporočila),
• v njeno ustvarjanje mora biti vložen trud in ne sme biti zgolj prekopirano delo
drugih,
• ustvarjena mora biti na neprofesionalen način in za nekomercialen trg.
Različni tipi socialnih omrežij zahtevajo različne zaveze od uporabnikov. Kaplan in
Haenlein (2011, str. 62-64) kategorizirata socialno omrežje v različne tipe, in sicer:
• Skupni projekti, ki omogočajo skupno in hkratno ustvarjanje vsebin s strani več
uporabnikov. Primeri vključujejo različne 'wikije', kot je Wikipedia. Nekatere od teh
strani omogočajo uporabnikom, da sami dodajo, odstranjujejo in spreminjajo
vsebino; drugi obstajajo v obliki 'družbenega knjiženja', ki omogočajo zbiranje ter
ocenjevanje internetnih povezav in medijskih vsebin.
• Blogi so najstarejša oblika socialnega omrežja. Razvili so se iz osebnih spletnih
strani, ki so običajno imeli datumsko zabeležene vnose v obratnem vrstnem redu.
• Vsebinske skupnosti, katerih glavni namen je delitev medijskih vsebin med
uporabniki, ki vključuje tudi besedilo (Bookcrossing), slike (Flickr), video posnetke
(YouTube) in PowerPoint predstavitve (SlideShare). Od uporabnikov se običajno
ne zahteva, da si ustvarijo svoj osebni profil.
• Strani za socialno mreženje omogočajo uporabnikom, da se nanj povežejo in
priključijo tako, da ustvarijo profil z osebnimi informacijami. Lahko povabijo svoje
prijatelje ter kolege, da dobijo dostop do njihovega profila ter možnost, da si med
seboj pošiljajo elektronska sporočila ter hitra sporočila. Profili lahko vključujejo tudi
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•

•

slike, video posnetke, avdio datoteke, bloge itd. Facebook in Myspace sta primera
takšnih strani.
Virtualni svetovi za igranje iger, ki obstajajo v tridimenzialnem okolju, v
katerem se uporabniki pojavijo v obliki osebnih avatarjev in komunicirajo v skladu
s pravili igre. Priljubljeni so postali s pomočjo naprav, kot je Xbox (Microsoft) in
PlayStation (Sony). Primer takšne igre pa je World of Warcraft.
Virtualni družbeni svetovi dovoljujejo prebivalcem bolj svobodno izbiranje
svojega obnašanja in življenje (v obliki svojega avatarja) v virtualnem svetu, ki je
podobno resničnemu. Primer je SecondLife.

Definicija Boyda in Ellisona (2008, str. 211) razširja definicijo socialnih omrežij, naštetih
zgoraj, in sicer da so socialna omrežja spletne storitve, ki posameznikom dovoljujejo (1)
imeti javni ali delno javni profil znotraj omejenega sistema, (2) delitev svojega seznama
prijateljev s tistimi, s katerimi delijo svoj profil, in (3) pregled seznama prijateljev drugih,
ki so v sistemu. Nadaljujeta s tem, da ni bistvo teh strani to, da se lahko ljudje srečujejo z
neznanci, ampak to, da imajo vidno socialno mrežo, kar lahko rezultira v povezavah z
neznanci, čeprav to velikokrat ni cilj. Strani torej omogočajo, da nekdo pokaže svoj javni
profil, kjer je tudi vidna mreža prijateljev, s katerimi so se povezali. Uporabnik lahko
objavlja besedila, komentarje, slike in multimedijsko vsebino na svoj profil. Strani pa se
med seboj razlikujejo tudi po varnostnih nastavitvah, ki jih uporabniki nastavijo za svoj
profil, kar omogoča različen dostop drugim do njihovega profila in gradiv, ki so jih objavili
na svojem profilu.
Socialna omrežja so postala sestavni del sodobne družbe. Obstajajo celo socialna omrežja
z večjo bazo uporabnikov, kot je prebivalcev večine držav. Na omrežju obstaja stran za
skoraj vsak poseben interes, ki ga lahko posameznik ima. Obstajajo strani za izmenjavo
fotografij, video posnetkov, posodabljanje svojega stanja, strani za spoznavanje novih
ljudi in lokacij ter strani za povezavo s starimi prijatelji. Zdi se, da obstaja socialna rešitev
za skoraj vsako potrebo (Chapman, 2009).
Po navedbah Merriam-Webster slovarja je socialno omrežje oblika elektronske
komunikacije, preko katere uporabniki ustvarijo spletne skupnosti za izmenjavo informacij,
idej, osebnih sporočil in druge vsebine (kot npr. video posnetkov). Isti vir pa definira
mreženje kot izmenjavo informacij ali storitev med posamezniki, skupinami in institucijami
(Edosomwan et al., 2011, str. 79).
Socialno omrežje je razširitev pojma »od ust do ust«. »Od ust do ust« je bil že od nekdaj
najbolj učinkovit in zaupanja vreden način širjenja informacij. Z razvojem tehnologije je
lahko vsak, ki je imel dostop do interneta, postal del socialnega omrežja. Lahko bi rekli,
da je prišlo do očitnega kulturnega premika. Pri socialnem omrežju se gre za ustvarjanje
pogovora na spletu in se ga ne sme zanemariti, saj se kupci, investitorji, kritiki, oboževalci
in konkurenti pogovarjajo znotraj medija, ki se ga zlahka zmanipulira (K in Patil, 2013,
str. 69).
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Socialna omrežja dajejo podjetjem in njihovim blagovnim znamkam možnost, da se
povežejo in sodelujejo s potencialnimi in obstoječimi potrošniki, da spodbujajo in krepijo
občutek pristnih intimnih odnosov s strankami in gradijo vse druge pomembne odnose s
potrošniki. To je še posebej pomembno v današnjem poslovnem svetu, saj lahko zvestoba
kupcev izgine že ob najmanjši napaki, o kateri se vest, bodisi je to nesrečni dogodek ali
slaba izkušnja s podjetjem, blagovno znamko, izdelkom ali storitvijo, zelo hitro razširi po
celotnem spletu (Vinerean et al., 2013, str. 67).
Potrošniki vidijo socialna omrežja tudi kot storitveni kanal, preko katerega se lahko z
blagovno znamko povežejo in angažirajo v realnem času (Leggatt, 2010).

2.2 ZGODOVINA IN NASTANEK SOCIALNIH OMREŽIJ
Vse od njihove prve predstavitve so socialna omrežja, kot so Facebook, Twitter in drugi,
privabili na milijone uporabnikov, od katerih jih je veliko te strani vključilo v njihovo
vsakdanjo rutino. V tem trenutku je na svetu na stotine socialnih omrežij z različnimi
tehničnimi zmogljivostmi, ki podpirajo širok spekter interesov in praks. Medtem ko so
njihove ključne tehnološke lastnosti dokaj podobne, pa so kulture, ki se pojavljajo ob
socialnih omrežjih, različne. Večina strani podpira vzdrževanje že obstoječih socialnih
skupin, druge pa pomagajo neznancem, da se med seboj povežejo na podlagi skupnih
interesov, političnih pogledov ali aktivnosti. Nekatere strani so usmerjene k različnim
skupinam ljudi, medtem ko druge privabljajo ljudi, ki imajo skupen jezik, raso, vero, spol
ali nacionalnost. Strani se običajno med seboj razlikujejo na podlagi tega, katera nova
informacijska in tehnična orodja vključuje njihova platforma, kot na primer mobilna
tehnologija, blogi, možnost deljenja slik in video posnetkov z drugimi (Boyd in Ellison,
2008, str. 210).
Preden pa lahko začnemo manipulirati s pojmom socialnega omrežja, je potrebno
razumeti njegovo zgodovino. Na prvi pogled se zdi, da je socialno omrežje nov pojav.
Vendar pa nam bolj temeljit pregled omogoči izsleditev samih začetkov socialnega
omrežja, ki segajo nekaj desetletij nazaj (K in Patil, 2013, str. 69).
2.2.1 ZAČETKI
Socialno omrežje, kot ga poznamo danes, se je prvič pojavilo leta 1997. Imenovalo se je
SixDegrees.com in je omogočalo uporabnikom, da so si ustvarili svoj profil, seznam
prijateljev in od leta 1998 naprej tudi pregledovanje seznama prijateljev svojih prijateljev.
Vsaka posamezna funkcija tega socialnega omrežja je v določeni obliki obstajala tudi že
pred nastankom SixDegrees, vendar pa je bila ta platforma prva, ki je združila vse tri.
Čeprav je SixDegrees imel več milijonov uporabnikov, je leta 2000 prenehal obstajati
(Boyd in Ellison, 2008, str. 214).
Od leta 1997 do 2001 se je pojavilo veliko število različnih skupnosti, ki so podpirala
kombinacijo oblikovanja svojega profila in javno dostopnega seznama prijateljev.
AsianAvenue, BlackPlanet in MiGente so dovoljevali svojim uporabnikom ustvariti osebni in
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profesionalni profil ter profil za zmenke. Lahko so tudi dodajali prijatelje brez njihove
odobritve. Leta 2000 se je švedska spletna skupnost LunarStorm preoblikovala v socialno
omrežje, ki je vsebovala seznam prijateljev, knjigo gostov in strani v obliki dnevnika (Boyd
in Ellison, 2008, str. 214-215).
Naslednji val socialnih omrežij se je začel, ko se je pojavil Ryze.com leta 2001. Le-ta je
omogočil vzpostavitev poslovnega omrežja med posameznimi podjetji in podjetniki.
Vendar Ryze nikoli ni doživel velike popularnosti. Na podobni osnovi danes deluje
LinkedIn, ki ga poznamo kot sodobno različico poslovno usmerjenega socialnega omrežja
z več milijoni uporabnikov (Boyd in Ellison, 2008, str. 215).
2.2.2 FRIENDSTER
Leta 2002 se je pojavil Frendster kot komplement socialnega omrežja Ryze. Oblikovan je
bil kot omrežje, ki bi konkuriralo Match.com-u, spletni zmenkarski strani. Medtem ko je
bila večina zmenkarskih strani osredotočena na povezovanje neznancev na podlagi
podobnih interesov, pa se je Frendster osredotočal na vzpostavljanje prijateljskih vezi. To
omrežje je postalo hitro popularno, saj je že v obdobju prvega leta njegovega obstoja
pridobilo 300.000 uporabnikov, predvsem med homoseksualnimi moškimi in blogerji,
vendar pa je bila njegova baza podatkov preslabo zastavljena za tako veliko populacijo
uporabnikov. Poleg tega so posamezniki na teh straneh srečevali svoje šefe in znance, ki
so brez njihove odobritve pristali med njihovimi najboljšimi prijatelji. Zaradi kombinacije
tehničnih težav, socialnih nesporazumov in s tem manjšega zaupanja med uporabniki in
spletno stranjo so Friendster njegovi prvi uporabniki začeli množično zapuščati (Boyd in
Ellison, 2008, str. 215-216).
Friendster je bil pravzaprav prvo sodobno splošno zastavljeno socialno omrežje. Dandanes
je kljub upadu števila uporabnikov iz ZDA še vedno zelo popularno in aktivno omrežje z
več kot 90 milijoni registriranih uporabnikov. Večina (90%) uporabnikov prihaja iz azijskih
držav (Chapman, 2009).
2.2.3 MYSPACE
Od leta 2003 naprej so se množično začela pojavljati nova socialna omrežja, ki so želela
uspeti kot Friendster, vendar nobeno ni bilo tako uspešno, vse dokler se ni pojavil
MySpace. Ustanovitelji socialnega omrežja MySpace so želeli privabiti bivše uporabnike
omrežja Friendster, kar mu je tudi uspelo s pomočjo njegovih prvih uporabnikov, ki so pri
drugih spodbujali njegovo uporabo (Boyd in Ellison, 2008, str. 216-217).
MySpace se je od drugih socialnih omrežij razlikoval po tem, da je svojim uporabnikom
omogočal, da svoj profil popolnoma prilagodijo in oblikujejo po svojih željah. Prav tako so
uporabniki lahko objavljali glasbo izvajalcev, ki so se pojavljali na omrežju MySpace, ter
video posnetke iz drugih strani. Uporabnikom je tudi omogočal komunikacijo preko
privatnih sporočil, javnih komentarjev, ki so bili objavljeni na profilu uporabnika, in
biltenov, ki so jih uporabniki lahko razposlali vsem svojim prijateljem. Prav tako so bili
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pomemben del socialnega omrežja MySpace blogi, ki ga je vsak uporabnik avtomatsko
pridobil (Chapman, 2009).
Za Myspace je bilo značilno, da so tam prevladovale predvsem različne glasbene skupine.
Masovno so se mu uporabniki začeli priključevati leta 2004. To so bili predvsem najstniki,
katerih prvotni namen je bil, da se povežejo s svojimi najljubšimi glasbenimi skupinami,
hkrati pa so spodbujali svoje vrstnike, naj se prav tako pridružijo temu omrežju. Kasneje
so se oblikovale tri glavne skupine uporabnikov: glasbeniki/umetniki, najstniki in
uporabniki, ki so zaključili študij. Za zadnji dve skupini je bilo značilno, da med seboj nista
komunicirali, razen preko strani glasbenikov. Leta 2005 je News Corporation kupila
MySpace v vrednosti 580 milijonov dolarjev. Po tem prevzemu so se začeli pojavljati
varnostni problemi, predvsem zaradi spolnih škandalov med odraslimi in mladoletniki, ki
so preplavili MySpace. Slab sloves o spolnih prestopnikih na njem se je hitro širil in
povzročil propad še enega popularnega socialnega omrežja (Boyd in Ellison, 2008, str.
216-217).
2.2.4 FACEBOOK
Za razliko od prejšnjih socialnih omrežij je bil Facebook oblikovan kot omrežje določene
univerze, in sicer se je leta 2004 pojavil kot omrežje na Univerzi Harvard. Da si se mu
lahko pridružil, si moral imeti e-mail naslov harvardske univerze (harvard.edu). Kmalu pa
je začel podpirati tudi druge ameriške univerze. Uporabniki iz drugih univerz so morali
imeti e-mail naslov svoje univerze za vstop v omrežje, kar je povzročilo dokaj zaprt
sistem. V začetku leta 2005 se je Facebook razširil in omogočil dostop že vsakomur. Za
razliko od drugih socialnih omrežij profil uporabnika omrežja Facebook ni bil avtomatično
javno dostopen za vse ostale uporabnike. Vseboval je tudi različne aplikacije, s pomočjo
katerih so med drugim uporabniki lahko med seboj primerjali najljubše filme in razkrili
svojo zgodovino potovanj (Boyd in Ellison, 2008, 218).
Facebook še dandanes vedno znova dodaja različne aplikacije. Med prvimi je tudi ponudil
možnost spletnega klepeta s prijatelji. Uporabniki imajo možnost pošiljanja privatnih
sporočil kot tudi pisanja na »zid« prijateljevega profila, kar je vidno prijateljem
uporabnika, ne pa tudi drugi splošni javnosti (Chapman, 2009).
2.2.5 TWITTER

Leta 2006, ko je Facebook postal dostopen vsem ostalim uporabnikom, se je pojavil
Twitter. Ustanovilo ga je start-up podjetje Obvious in je bil rezultat razvojnoraziskovalnega projekta. Prvotno je bil namenjen komunikaciji med zaposlenimi
znotraj podjetja, javnosti pa se je predstavil pol leta kasneje (Safko in Brake, 2009,
str. 264). Najbolj prepoznaven je postal med SxSW (South by Southwest) konferenco,
kjer je zmagal v kategoriji blogov. Število poslanih »tweetov« se je takrat potrojilo iz
20.000 na 60.000 objav na dan. Twitter je razvil nekakšen kultni fenomen. K njegovi
popularnosti je pripomoglo tudi to dejstvo, da ga je uporabljalo veliko znanih osebnosti
(Chapman, 2009).
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Twitter je postal popularen predvsem zato, ker je bil nekakšen mikroblog
(Edosomwan, 2011, str. 84). Mikroblog je namreč omogočal lažje in hitrejše objavljanje
vsebin kot običajen blog. Te prednosti so mikrobloganje naredile popularno v sklopu
družbene interakcije in komunikacije. Prav tako so ga uporabniki vedno bolj uporabljali za
iskanje informacij in objavljanje svojih dnevnih aktivnosti (Safko in Brake, 2009, str. 264).
Trenutno ni zanesljivih podatkov o tem, koliko ljudi uporablja socialna omrežja, znano je
le to, da njihova popularnost stalno raste po vsem svetu. Ta rast je spodbudila tudi
različne korporacije, da vložijo čas in denar v oblikovanje, promocijo in oglaševanje na
socialnih omrežjih (Boyd in Ellison, 2008, str. 219).

2.3 PODROBNEJE O FACEBOOKU IN TWITTERJU
Kot že rečeno, na spletu obstaja ogromno različic socialnih omrežij, ki jih posamezniki
uporabljajo na dnevni ravni. Zaradi enostavnejše analize sem se omejila zgolj na dve, za
kateri iz lastnih izkušenj menim, da sta v Sloveniji med uporabniki, predvsem pa med
blagovnimi znamkami, najbolj razširjeni. Opisala bom vsako posebej, določila njune
najbolj prepoznavne značilnosti ter izpostavila tiste pojme, ki bodo v nadaljevanju
najpogosteje uporabljeni. Osredotočila se bom torej na Facebook in Twitter ter se pri tem
osredotočila na možnosti, ki jih ponujata podjetjem in ne posameznikom, saj so podjetja
in njihove blagovne znamke osrednja tema mojega magistrskega dela.
2.3.1 FACEBOOK
Facebook je platforma, ki uporabnikom omogoča, da se povežejo s svojimi prijatelji,
družino, sodelavci in znanci znotraj različnih skupin. Facebook spodbuja komunikacijo
znotraj različnih socialnih skupin preko prilagodljivega uporabniškega vmesnika in številnih
aplikacij za še bolj osebno izkušnjo. Facebook, odvisno od nastavitev posameznika,
opozori uporabnika vsakič, ko kdo od njegovih prijateljev posodobi svojo stran ali status.
Uporabniki ustvarijo svojo stran na podlagi osebnih preferenc in dodajajo druge
uporabnike, s katerimi želijo deliti svoja mnenja, dogodke, slike in video posnetke (Safko
in Brake, 2009, str. 452).
Trenutno Facebook dominira med socialnimi omrežji in ima največ funkcij, ki so uporabne
za promocijo blagovnih znamk na socialnem omrežju. Prvotno se je razvil za potrebe
univerze in verjetno so tudi zato dandanes njegova prevladujoča populacija študentje.
Vendar pa zadnji podatki kažejo na vse večjo rast uporabnikov starejših od 35 let. Za te
starejše uporabnike Facebook predstavlja namreč nekakšno vmesno raven med
zatohlostjo socialnega omrežja LinkedIn in gnečo mladostnikov na omrežju MySpace,
hkrati pa je zabaven in enostaven za uporabo ter prostor, kjer se lahko ponovno povežejo
s starimi prijatelji (Zarrella, 2010, str. 67).
Facebook se lahko uporablja v poslovnem okolju za mreženje, kot komunikacijsko
sredstvo znotraj podjetja ali kot platforma za organizacijo in sledenje dogodkom. Zaradi
svoje popularnosti se lahko Facebook uporablja tudi za promocijo novega izdelka, storitve
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ali kot izvajalec promocije »od ust do ust« med prijatelji znotraj tega socialnega omrežja
(Safko in Brake, 2009, str. 452).
Facebook omogoča podjetjem in blagovnim znamkam, da ustvarijo javen profil, ki ima
veliko enakih funkcij, kot profil posameznega uporabnika. Uporabniki se lahko s stranjo
blagovne znamke povežejo tako, da jo »všečkajo« in postanejo njeni oboževalci. Strani
blagovne znamke imajo tudi svoj zid, na katerega blagovna znamka objavlja sporočila,
dogodke, slike in njihove aplikacije. Vsaka blagovna znamka, ki je del socialnega omrežja,
mora imeti ustvarjeno Facebook stran. Le-ta lahko služi kot osrednji prostor za lažji
dostop in komunikacijo z uporabniki in oboževalci. Facebook stran lahko blagovne znamke
z različnimi funkcijami ter aplikacijami naredijo bolj zanimivo in privlačno za obiskovalce in
jih s tem še dodatno prepričajo, da se vrnejo in »všečkajo« njihovo stran (Zarrella, 2010,
str. 67). Z »všečkanjem« njihove strani postanejo uporabniki del njihove skupnosti in
imajo stalen dostop do novic in novosti blagovne znamke ter imajo tako možnost
neposredne komunikacije z njo.
Kako popularna je neka stran blagovne znamke na socialnem omrežju Facebook, najlažje
preverimo tako, da pogledamo število uporabnikov, ki so stran »všečkali« oz. postali njeni
oboževalci. Še en dober pokazatelj popularnosti strani je, da se preveri, koliko ljudi
dejansko sodeluje na teh straneh v diskusijah, koliko jih »všečka« objave blagovne
znamke ipd. (Zarrella, 2010, str. 215).
2.3.2 TWITTER
Twitter je socialno omrežje posebej oblikovano za krepitev komunikacije med uporabniki.
Twitter je storitev za prijatelje, družino in sodelavce, da komunicirajo med seboj in tako
ostanejo povezani. Posamezniki lahko tako s prijatelji kot neznanci delijo svojo trenutno
aktivnost ali misli. To je stroj za majhna podjetja, s pomočjo katerega lahko gradijo boljše
odnose s svojimi potrošniki (Safko in Brake, 2009, str. 535-536).
Twitter je bil v zadnjem času sredstvo za sporočanje svežih novic o pomembnih in
aktualnih dogodkih. Blagovne znamke pa so začele Twitter uporabljati kot brezplačno
marketinško orodje in kot sredstvo za pridobivanje odziva o njihovih novih izdelkih in
storitvah (Safko in Brake, 2009, str. 536).
Twitter je oblika mikrobloga. Mikrobloganje je vrsta bloganja, ki omejuje velikost vsake
objave. Posodobitve stanja tako lahko vsebujejo samo do 140 znakov. To je en »tweet«
oz. objava. Ta omejitev je ustvarila nabor funkcij, protokolov in vedenja, ki so popolnoma
edinstveni za ta medij. Twitter je postal popularen v prvi polovici leta 2009 predvsem
zaradi slavnih osebnosti, ki so ga takrat množično začele uporabljati (Zarrella, 2010, str.
31).
Blagovne znamke bi morale biti na socialnem omrežju Twitter, ker je enostaven za
uporabo, zahteva zelo malo časa in se lahko hitro izkaže kot pomemben dejavnik pri
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pospeševanju prodaje. Twitter lahko blagovne znamke uporabljajo za oznanjanje
dogodkov ali novih ponudb, preko njega lahko promovirajo nove zgodbe na svojih blogih
ali pa svoje sledilce obveščajo o svojih aktivnostih in jih preko internetnih povezav
usmerijo do njih (Zarrella, 2010, str. 31).
Na socialnem omrežju Twitter se popularnost neke strani lahko enostavno preveri s
številom ljudi, ki ji sledijo. Tem posameznikom pravimo sledilci, ki predstavljajo
potencialen krog ljudi, ki ga podjetje ali blagovna znamka doseže. Z vidika marketinga je
torej najboljše, da ima blagovna znamka čim večje število sledilcev. Vendar pa ta številka
ne dokazuje, kako povezani so sledilci s samo blagovno znamko ter njenimi »tweeti«
(Zarrella, 2010, str. 213).
Slika 1: Potek razvoja socialnih omrežij

Vir:Lasten (2014)
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3 BLAGOVNA ZNAMKA
Blagovna znamka je ime, izraz, znak, simbol, oblika ali pa njihova medsebojna
kombinacija, namenjena prepoznavanju blaga ali storitev. Blagovna znamka je predvsem
namenjena identifikaciji proizvajalca (Kotler v: Tuominen, 1999, str. 66). Blagovne
znamke so povsod okoli nas in so pomembne tako za podjetja kot potrošnike. Prvim
predstavlja konkurenčno prednost, drugim pa omogoča razlikovanje med podobnimi
konkurenčnimi izdelki in storitvami na trgu. V nadaljevanju bom najprej predstavila
zgodovinski razvoj blagovne znamke, njene definicije, kako je potekal prehod trženja
blagovne znamke od tradicionalnih medijev na socialna omrežja ter kakšen vpliv ima
dandanes socialno omrežje na blagovno znamko.

3.1 RAZVOJ BLAGOVNE ZNAMKE
Beseda izhaja iz Staronordijske besede »brandr«, kar pomeni ožigosati. Človek je že
navsezgodaj začel ožigosati oz. označevati svojo živino, z razvojem ter pojavom trgovskih
kupcev pa so začeli uporabljali te označbe, ki jim lahko že rečemo blagovne znamke, kot
sredstvo za razlikovanje med živino enega in živino drugega kmeta. Kmet z zelo dobrim
ugledom, ki ga je pridobil zaradi kakovosti svoje živine, je postal zelo iskana blagovna
znamka, medtem ko so se drugim s slabšo kakovostjo živine izogibali in jih obravnavali z
distanco. Tako se je pojavila prva uporaba blagovnih znamk kot vodilo pri izbiri in nakupu,
ki je ostalo nespremenjeno vse do današnjih dni (Blackett, 2004, str. 1).
Eni izmed prvih masovno proizvedenih dobrin so bili glineni lonci, katerih ostanke lahko
najdemo na območju Sredozemlja, zlasti pri starodavnih civilizacijah v Grčiji in Rimu. Med
najdenimi ostanki obstaja veliko dokazov o uporabi blagovne znamke. Te prve označbe so
predstavljale znamko lonca. Lončarji so, da bi potrošniki prepoznali njihove lonce, odtisnili
svoj prstni odtis v mokro glino na dnu lonca skupaj z njegovim znakom: ribo, zvezdo ali
križem. Iz tega lahko sklepamo, da so bili simboli (namesto imen ali njihovih začetnic)
prva vizualna podoba blagovne znamke. Po padcu rimskega imperija, so se blagovne
znamke počasi začele umikati. Tedaj so se uporabljale zgolj na lokalni ravni. V 17. in 18.
stoletju so se pojavile tovarne v Belgiji in Franciji, ki so množično proizvajale fin porcelan,
pohištvo in tapiserije ter v veliki meri uporabljale blagovne znamke za označevanje
kakovosti in izvora svojih proizvodov. V istem obdobju se je pojavila zakonodaja, ki je
zahtevala označevanje zlatih in srebrnih izdelkov, s čimer so kupcem povrnili zaupanje v
avtentičnost teh izdelkov. Industrijska revolucija v 19. in 20. stoletju je skupaj z izboljšano
proizvodnjo pospešila tudi razvoj blagovnih znamk. Veliko svetovno znanih blagovnih
znamk izvira ravno iz tega obdobja, npr. Coca-Cola, Kodak, American Express in Heinz
(Blackett, 2004, str. 1-2).
Prva blagovna znamka je bila registrirana leta 1876 v Veliki Britaniji (Bassov »rdeči
trikotnik«) in obstaja še danes. Pojav oglaševalskih agencij v poznem 19. stoletju (J.
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Walter Thompson in NW Ayer) pa je le še dodal nov zagon razvoju blagovnih znamk
(Blackett, 2004, str. 2).
Vendar pa se je uporaba blagovnih znamk močno razširila šele po koncu druge svetovne
vojne. Po razpadu komunizma, s prihodom interneta in množičnih medijev ter močno
izboljšanega transporta in načina komunikacije, so blagovne znamke začele simbolizirati
spremembe v svetovni ekonomiji, ki je tedaj temeljila na povpraševanju in ne več na
ukazovanju (Blackett, 2004, str. 2).
Pregledi različnih zgodovinskih virov so pokazali, da blagovna znamka obstaja že vse
odkar obstaja civilizacija. Razviden je postopen prehod od zgolj zbiranja informacij glede
porekla in kakovosti z namenom, da bi se zmanjšalo tveganje in negotovost pri nakupu v
obdobju zgodnjih civilizacij, k bolj zapletenim značilnostim blagovne znamke, ki so
povezane z izgradnjo same podobe znamke in vključujejo status/moč, dodano vrednost in
razvoj osebnosti blagovne znamke (Moore in Reid, 2008, str. 25).
Blagovna znamka je torej sprva služila zgolj razlikovanju med podobnimi konkurenčnimi
predmeti. Predstavljala je tudi doslednost v kakovosti in zagotavljala pravno zaščito pred
kopiranjem. Blagovna znamka ima lahko tudi močan simbolni pomen, saj lahko
predstavlja določen status, izboljša podobo ali obogati način življenja posameznika, in
sicer tako, da lastništvo blagovne znamke postane vrednost sama po sebi. Kvalitete, ki jih
blagovna znamka poseduje, lahko poenostavijo postopek izbire in ne le pomagajo pri
ločevanju med drugimi ponudbami, ampak prav tako vodijo do zvestobe blagovni znamki,
odvračajo druge proizvajalce od vstopa na trg in omogočijo lastnikom blagovne znamke,
da za svoje izdelke ali storitve zahtevajo višje cene in stopnje dobička (Bradley in EganGuilding v: Tuominen, 1999, str. 65-66).
Če govorimo na splošno, so bile blagovne znamke zgodnjih civilizacij podatki, ki so
opravljali vsaj eno izmed treh funkcij. Prvič, informacija, ki je sporočala kraj izvora, je bila
v obliki znane znamke, podpisa ali pa je to sporočala preko znanih fizikalnih lastnostih
dane surovine. Drugič, ta informacija je bila pogosto izdelana tako, da je omogočala nekaj
osnovnih funkcij trženja (npr. razvrščanje, prevoz in skladiščenje). Nazadnje je bila še
informacija o kakovosti, ki je bila odvisna od prvih dveh. Z drugimi besedami, če so ljudje
poznali izvor, jim je to pomagalo odpraviti dvome, ki so jih morebiti imeli o proizvodu ali
storitvi, s čimer so si zmanjšali tveganje pri nakupu ter s tem povečali dojemanje same
kakovosti proizvoda ali storitve (Moore in Reid, 2008, str. 26).
Blagovna znamka moderne civilizacije vključuje tako informacijske značilnosti starodavnih
civilizacij kot tudi bolj zapletene vizualne značilnosti sodobnih blagovnih znamk, kamor
sodijo tudi status/moč, dodana vrednost ter razvoj osebnosti blagovne znamke (Moore in
Reid, 2008, str. 26).
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3.2 DEFINICIJA BLAGOVNE ZNAMKE
David Aaker je v svoji knjigi Managing Brand Equity napisal, da je blagovna znamka
prepoznavno ime in/ali simbol (kot npr. logotip ali oblika paketa) namenjeno identifikaciji
blaga ali storitev bodisi enega ali več proizvajalcev ter razlikovanju blaga ali storitev od
drugih konkurentov. Blagovna znamka torej sporoča stranki od kod izdelek/storitev prihaja
in ščiti tako kupca kot proizvajalca pred konkurenti, ki bi poskušali prodati podobne
izdelke/storitve (Hague, 1994, str. 28).
Po besedah Schultz in Schultz (2004, str. 13-14) je blagovna znamka samo orodje, s
katerim njen lastnik služi denar. Torej, ekonomsko orodje, ki zagotavlja neko dodano
vrednost svojim lastnikom in hkrati dodano vrednost svojim kupcem. Je nekaj, s čimer se
kupec in prodajalec lahko identificirata in hkrati eden za drugega vzajemno ustvarita neko
vrednost.
Pravna opredelitev blagovne znamke je, da je blagovna znamka pravni subjekt, ki se ga
lahko kupi, proda ali preproda. Ta pravna opredelitev je pomembna, saj daje lastniku
pravico, da ima od blagovne znamke dobiček. To je ključna točka. Blagovne znamke bi
morale prinašati denar svojim lastnikom. Če tega ne počnejo, zakaj bi jih sploh imeli
(Schultz in Schultz, 2004, str. 14)?
Uspešna blagovna znamka je prepoznaven izdelek, storitev, oseba ali prostor, ki je tako
utrjen, da ga kupci ali uporabniki dojemajo kot pomembno in edinstveno dodano
vrednost, ki se z njihovimi potrebami popolnoma ujema. Če blagovna znamka zagotavlja
dobre storitve skozi več let njihove uporabe, pridobi dodano vrednost domačnosti in
dokazane zanesljivosti. Dodana vrednost lahko pride iz izkušnje uporabe te blagovne
znamke, npr. domačnost, zanesljivost, manjše tveganje; s strani tistih ljudi, ki uporabljajo
to znamko, npr. bogati in snobovski, mladi in glamurozni; iz prepričanja, da je blagovna
znamka učinkovita, npr. obljublja zadovoljstvo in zagotavlja stalno kvaliteto; iz samega
izgleda znamke, kar je primarna funkcija embalaže; in s strani imena proizvajalca in
njegovega ugleda (Bradley, de Chernatony-McDonald, Doyle in Jones v: Tuominen, 1999,
str. 66-67).
Znamke se med seboj lahko loči na podlagi prepoznavnosti. Na enem koncu so blagovne
znamke, ki so večini kupcem na trgu neznane. Nadalje so znamke, ki se jih kupci
zavedajo, kar se kaže bodisi tako, da se jih spomnijo ali prepoznajo. Potem so blagovne
znamke z visoko stopnjo sprejemljivosti, kar pomeni, da se večina kupcev ne bi branila
njihovega nakupa. Sledijo jim blagovne znamke, ki uživajo visoko stopnjo preference,
torej, da bi kupci njihove izdelke/storitve izbrali pred izdelki/storitvami drugih blagovnih
znamk. Nazadnje pa so tiste znamke, ki uživajo visoko stopnjo zvestobe blagovni znamki
(de Chernatony in Kotler v: Tuominen, 1999, str. 68).
Uspeh podjetja je v veliki meri odvisen od njegove sposobnosti pritegniti kupce k svoji
blagovni znamki. Predvsem pa je ključnega pomena za preživetje podjetja, da obdrži
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trenutne kupce in se trudi, da bi postali le-ti zvesti njegovi blagovni znamki (Mellens et al.,
1996, str. 507). Blagovne znamke, ki držijo svoje obljube, največkrat privabljajo zveste
kupce, ki se vračajo k njim v rednih intervalih (Blackett, 2004, str. 5).

3.3 BLAGOVNA ZNAMKA V MEDIJSKEM PROSTORU
Na tradicionalnem trgu so prednosti, ki jih blagovne znamke z močno zvestobo svojih
strank uživajo, možnost, da ohranijo visoko ceno, nižji stroški prodaje, postavitev visoke
ovire pred vstopom novih konkurentov na trg ter prednost pri širitvi na druge trge s
sorodnimi izdelki ali storitvami (Reichheld, 1996). Pojav in porast B2C (podjetje-potrošnik)
poslovanja je povečal pomen elektronskega poslovanja in povzročil izgradnjo baze zvestih
potrošnikov tudi na spletu (Gommans et al., 2001, str. 43).
Medijski prostor je v zadnjem desetletju doživel ogromno preobrazbo (Mangold in Faulds,
2009). Socialni mediji oz. socialna omrežja vedno bolj nadomeščajo tradicionalne medije.
Leta 2008 so podjetja vložila več kot 1,54 milijarde dolarjev v oblikovanje in podporo
komunikacije preko socialnih omrežij (Trusov et al., 2009). Socialno omrežje se je
uveljavilo kot množični pojav s širokim demografskim dosegom: kar 75% uporabnikov
interneta v ZDA ga uporablja za pregled socialnih omrežij (Miller, 2009). Informacije, ki se
širijo preko socialnih omrežij, imajo precej več možnosti, da dosežejo ciljno publiko, kot
preko tradicionalnih medijev (televizija, radio in tiskani oglasi) (Keller, 2009). Odkar
socialno omrežje ponuja potrošnikom možnost, da se le-ti pogovarjajo z več sto ali tudi
več tisoč drugimi potrošniki po svetu, podjetja niso več edini vir informacij o blagovni
znamki. Poleg tega se potrošniki odmikajo od tradicionalnih medijev, kot so televizija,
radio ali revije, in vse bolj uporabljajo socialna omrežja za iskanje informacij (Mangold in
Faulds, 2009). Socialno omrežje dojemajo kot bolj zaupanja vreden vir informacij od
tradicionalnih instrumentov tržnega komuniciranja, ki jih uporabljajo podjetja (Foux,
2006). Na podlagi študije, ki jo je opravil Nielsen (2009), je 70% uporabnikov interneta
zaupalo ocenam potrošnikov na socialnih omrežjih. Tržniki zato lahko pričakujejo, da se
bo podajanje informacij o blagovni znamki prenehalo izvajati s strani podjetij in se bo
vedno bolj pojavljalo med potrošniki samimi. Zato je potrebno razlikovati med
informacijami na socialnih omrežjih, ki so ustvarjene s strani podjetja, ali pa s strani
potrošnikov. To je zelo pomembno, saj so informacije na socialnem omrežju, ki so
ustvarjene s strani podjetja, pod njegovim nadzorom, medtem ko so informacije s strani
potrošnikov neodvisne od nadzora podjetja (Bruhn, 2012, str. 770-771).
Za tržnike je pomembno, da ugotovijo, kako socialni mediji v primerjavi s tradicionalnimi
vplivajo na potrošnike pri izbiri izdelka/storitve določene blagovne znamke, saj to v končni
fazi vpliva tudi na zvestobo blagovni znamki (Aaker, Keller in Kapferer v: Danaher et al.,
2003, str. 461).
3.3.1 TRADICIONALNI MEDIJI V PRIMERJAVI S SOCIALNIMI MEDIJI
Tradicionalni mediji so že dolgo uveljavljeni in plačljivi medijski kanali. Ti kanali imajo eno
skupno točko, in sicer ustvarjajo ozaveščenost. Vsak tradicionalen medij je sposoben
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posredovati sporočilo ciljnemu občinstvu, ki je kot tako bodisi po velikosti, demografski
sestavi, geografiji ali katerikoli drugi medsebojni kombinaciji (Swift in Dawson, 2013).
Tradicionalni mediji (Swift in Dawson, 2013):
• lahko dosežejo široko občinstvo,
• ustvarijo splošno zavedanje o blagovni znamki,
• so merljivi po splošnih industrijskih standardih (Impressions, CTR, Clicks, Eyes On
Impressions, Circulation, Ad Recall itd.),
• so sestavni del pridobivanja pozornosti skupaj s socialnimi mediji in
• so primerni za večino blagovnih znamk.
Tradicionalni mediji niso (Swift in Dawson, 2013):
• sposobni sodelovati s potrošniki ali skupnostmi,
• obvladljivi na dnevni ravni,
• mišljeni za uporabo na socialnih kanalih,
• odzivni in
• poceni.
Tako kot tradicionalni mediji imajo socialni mediji tudi svoje specifične definicije, ki smo
jih spoznali že v prejšnjih poglavjih. Vendar jih lahko še enkrat na kratko opredelimo kot
tehnologijo, ki omogoča ljudem, da se povežejo drug z drugim. Za razliko od
tradicionalnih medijev je pri socialnih medijih torej večji poudarek na obnašanju, ki ga
ustvari: tu se gre predvsem za povezovanje, in sicer za povezovanje med ljudmi (Swift in
Dawson, 2013).
Vedno več oglasov se seli na platforme socialnih medijev, pri tem pa uporabljajo
aplikacije, javne forume, pravzaprav vsa možna orodja, da bi povezali blagovne znamke s
potencialnimi kupci (Swift in Dawson, 2013).
Socialni mediji (Swift in Dawson, 2013):
• omogočajo sodelovanje kupcev,
• so pravočasni in ustrezni ter
• omogoča objavo vsebin na dnevni ravni in so del dolgoročne strategije objavljanja
vsebin.
Socialni mediji niso (Swift in Dawson, 2013):
• brezplačni,
• zamenjava za tradicionalne medije,
• trenutna senzacija in
• narejeni po principu »nastavi in pozabi« (potrebne so namreč stalne posodobitve).
Tradicionalni mediji so bili pomemben element v marketingu vse od začetkov oglaševanja.
Potrošniki mu zaupajo in je dragoceno orodje za podjetja in organizacije. Problem je, da
potrošniki vedno bolj iščejo najhitrejše in bolj interaktivne poti za pridobivanje informacij o
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izdelkih/storitvah, ki jih zanimajo. Hkrati pa podjetja iščejo načine, kako meriti donosnost
njihove naložbe v mediju, ki ga uporabljajo. Socialni mediji ponujajo rešitev tega
problema. So hitri, omogočajo sodelovanje s potrošniki in potrošnikom na interaktiven
način zagotavljajo informacije o izdelkih in storitvah. Socialni mediji lahko podjetjem in
organizacijam prav tako zagotovijo pomembne podatke o tem, kdo spremlja in obiskuje
njihove strani, kakšna so mnenja potrošnikov o izdelkih in storitvah in to vse za relativno
majhno naložbo (Bennett, 2012).
Tradicionalni mediji imajo še vedno velik vpliv v marketingu. Po drugi strani pa je doseg
socialnih medijev velik in zaradi tega njegov vpliv ni zanemarljiv. Če primerjamo oba,
lahko na kratko rečemo, da imajo tradicionalni mediji manjši doseg in višje marže,
medtem ko imajo socialni mediji večji doseg in nižje marže. Da proizvodi/storitve ostanejo
prepoznavni, pa je potrebno zavedanje ljudi o njih vedno znova obnavljati. Zdi se, da so
socialni mediji s svojo prisotnostjo v realnem času in širokim dosegom najbolj primerni za
ta namen (Stephen in Galak, 2009, str. 24).

3.4 RAZMERJE MED BLAGOVNO ZNAMKO IN SOCIALNIM OMREŽJEM
Družabna omrežja so zdaj postala pomemben del razvoja in izgradnje blagovne znamke.
Temelji izgradnje blagovne znamke pa se do danes niso spremenili. Tržniki morajo še
vedno oblikovati lastno identiteto blagovne znamke ter z njo preko različnih kanalov
komunicirati s ciljno skupino ljudi in z njimi ustvariti edinstveno izkušnjo. Poleg tega pa
morajo blagovne znamke v 21. stoletju o svojem nastanku imeti zgodbo, da spodbudijo
čustvene in druge pristne dražljaje, ki omogočijo, da je poistovetenje potrošnikov z
blagovno znamko uspešnejše (Stokes, 2012, str. 1).
Socialna omrežja podjetjem omogočajo, da za svojo blagovno znamko ustvarijo stran ali
skupino, v katero se lahko priključijo posamezniki, ki jim je blagovna znamka všeč. Te
skupine podjetjem dajejo možnost za neposredno merjenje odziva uporabnikov. Preko teh
skupnosti se podjetje s svojo blagovno znamko lahko povezuje in vzpostavlja odnose z
ljudmi, ki jim je ta znamka všeč. Razlog za takšno zanimanje za oblikovanje skupnosti
blagovne znamke je tudi v tem, da te skupnosti ponujajo možnosti za pritegnitev več
novih uporabnikov ter omogočijo krepitev sodelovanja z obstoječimi zvestimi sledilci in
oboževalci. Po drugi strani pa tudi zaradi same priljubljenosti, širokega dosega, nizkih
stroškov in visoke stopnje komunikacije preko socialnega omrežja mnoga podjetja mika,
da se vključijo v takšne virtualne prostore.
Socialna omrežja postajajo vedno bolj pomembno marketinško orodje, ki omogoča
podjetjem, za razliko od tradicionalnih medijev, da se povežejo s svojim občinstvom in
tako spoznajo vse njihove potrebe. Vendar pa je socialno omrežje nenadzorovano okolje,
kjer podjetja nimajo vpliva na mnenja potrošnikov, zato je potrebna dobra strategija, s
pomočjo katere upravljajo s komentarji, ki so jih stranke objavile na straneh socialnega
omrežja. Čeprav je socialno omrežje vedno bolj popularno in učinkovito marketinško
orodje, pa lahko predstavlja tako grožnjo kot tudi priložnost blagovnim znamkam, saj se
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komentarji nezadovoljnih strank lahko hitro razširijo po le-tem. Grožnjo za znamko pri tem
predstavljajo negativni komentarji, do katerih dostopajo drugi, ki iščejo informacije o tem
izdelku/storitvi, priložnost pa dejstvo, da socialna omrežja omogočajo hiter odziv
predstavnikov blagovne znamke na negativne komentarje in hitro popravilo morebitno
nastale škode (Adhiambo Odhiambo, 2012, str. 68).
Socialno omrežje se osredotoča na posameznika in njegovo okolje. Da se blagovna
znamka lahko vključi v ta krog je potrebno, da se znamka določenega podjetja
implementira v posameznikov krog zaupanja. Z nagovarjanjem svojega občinstva preko
socialnih omrežij se pojavi možnost dialoga. Dialog med znamko in njenim potrošnikom
ustvari zaupanje, vse dokler se dialoga ne uporabi za zavajanje. Druga dobra stran
dialoga pa je, da ima podjetje možnost pridobiti povratne informacije o svojih aktivnostih
in proizvodih, ki jih lahko uporabi v svojo korist (Rutkauskaite, 2012, str. 1).
Premik od množičnih medijev k socialnim omrežjem je prinesel tudi pomemben premik v
ravnotežju moči med blagovno znamko in potrošniki. Potrošniki imajo sedaj možnost, da
ustvarijo vsebino, ki jo lahko kdor koli prevzame preko blogov, socialnih omrežij
(Facebook, YouTube, Twitter) in drugih socialnih platform. Ko se stranke povežejo z
blagovnimi znamkami, oblikujejo svoje dojemanje te znamke ter le-tega posredujejo
drugim potrošnikom. Če podjetje s svojo blagovno znamko ni aktivno na socialnem
omrežju ter ne izraža svojega mnenja, potem se bodo potrošniki zanesli na mnenje neke
tretje osebe in temu tudi bolj zaupali (Rutkauskaite, 2012, str. 1). Zato je ključnega
pomena, ne samo prisotnost na socialnem omrežju, ampak tudi stalna interakcija s člani
njihove skupine, saj drugače lahko hitro izgubijo še tako zveste sledilce.
Socialna omrežja in splet ponujajo majhnim in velikim podjetjem nove in edinstvene
priložnosti, da se povežejo s svojimi strankami in spoznajo njihove potrebe v realnem
času bolj kot kadarkoli prej (Adhiambo Odhiambo, 2012, str. 68).
Vključenost in sodelovanje sta torej ključnega pomena pri ustvarjanju uspešnega dialoga.
Neposredna vključenost ustvarja smiselne odnose in s tem zvestobo blagovni znamki.
Orodja socialnih omrežij omogočajo bolj osebno in hitrejšo interakcijo s strankami ter s
tem krepijo verodostojnost blagovnih znamk in medsebojne odnose (Kho v: Rutkauskaite,
2012, str. 17). Posamezniki, ki se povezujejo v skupine določene blagovne znamke na
socialnih omrežjih, čutijo, da so del skupnosti, in imajo hkrati možnost, da z drugimi delijo
svoje znanje, izkušnje in občutke. Vse to pa so znaki občutka večje pripadnosti in
zvestobe tej blagovni znamki.
Marketing je že začel izkoriščati možnosti socialnih omrežij. Skrb za prepoznavnost
blagovne znamke in povečanje pripadnosti strank blagovnim znamkam se je začela seliti iz
realnega v virtualni svet. Med vsemi velja izpostaviti aplikacijo Facebook, ki jo uporablja
večina sveta. Po Gartnerjevi raziskavi ta ni dosegel velike popularnosti le v kakšnih 25
državah, med njimi so od večjih držav trenutno Brazilija, Indija, Japonska ter Kitajska.
Socialna omrežja postajajo z velikim številom članov močno orodje, saj so se sredstva,
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namenjena marketingu, v preteklih letih precej zmanjšala, kljub počasnemu okrevanju
gospodarstva pa se ne višajo. Že danes je moč na socialnih omrežjih najti številna
podjetja, ki tam predvsem krepijo pripadnost kupcev do blagovnih znamk (Vučić, 2010).
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4 ZVESTOBA BLAGOVNI ZNAMKI
Zvestoba blagovni znamki je ena od dimenzij vrednosti blagovne znamke. Vrednost
blagovne znamke pa je sestavljena iz petih dimenzij, in sicer, kot že rečeno, iz zvestobe
blagovni znamki, prepoznavnosti/zavedanja blagovne znamke, zaznane kakovosti
blagovne znamke, asociacij na blagovno znamko ter drugih lastniških sredstev (npr.
patenti, zaščitni znaki …). Če se z njimi dobro upravlja, lahko ta sredstva dodajo vrednost
izdelku ali storitvi ter tako ustvarijo dodatno zadovoljstvo strank, kar v zameno zagotavlja
številne koristi za podjetje (Aaker, 1991, str. 19-21).
Bivši podpredsednik Forda Basil Coughlan je ocenil, da je vsaka odstotna točka zvestobe
vredna 100 milijonov dolarjev dobička njegovega podjetja. Večja podjetja, kot so Harley
Davidson, General Motors in Del Monte, potrošijo velike količine denarja, da ustvarijo
zveste potrošnike njihove blagovne znamke. Blagovne znamke z visoko stopnjo zvestih
potrošnikov imajo konkurenčno prednost pred drugimi. Zvesti potrošniki zmanjšujejo
marketinške stroške, saj se je izkazalo, da so stroški za privabljanje novih kupcev kar
šestkrat višji od stroškov za ohranitev odnosov z zvestim potrošnikom. Zvesti potrošniki so
tudi pripravljeni plačati višjo ceno za izdelek/storitev njihove priljubljene blagovne znamke
in so manj občutljivi na spremembe v cenah. Zvestoba blagovni znamki zagotavlja
podjetjem več dragocenega časa, da se odzovejo na poteze konkurentov. Skratka,
zvestoba blagovni znamki predstavlja strateško sredstvo, ki je glavna sestavina vrednosti
blagovne znamke (Mellens, 1996, str. 507).

4.1 DEFINICIJA ZVESTOBE
Zvestoba blagovni znamki je bistvo vrednosti blagovne znamke. Odraža, kako verjetno je,
da bo kupec preklopil na drugo blagovno znamko, še posebej, če ta blagovna znamka
naredi spremembo, bodisi v ceni ali funkciji izdelka/storitve. Ko se zvestoba blagovni
znamki poveča, se ranljivost kupca do konkurenčnih ukrepov zmanjša (Aaker, 1991, str.
39-41).
Zvestoba blagovni znamki je definirana kot ohranjanje naklonjenosti do določenega
izdelka ali storitve. Drugače rečeno, zvesti kupci so pripravljeni plačati več za blago iste
blagovne znamke in hvalijo vse njene vrednote. Kupci te blagovne znamke so hkrati
prepričani, da je njihova izbira boljša od drugih (Mao, 2010, str. 213).
Zvestoba kupcev pa po Oliverju (1997, str. 392) pomeni močno zavezanost k ponovnemu
nakupu/koriščenju proizvoda ali storitve ene blagovne znamke, ki se ponavlja nenehno v
prihodnosti kljub različnim marketinškim promocijam drugih blagovnih znamk, ki lahko to
preprečijo.
Jacoby in Chesnut (1978) definirata zvestobo do blagovne znamke kot nagnjenje k
vedenjskemu odgovoru (nakupu) v določenem časovnem obdobju, ki ga izraža kupec do
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ene ali več alternativnih blagovnih znamk in je hkrati funkcija psiholoških procesov
(odločanja). Iz te opredelitve izhaja, da za zveste kupce ni značilna le večja verjetnost
ponovnega nakupa, temveč tudi njihovo naklonjeno stališče do kupljene znamke in s tem
povezano vedenje. Z vidika teorije stališč je torej razumljivo, da na primer kupci, ki so
sčasoma razvili močno zvestobo do določene znamke, nočejo spremeniti svojega
nakupnega vedenja, četudi jim njihova blagovna znamka ne prinaša več nagrad kot nekoč
(Kline in Velikonja, 1997, str. 29).
Zvestoba blagovni znamki predstavlja pozitiven odnos do blagovne znamke, kar se kaže v
stalnih nakupih in koriščenju iste blagovne znamke skozi čas. Potrošniki so prevzeli
mnenje, da lahko njihove potrebe zadovolji samo določena blagovna znamka. V
marketinški literaturi prevladujeta dva pristopa preučevanja zvestobe blagovni znamki.
Prvi je vedenjski pristop, ki vidi redno kupovanje ene blagovne znamke v daljšem
časovnem obdobju kot znak zvestobe tej blagovni znamki. Vedenjski ukrepi so torej
opredelili zvestobo na podlagi zaporedja nakupov in/ali deleža nakupov. Postopoma so se
raziskovalci zavedli, da je pojav zvestobe mnogo bolj zapleten in prefinjen od teh
operativnih opredelitev. Zato se je kasneje pojavil tudi drugi, kognitivni pristop, ki
predpostavlja, da samo vedenje ne odraža zvestobe blagovni znamki. Zvestoba v tem
primeru pomeni zavzemanje za blagovno znamko, ki se je ne sme opredeliti samo na
podlagi merjenja neprekinjenega vedenja. Potrošniki se smatrajo za zveste, če imajo
občutek predanosti tej blagovni znamki (Tuominen, 1999, str. 79-80). Za kognitivno vrsto
zvestobe so pomembne informacije, ki jih kupec prejme o izdelku ali storitvi. Kognitivna
vrsta zvestobe temelji na funkcionalnih karakteristikah izdelka ali storitve, kot so recimo
stroški ali pa koristi uporabe. Tu je dejansko govor o predanosti stroškom in koristim, ne
pa storitvi ali izdelku samem. Zavedati se je tudi treba, da je takšna zvestoba zlahka
uničljiva s strani konkurence (Oliver, 1997, str. 392). Potrošnik lahko kupi določeno
blagovno znamko, ker je trenutno najcenejša na trgu. Že rahla rast cen lahko povzroči, da
potrošnik preide na drugo blagovno znamko. V tem primeru neprekinjeno nakupovanje ne
odraža zvestobe, saj stimulacija (proizvod) ni dovolj močna. Nekateri raziskovalci pa so
združili ta dva pristopa. Za te raziskovalce zvestoba pomeni hkrati ponavljajoče nakupe in
tudi pozitiven odnos do blagovne znamke (Tuominen, 1999, str. 80).
Razvoj in ohranitev dolgoročnih odnosov s strankami so pomembne skrbi, s katerimi se
morajo ukvarjati vodje trženja. Zvestoba blagovni znamki lahko pomaga bolje razumeti
povezavo med potrošniki in blagovnimi znamkami. Zvestoba blagovni znamki je strateški
cilj trženja. Pridobivanje novih kupcev namreč postaja vedno bolj težavno ter drago
(Rosenberg in Cpzepiel, 1983). Pogosto je ravno zvesti kupec tisti, ki zagotavlja rast in
preživetje blagovne znamke za vsa prihajajoča leta. Vedno bolj je torej pomembno, da se
opredeli in razume zvestobo blagovni znamki (Touzani in Temessek, 2009, str. 227).
Zvestoba blagovni znamki – ki se lahko odraža v razponu od običajnega kupca do
zadovoljnega kupca in do tistih, ki imajo blagovno znamko radi in so ji resnično predani –
ustvarja vrednost predvsem z zmanjšanjem stroškov trženja: ohranjanje obstoječih strank
je veliko ceneje kot privabljanje novih. Prav tako je težko za konkurente, da komunicirajo
24

z zadovoljnimi kupci, saj imajo le-ti malo motivacije, da spoznajo druge alternativne
izdelke in storitve. Breme na konkurentih je tako precejšnje. Najbolj pogosta napaka, ki se
pojavlja je, da se podjetja pri pospeševanju rasti prodaje osredotočajo samo na
privabljanje novih strank svoje blagovne znamke in ob tem zanemarjajo obstoječe
stranke. Zvesti kupci namreč lahko v nekaterih primerih pritegnejo tudi druge k izbiri
storitve/izdelka te blagovne znamke ali pa svetujejo njihovo uporabo (Aaker, 1992, str.
30).
Zvestoba blagovni znamki je lahko rezultat situacijskih dejavnikov (zvestoba trgovini,
razpoložljiv čas za nakup, znižanje cen) kot tudi rezultat čustvenih predispozicij do
blagovne znamke. Razumevanje, kako do zvestobe blagovni znamki pride, pomaga
tržnikom zgraditi dobre marketinške načrte, s katerimi bi kupci njihove blagovne znamke
postali bolj zvesti (Touzani in Temessek, 2009, str. 228).
Prav tako je za razumevanje fenomena zvestobe kupcev potrebno razumevanje povezave
med samim zadovoljstvom in zvestobo. Dober približek zvestemu kupcu je lahko
zadovoljen kupec. Vendar je potrebno poudariti, da ni nujno, da je zadovoljen kupec tudi
zvest kupec. Resda zadovoljstvo kot stališče pozitivno vpliva na nakupno odločitev, vendar
ni nujno, da do nakupa zaradi zadovoljstva tudi dejansko pride (O'Malley, 1998, str. 49).
Res je, da zadovoljstvo zmanjšuje verjetnost pobega k drugi blagovni znamki, kar na nek
način zadovoljstvu per se vseeno daje položaj prediktorja zvestobe, vendar kljub vsemu ni
moč govoriti o linearni povezavi med zvestobo in zadovoljstvom. Kajti vseeno obstajajo
tudi takšni primeri, ko je kupec nezadovoljen, pa vseeno ostane zvest blagovni znamki
(Vesel in Žabkar, 2003, str. 43).
Zvestoba blagovni znamki obstoječih kupcev predstavlja strateško sredstvo, ki, če se ga
ustrezno uporablja in izkorišča, ima potencial, da ustvari vrednost na več načinov. Zveste
stranke lahko ustvarijo prepoznavnost blagovne znamke ter zagotovijo pomiritev novim
strankam. Zveste stranke bodo dale podjetju tudi čas, da se odzovejo na grožnje
konkurence (Aaker in Dekimpe et al.v: Tuominen, 1999, str. 81).
Izgradnja in ohranjanje zvestobe blagovni znamki je ena od osrednjih tem raziskav
tržnikov že dlje časa. Medtem ko blagovne znamke pridobijo izključen, pozitiven in viden
pomen v mislih številnih potrošnikov, postanejo za njih neustavljivo privlačne in
nenadomestljive. Zvestoba blagovni znamki, ki se pri tem oblikuje, pa prinaša prihodke od
prodaje, tržni delež, dobičkonosnost podjetju in jim pomaga rasti ali pa vsaj se zadržati na
trgu (Erdoğmuş in Çiçek, 2012, str. 1354).
Po Mao (2010, str. 214) ima kupčeva zvestoba blagovni znamki pomemben položaj na
področju trženja, in sicer:
• Je pomemben dejavnik vrednosti blagovne znamke: Definicija Ameriške
marketinške zveze (AMA) pravi, da je zvestoba blagovni znamki situacija, v kateri
potrošnik skozi čas vedno znova plačuje več denarja za podoben izdelek ali
storitev, namesto, da bi kupoval/koristil od različnih proizvajalcev znotraj iste
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•

•
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kategorije. Zvestoba blagovni znamki je tudi stopnja, do katere potrošnik stalno
kupuje isto blagovno znamko znotraj razreda določenega izdelka/storitve. Ker
imajo drugi vidiki vrednosti blagovne znamke, kot so kakovost, asociacije in
zavedanje, tudi vpliv na nakup/koriščenje blagovne znamke, lahko prav tako
zagotovijo določeno stopnjo zvestobe blagovni znamki.
Zmanjšuje stroške: Prodajalci morajo zapraviti kar štirikrat več denarja, da
pridobijo nove stranke, kot ga porabijo za zveste stranke. Za ohranitev zvestobe
posameznega kupca je potrebnih 5% premoženja, vendar v zameno blagovne
znamke pridobijo 75% dobička, ki ga tak zvesti kupec lahko prinese.
Zvesti kupci so manj občutljivi na cene: Tipični zvesti kupci so manj občutljivi
na spremembo cene. Če se cena blagovne znamke zviša, kupci ne bodo zmanjšali
količine nakupa. Močno verjamejo, da je bila njihova odločitev glede nakupa te
blagovne znamke pravilna in so zaradi tega manj osredotočeni na ceno.
Privabljajo nove, potencialno zveste kupce: Ena izmed koristi je tudi, da
lahko zvesti kupci privabijo nove kupce. Istočasno lahko ti novi kupci predstavljajo
bodoče zveste kupce. Dober primer je, ko nekdo večkrat kupi/koristi
izdelek/storitev iste blagovne znamke in je z njim/njo zadovoljen. Takrat bo to
blagovno znamko in izdelek/storitev priporočil tudi drugim znancem. Tako ni
presenetljivo, da ljudje okoli takšnega kupca običajno nosijo isto blagovno znamko
oblačil in/ali uporabljajo ostale podobne dobrine. Nasprotno, če se bo posameznik
pritoževal nad slabo kvaliteto določene blagovne znamke, je njegovi znanci ne
bodo kupovali.
Koristi za vstop na svetovni trg: Zvestoba potrošnikov na svetovnem trgu
izstopa kot pomembno konkurenčno orožje. Trg se je preusmeril na globalno
poslovanje, razvoj zvestobe blagovni znamki na svetovni ravni pa je ključnega
pomena za vstop blagovne znamke na globalni trg.

4.2 VRSTE ZVESTOBE
Pojem zvestobe namiguje na predanost in ne samo na ponavljajoče se vedenje, kar
nakazuje na to, da obstaja potreba tako po kognitivnem kot po vedenjskem pristopu
(Assael v: O'Malley, 1998, str. 49).
Dick in Basu sta oblikovala model za merjenje zvestobe, ki upošteva tako dimenzijo stališč
kot tudi vedenjsko dimenzijo. Model je sestavljen iz dveh dimenzij, ki merita zvestobo
(O'Malley, 1998, str. 49-50), in sicer:
• Relativno stališče, ki se nanaša na razliko med izoblikovanim stališčem do določene
blagovne znamke in njenih alternativ. Višje kot je relativno stališče, večja je verjetnost, da
bo izoblikovano stališče vplivalo na vedenje porabnika.
• Pokroviteljsko vedenje pa se nanaša na običajne vedenjske dimenzije, kot so
vrednost nakupa, pogostost nakupa, nedavnost nakupa, delež vrednosti vseh nakupov
ipd.
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Upoštevaje možne izide obeh dimenzij Dick in Basu (1994) predpostavljata naslednje
možne situacije (O'Malley, 1998, str. 49-50):
• Nezvestoba: Do takšnega stanja pride, kadar je razlika med določeno blagovno
znamko in drugimi konkurenčnimi majhna. V očeh potrošnika so si med seboj
konkurenčne blagovne znamke bolj ali manj nadomestki. Druga dimenzija (pokroviteljsko
vedenje) ima prav tako nizko vrednost; ne prihaja torej do tovrstnega vedenja oziroma
prihaja zgolj v manjši meri.
• Lažna zvestoba: V tem primeru kupec nima izoblikovanih izrazitih preferenc do
določene blagovne znamke, vendar kljub temu posega po tej blagovni znamki. Takšna
situacija je lahko posledica trgovčevega nabora, ugodne lokacije, pomanjkanja alternativ,
akcij pospeševanja prodaje ipd. Če se pojavi kakšen drug konkurenčni izdelek ali storitev,
ki ga je zaradi katerega koli razloga lažje kupiti/koristiti (je recimo cenejši kot originalni ali
pa je pošla zaloga originalnega), ga/jo bo kupec tudi kupil/koristil.
• Prikrita zvestoba: Predpostavljamo situacijo, ko kupec dejansko ima oblikovane
preference do blagovne znamke (visoka vrednost dimenzije relativnega stališča), vendar
pa svojih nakupov ne opravlja zelo pogosto (nizka vrednost dimenzije pokroviteljskega
vedenja kupcev). Do takšne situacije lahko pride, kadar kupec išče določeno blagovno
znamko, vendar iz različnih vzrokov ne more priti do nje (neprimerna lokacija,
pomanjkanje zalog, negativen vpliv drugih ljudi ipd.).
• Dejanska zvestoba: V tem primeru imata obe dimenziji visoko vrednost. Kupec ima
močne preference do določene blagovne znamke, ki jih lahko neovirano udejanja. Gre
torej za situacijo, ko kupec ve, kaj išče, in to tudi najde. O dejanski zvestobi je torej govor
takrat, ko je podjetju uspelo razviti in potrošniku predstaviti ponudbo, ki ima zanj
dolgoročne koristi .
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Tabela 1: Kategorije zvestobe

KATEGORIJA

Nezvestoba

Lažna
zvestoba

Prikrita
zvestoba

Dejanska
zvestoba

Relativno
stališče

Nizko

Nizko

Visoko

Visoko

Pokroviteljsko
vedenje

Nizko

Visoko

Nizko

Visoko

Primer

Ni pokroviteljski
do podjetja in si
tudi ne želi biti

Ima
pokroviteljski
odnos do
podjetja vendar
ima razvito
nizko relativno
stališče. Ta je
lahko rezultat
različnih
dejavnikov, kot
je ugodna
lokacija,
pomanjkanje
alternativ

V tem primeru
kupec želi biti
pokroviteljski do
podjetja,
vendar pa tega
mogoče ne
more storiti –
lokacija
trgovine je
neugodna,
najljubše
blagovne
znamke ni na
zalogi ipd.

Posameznik ima
razvito visoko
stopnjo
relativnega
stališča kot tudi
ponavljajoče
pokroviteljsko
vedenje.

Posledice

Vodstvo lahko
poskuša
ustvariti lažno
zvestobo

Podjetje se ne
more zanašati
na lažno
zvestobo, saj je
potrošnik odprt
za boljše
ponudbe

Vodstvo si
prizadeva
odstraniti ovire
za pridobitev
pokroviteljskega
vedenja
potrošnikov

Zvestobo je
potrebno stalno
krepiti

Vir: Dick in Basu v: O'Malley (1998, str. 50)

Mao (2010, str. 213) po drugi strani navaja štiri tipe zvestobe, in sicer:
• ujetniška,
• iskalci koristi,
• zadovoljna in
• predana zvestoba.
Pri ujetniški zvestobi kupec raje večkrat kupi isti proizvod, storitev ali isto blagovno
znamko zaradi pomanjkanja priložnosti, da bi našel neko drugo alternativo. Iskalci
koristi ne spoštujejo blagovne znamke same po sebi, ampak gledajo zgolj na korist, ki jo
prinese. Zadovoljni kupci imajo pozitiven odnos do blagovne znamke, vendar je ne bo
po nepotrebnem kupoval. Najbolj popoln kupec je tisti, ki je predan. Ti kupci so aktivni
tako v odnosu do blagovne znamke kot v obnašanju (Mao, 2010, str. 213).
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Obstaja tudi vsaj pet potencialnih ravni zvestobe. Te ravni so stilizirane in se ne pojavljajo
vedno v čisti obliki (Aaker in Dekimpe et al. v: Tuominen, 1999, str. 81):
• Najnižjo raven zvestobe predstavlja nezvesti kupec, ki mu je popolnoma vseeno
za blagovno znamko. Vsako blagovno znamko dojema kot ustrezno, kjer pa ime
znamke igra majhno vlogo pri odločitvi o nakupu/koriščenju.
• Druga raven zvestobe vključuje kupce, ki so zadovoljni z izdelkom/storitvijo ali
vsaj niso nezadovoljni. Lahko bi jih tudi označili kot običajne kupce.
• Tretja raven je sestavljena iz tistih kupcev, ki so prav tako zadovoljni, a imajo
hkrati prestopne stroške, tj. strošek v času in denarju, ki so povezani s prehodom
na ta izdelek/storitev.
• Na četrti ravni so tisti kupci, ki imajo blagovno znamko res radi. Njihova
pripadnost lahko temelji na dobrih preteklih izkušnjah ali predvideni visoki
kakovosti. Te kupce bi lahko opredelili kot prijatelje te blagovne znamke, saj
obstaja občutek čustvene navezanosti.
• Na najvišji ravni so predani kupci, ki občutijo ponos ob tem, da so uporabniki
določene blagovne znamke. Ta blagovna znamka jim veliko pomeni, saj hkrati
odraža kdo so. Njihovo zaupanje v blagovno znamko je tako veliko, da jo
priporočajo tudi drugim.
Zvestoba blagovni znamki je kompleksen fenomen. Mogoče je razlikovati vsaj sedem
različnih vrst zvestobe blagovni znamki, in sicer čustvena zvestoba, identifikacijska
zvestoba, diferencialna zvestoba, pogodbena zvestoba, zvestoba prestopnih stroškov,
zvestoba domačnosti ter udobna zvestoba. Pri čustveni zvestobi edinstvena, nepozabna
doživetja in krepitve ustvarijo močno čustveno vez z blagovno znamko. Pri takšnih
strankah so pozitivna priporočila »od ust do ust« lahko zelo pogosta. Pri identifikacijski
zvestobi se blagovna znamka uporablja za izražanje samega sebe, za krepitev
samozavesti in ustvarjanje vtisov pri drugih. Pri diferencialni zvestobi zvestoba
blagovni znamki temelji na zaznanih odličnih lastnostih in atributih znamke. Tu so
promocije in testi izdelkov/storitev zelo pomembno taktično orodje za trženje. Pri
pogodbeni zvestobi je potrošnik prepričan, da mu stalna zvestoba zagotovi posebno
obravnavanje, vendar pa lahko konkurenti to izpodbijajo in jim vsilijo dvom, da je njihovo
zaupanje izkoriščeno. Pri zvestobi prestopnih stroškov je potrošnik zvest, ker je
vložen trud, ki ga mora vložiti v spoznavanje in prilagajanje novim alternativam, večji od
pričakovanega rezultata. Včasih je stranka lahko celo nezadovoljna, vendar pa bo ostala
zvesta, saj dojema, da je konkurent isti. Tekmeci lahko spodkopljejo zvestobo takšnih
kupcev tako, da kupcem omogočijo enostaven prehod z bodisi usposabljanjem ali
ugodnimi pogoji. Pri zvestobi domačnosti je zvestoba blagovni znamki rezultat
popolnega zavedanja blagovne znamke. Takšno vrsto zvestobe se ustvari s pomočjo
stalnih oglasov, ki pritegnejo pozornost in tako gradijo zavedanje kupca o obstoju
blagovne znamke, le-ta pa jim s tem postaja vedno bolj domača. Zadnja, udobna
zvestoba, pa temelji na nakupih iz udobja. Konkurenti to vrsto zvestobe zlahka
napadejo. Mogoče je sklepati, da je takšno zvestobo enostavno spremeniti, saj je navada
le površinska, podprta z udobnostjo nakupa ali z dejstvom, da kupcu ravno določena
blagovna znamka pride prva na misel (Dickson, 1994, str. 100-101).
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4.3 STOPNJA ZVESTOBE NA SOCIALNEM OMREŽJU
V svetu omrežij in mikrobloganja je stopnja interakcije med potrošnikom in blagovno
znamko poskočila. »Všeček« in »tweet« sta besedi, ki sta se utrdili v našem vsakdanjem
jeziku. Vendar, ali se lahko napove, kakšen je odnos stranke do blagovne znamke zgolj na
podlagi komentarjev na socialnem omrežju (Bonnín, 2013)?
Stopnjo zvestobe merimo s pomočjo angažiranosti oboževalcev in števila sledilcev na
socialnem omrežju. Angažiranost ali udejstvovanje je povezava in razmerje, ki ga ima
kupec z blagovno znamko. Delež angažiranosti nam pove stopnjo zvestobe oboževalcev
blagovne znamke na socialnem omrežju.
Stopnja zvestobe je izračun, ki meri raven angažiranosti, ki jo ima občinstvo z delom
objavljene vsebine. Prikazuje, koliko ljudi se ukvarja z določeno vsebino. Je tudi izračun,
ki se ga v veliki meri uporablja pri analizi socialnih omrežij. Enostavno jo je izmeriti zgolj z
opazovanjem števila »všečkov«, delitev, komentarjev, odgovorov in »retweetov«. Vse
interakcije, ki nastanejo z določeno vsebino, ki jo objavi podjetje ali pa njegovi
konkurenti, je mogoče enostavno spremljati, s čimer se dobi občutek, kako dobra je
vsebina. Ker izračun temelji na številu oboževalcev in sledilcev, ki jih ima podjetje na
socialnem omrežju, je prav zaradi tega mogoče stopnje angažiranosti primerjati med
velikimi in majhnimi podjetji (TrackMaven, 2014).
Gre se za posebej pomemben izračun, saj nam visoka stopnja angažiranosti pove, da
imajo na strani objavljeno odlično vsebino. Stopnje angažiranosti so dobre za ocenjevanje
oglaševalskih kampanj na socialnih omrežjih in se lahko uporabljajo tako za Facebook in
Twitter kot tudi za druge socialne platforme (TrackMaven, 2014).
4.3.1 STOPNJA ZVESTOBE NA SOCIALNEM OMREŽJU FACEBOOK
Za Facebook obstaja izračun, ki nam pomaga ugotoviti stopnjo sodelovanja uporabnikov
in kako le-ti sodelujejo med seboj v skupini oboževalcev določene blagovne znamke
(Bonnín, 2013).
Najbolj pogosta formula upošteva vse »všečke«, komentarje in delitve določene
objave/vsebine na določen dan. Rezultat pa se nato deli s številom vseh oboževalcev
določene strani na določen dan v času objave. Da dobimo stopnjo angažiranosti, nato
celoten rezultat pomnožimo še s številom 100. Ta odstotek nam pove, kako dobro
blagovna znamka sodeluje s svojimi oboževalci.
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Slika 2: Izračun stopnje angažiranosti na socialnem omrežju Facebook

Vir: Bonnín (2013)

Če se uporabnik socialnega omrežja Facebook odloči, da bo delil vsebino, ki je objavljena
v skupnosti določene blagovne znamke, na svojem profilu, bo ta objava dosegla precej
večje občinstvo, kot bi ga sicer, če ta posameznik ne bi bil oboževalec te strani. Prav tako
se lahko s to formulo ugotovi, katere objave so dobile največ »všečkov« in katera objava
je pustila največji vtis pri oboževalcih (Bonnín, 2013). S to formulo lahko izračunamo
stopnjo angažiranosti za različna časovna obdobja (dan, mesec, leto) tako, da
upoštevamo vse »všečke«, komentarje in delitve objav v tistem obdobju.
4.3.2 STOPNJA ZVESTOBE NA SOCIALNEM OMREŽJU TWITTER
Za izračun stopnje angažiranosti sledilcev na socialnem omrežju Twitter pa se uporablja
naslednja formula: število odgovorov seštejemo s številom »retweetov« določene objave
in nato vse to delimo s skupnim številom sledilcev strani blagovne znamke. Da dobimo
stopnjo angažiranosti, moramo rezultat pomnožiti s 100.
Slika 3: Izračun stopnje angažiranosti na socialnem omrežju Twitter

Vir: Bonnín (2013)
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S to formulo lahko izračunamo stopnjo angažiranosti v določenem časovnem obdobju, in
sicer tako, da se uporabi število odgovorov, ki jih prištejemo številu »retweetov«
določenega obdobja (dan, mesec, leto) (Bonnín, 2013).
Izkušnje nas učijo, da veliko število oboževalcev ali sledilcev določene blagovne znamke
na socialnem omrežju ni enako visoki stopnji angažiranosti. Kakšno vrednost ima 3000
oboževalcev, če ni mogoče zaznati sodelovanja v njihovih komentarjih? Največji izziv, s
katerim se podjetja srečujejo, je, da ob povečevanju števila oboževalcev in sledilcev
povečujejo tudi stopnjo angažiranosti (Bonnín, 2013).

4.4 POMEN SOCIALNEGA OMREŽJA PRI GRADNJI ZVESTOBE
O trženju blagovnih znamk na socialnem omrežju je še vedno veliko govora. Na socialnem
omrežju Facebook, tipičnem predstavniku socialnega omrežja, je preko 955 milijonov
aktivnih uporabnikov, ki se vanj vpišejo vsaj enkrat vsakih 30 dni. Polovica vseh
uporabnikov se vanj vpiše vsak dan. V povprečju stranke namenijo skoraj tretjino svojega
prostega časa uporabi socialnih omrežij (Laroche et al., 2012, str. 76). Zaradi popularnosti
in sposobnosti ustvariti virtualne skupnosti, ki povezujejo med seboj različne, vendar isto
misleče ljudi in podjetja, nekateri industrijski modreci in raziskovalci spodbujajo podjetja,
da so s svojimi blagovnimi znamkami prisotni na socialnih omrežjih ter da ga izkoristijo, če
želijo preživeti (Kaplan in Haenlein, 2010, str. 67-68).
Socialna omrežja podjetja izkoriščajo, ker so hitra, enostavna, poceni, omogočajo odziv
potrošnikov ter imajo velik vpliv na zvestobo blagovni znamki. Ena izmed raziskav
opravljena leta 2010 kaže, da so ljudje preživeli 110 milijard ur na socialnih omrežjih. To
je kar 22% od vsega časa, ki ga preživijo na spletu (Cavoto, 2013, str. 4).
Dandanes potrošniki želijo biti čim bolj informirani o izdelkih/storitvah preden jih
kupijo/koristijo. Posledično morajo proizvajalci vedno bolj sodelovati s svojimi strankami,
da jih obveščajo o njihovih izdelkih in storitvah. Še več, tržniki so prepričani, da bodo
kupci bili bolj zvesti blagovni znamki, če se lahko z njo poistovetijo in če čutijo, da so z
izdelkom ali storitvijo povezani. Takšne povezave je lažje vzpostaviti »online« (na spletu)
kot »offline«. S tem, ko bodo pri strankah vzbudili občutek, da sta njihova izkušnja z
blagovno znamko in njihovo mnenje pomembna, bodo podjetja lažje pridobila več zvestih
strank. Dalje, po prodaji/koriščenju izdelka/storitve morajo podjetja vključiti kupce v
njihove komunikacijske kanale in jim ponuditi priložnost, da promovirajo njihove
izdelke/storitve na socialnih omrežjih (KPMG, 2011, str. 3). Tako jih pripravijo k temu, da
priporočajo blagovno znamko tudi drugim potrošnikom.
Pridobivanje predanih strank je cilj vsakega podjetja. Vsako podjetje si želi, da bi njihovi
sledilci in oboževalci občudovali njihove izdelke in storitve, da bi delili svoje pozitivne
izkušnje z blagovno znamko in svoje ocene z drugimi potrošniki. Vsi ti cilji se lahko
dosežejo ravno s pomočjo socialnega omrežja (Cavoto, 2013, str. 12).
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Socialno omrežje lahko služi kot odlična platforma, kjer podjetje lahko pojasni nekatere
svoje odločitve, ki jih je sprejelo, zahteva odziv s strani svojih oboževalcev in/ali sledilcev
ter se odzove na pritožbe strank in njihove poizvedbe. Povezovanje strank z blagovno
znamko in oglaševanje le-te na socialnem omrežju je lahko najbolj učinkovit način za
izgradnjo zvestobe blagovni znamki (KPMG, 2011, str. 4).
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5 SKRB ZA ZVESTOBO BLAGOVNI ZNAMKI NA SOCIALNEM
OMREŽJU
Razvoj dolgoročnih in predanih odnosov med potrošnikom in blagovno znamko je lahko
zapleten proces, vendar vreden vsega truda. Kot pomoč pri razvoju takšnih odnosov pa se
vedno bolj uporabljajo ravno socialna omrežja. Različne dejavnike, ki vplivajo na
oblikovanje ter ohranjanje zvestobe potrošnikov na socialnem omrežju in se največkrat
pojavljajo v literaturi, bom predstavila v nadaljevanju.

5.1 ZNAČILNOSTI KUPCEV IN IZDELKA/STORITVE
Zvestoba potrošnika je ključni dejavnik, ki vpliva na dojemanje in oblikovanje cen ter na
odziv potrošnika na izgube in pridobitve. Zvesti kupci bodo bolj intenzivno reagirali na
pridobitve kot na izgube. V primeru, ko cena pogosto kupljenega proizvoda ali blagovne
znamke naraste, jo bodo potrošniki še vedno kupovali. Če pa cene padejo, bodo
potrošniki to zaznali kot pridobitev in zaradi tega kupili/koristili večjo količino
izdelka/storitve. Zvesti kupci so bolj neobčutljivi na spremembe v ceni njihove priljubljene
blagovne znamke (Vázquez Casielles in Álvarez Álvarez, 2007, str. 124).
Nezvesti kupci, ki prehajajo med blagovnimi znamkami, pa so bolj občutljivi na pridobitve
kot na izgube. Pri nakupu jih ne vodi želja, da bi se izognili plačilu večjega zneska kot ga
običajno plačujejo za izdelek/storitev, ampak predvsem želja, da najdejo izdelek/storitev
po znižani ceni. Radi mislijo, da so sklenili dobro kupčijo in da so izkoristili dobro
priložnost. Pridobitve so pogosto rezultat različnih kuponov/bonov ali neposrednega
znižanja cene, kar je običajno močno oglaševano, zaradi česar se kupci posledično bolj
zavedajo pridobitev in ne izgub (Vázquez Casielles in Álvarez Álvarez, 2007, str. 124).
Podjetje, ki sestavlja načrt svojega razvoja, mora najprej razumeti, kaj vpliva na njihove
potrošnike, da se odločijo za nakup njihove blagovne znamke namesto blagovne znamke
nekega drugega podjetja. Pri tem morajo najprej razumeti idejo potrošniškega obnašanja.
Potrošniško obnašanje je študija zakaj in kako potrošniki kupijo izdelek/koristijo storitev,
ki si ga želijo (Howard, 1989). Ko potrošnik razume svojo osebnost in kaj si želi pridobiti z
določenim izdelkom ali storitvijo, to lahko vodi do spoznanja, kako se bo odzval na
določeno blagovno znamko. Potrošniki se namreč nagibajo k nakupu/koriščenju tistih
izdelkov/storitev, ki imajo podobne osebnostne lastnosti kot oni (Park in John, 2010).
Dejavnika, kot sta čas in znanje, prav tako vplivata na odločitev potrošnika, kateri
izdelek/storitev bo raje kupil/koristil. Kupci, ki imajo več časa in znanja o izdelku ali
storitvi, ki ga/jo kupujejo/koristijo, so bolj pripravljeni sprejeti končno odločitev o
nakupu/koriščenju tega izdelka (Howard, 1989). Poleg osebnostnih lastnosti, časa in
znanja, na to, kako potrošniki porabijo svoj čas in denar, vplivata tudi družbeni status ter
družbena razmerja. Kupci imajo potrebo po vključevanju v družbo, pri čemer jim lahko
pomagajo nekateri izdelki/storitve (Mead et al., 2011). Kupci želijo izdelke/storitve, ki so
usklajeni z njihovimi družbenimi skupinami, nekateri potrošniki pa so tudi mnenja, da jim
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bodo nekateri izdelki/storitve bodisi izboljšali ali pa celo poslabšali njihovo kvaliteto
družabnega življenja ali življenja nasploh (Fallon, 2012, str. 1).
Lastnosti blagovne znamke igrajo pomembno vlogo pri odločanju potrošnika, ali naj ji
zaupa ali ne. Tako kot posamezniki presojajo, kdo bo postal njihov prijatelj, tako
potrošniki ocenjujejo blagovno znamko preden se odločijo, ali bodo z njo zgradili odnos.
Blagovni znamki zaupajo na podlagi ugleda, predvidljivosti in usposobljenosti (Lau in Lee,
1999, str. 345):
• Ugled blagovne znamke temelji na mnenju drugih, da je blagovna znamka dobra
in zanesljiva. Ugled se lahko razvije s pomočjo oglaševanja, možno pa je tudi, da
nanj vpliva kvaliteta proizvoda. Če bo posameznik dojemal blagovno znamko kot
dobro, da ima torej dober ugled, bo tej blagovni znamki bolj zaupal in jo zaradi
tega bolj verjetno kupil/koristil. Po uporabi kupljenega izdelka/koriščenju storitve,
če blagovna znamka doseže kupčeva pričakovanja, dober ugled še okrepi
potrošnikovo zaupanje.
• Predvidljiva blagovna znamka je tista, ki omogoča uporabniku, da lahko
predvideva, kako se bo blagovna znamka obnašala ob vsaki uporabi. Ta
predvidljivost je povezana s kakovostjo proizvoda/storitve, ki naj bi bila vedno
enaka.
• Usposobljena blagovna znamka je tista, ki je sposobna rešiti problem potrošnika
ali zadovoljiti njegovo potrebo. Potrošnik lahko o sposobnostih blagovne znamke
izve direktno preko sporočila »od ust do ust«. Ko je enkrat prepričan, da lahko
blagovna znamka reši njegov problem, se lahko na to znamko zanese.
Damjan in Možina (1998, str. 146) delita značilnosti, ki vplivajo na zvestobo, v dve večji
skupini, in sicer na značilnosti potrošnika in značilnosti izdelka/storitve. Med značilnosti
potrošnika spadajo:
• Demografske značilnosti: V te uvrščamo starost, zaposlitev, dohodek in

•

izobrazbo. Te dejavnike lahko hitro ugotovimo, ker so zelo očitni, vendar jih
prav zato uporabljamo kot dopolnilo drugim lastnostim. Starost je pomemben
dejavnik pri zvestobi kupcev. Za mlajšo generacijo je zvestoba neki blagovni
znamki oblika samopotrjevanja in načina življenja, starejši pa blagovno znamko
dojemajo kot obliko varnosti in tradicije. Dohodek, izobrazba in poklic so
dejavniki, ki so medsebojno odvisni. Dohodek določi cenovni razred, v katerem
bo kupec nakupoval. Izobrazba lahko povzroči, da ljudje na blagovno znamko
ne dajo veliko. Običajno izobrazbo, dohodek in poklic povežemo v socialni
status, ki prikazuje osebne vrednote, navade in življenjski slog.
Socialne značilnosti: Te značilnosti kupca so tiste lastnosti, ki so odvisne od
socialnega okolja, v katerem kupec živi. Govorimo lahko o socialnih skupinah
ali razredih. Ker se ljudje navadno želijo poistovetiti z določenim krogom ljudi,
bodo uporabljali enako ali podobno blagovno znamko kot oni in ji tudi (p)ostali
zvesti.
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•

Psihološke značilnosti: Te značilnosti kupca lahko prav tako vplivajo na

zvestobo. Ljudje, ki se izogibajo tveganju, bodo običajno bolj zvesti, saj z
zvestobo blagovni znamki zmanjšajo tveganje.
Značilnosti izdelka/storitve pa po Damjanu in Možini (1998, str. 147) pa razdelimo na:
• Vrsto izdelka: Vrsta izdelka/storitve vpliva na to, ali bodo kupci sploh opazili

•

•

blagovno znamko izdelka/storitve. Potrošniki običajno ne gledajo na blagovno
znamko pri impulzivno kupljenih/koriščenih izdelkih/storitvah, če jim je le-ta
všeč. Prav tako je pri izdelkih/storitvah vsakdanje rabe manjša verjetnost
zvestobe kot pri trajnih izdelkih/storitvah.
Vpletenost potrošnika: Vpletenost kupca v nakup/koriščenje pomeni, da
majhna vpletenost v nakup/koriščenje predstavlja visoko stopnjo zvestobe neki
blagovni znamki. Ljudje namreč ne porabijo veliko časa od trenutka, ko
začutijo potrebo, do nakupa/koriščenja in običajno kupijo/koristijo priljubljeno
blagovno znamko. Pri trajnih izdelkih/storitvah lahko prav tako dosežemo
zvestobo kupcev, vendar mora biti podjetje pri teh izdelkih/storitvah še
posebej pozorno na kakovost in ponakupne storitve, da bi doseglo, da bo
kupec naslednjič izbral isto blagovno znamko.
Konkurenca: Konkurenca blagovnih znamk zmanjšuje zvestobo, kar je
normalno, saj velika izbira in novosti na trgu premamijo kupca, da zamenja
blagovno znamko.

5.2 SKUPNOSTI NA SOCIALNEM OMREŽJU
Skupnost blagovne znamke Muniz in O'Guinn (2001, str. 412) definirata kot specializirano,
geografsko nedefinirano skupnost, ki temelji na strukturiranem nizu socialnih odnosov
med ljubitelji določene blagovne znamke. Skupnost blagovne znamke se največkrat pojavi
pri znamkah, ki imajo močno javno podobo, prepoznavno zgodovinsko ozadje itd. Skupna
lastnost teh skupnosti je uporaba določenega blaga ali storitve. Tako kot vsaka druga
skupnost je skupnost blagovne znamke sestavljena iz subjektov, vključno z njenimi člani,
njihovimi medsebojnimi odnosi ter delitvijo pomembnih virov, bodisi so to materialni ali
čustveni (Laroche et al., 2013, str. 77). Druge prednosti teh skupnosti so olajšanje
izmenjave informacij, utrjevanje zgodovine in kulture blagovne znamke, zagotavljanje
pomoči potrošnikom in pozitiven vpliv na zvestobo blagovni znamki (Muniz in O'Guinn,
2001).
Motivacija, ki žene ljudi, da se vključijo v skupnost in da delijo informacije z drugimi, je
zakoreninjena v posameznikovem vedenju, saj si želi, da ga drugi sprejemajo in da hkrati
lahko drugim pokažejo svojo moč. Če posameznik v skupnosti sodeluje in aktivno prispeva
k njeni vsebini, lahko zaradi tega misli, da ima vpliv na skupino ter s tem podpira svojo
samopodobo kot uspešno osebo. Ljudje so motivirani, da prispevajo koristne informacije
celotni skupnosti v upanju, da bodo nekomu te informacije pomagale in se jim bodo v
zameno zaradi tega tudi javno zahvalili. To je pomemben dejavnik in motivator za veliko
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ljudi, ki prispevajo k ustvarjanju vsebine. Skupnosti v veliki meri prispevajo tudi na samo
dojemanje blagovne znamke in povečujejo znanje svojih članov o tej blagovni znamki
(Rutkauskaite , 2012, str. 21).
Ena od bistvenih spodbud za pridružitev skupnosti na socialnem omrežju je tudi
psihološka potreba, in sicer da se počutijo družbeno povezani (Sarason, 1974), zato
pridružitev socialnemu omrežju in povezovanje z ljudmi zadovoljuje potrebo po
pripadnosti (Gangadharbhatla; Tardini in Cantoni v: Laroche et al., 2013, str. 77). Želja po
družbeni interakciji je navedena kot eden izmed motivov potrošnikov, da se vključijo v
dejavnosti v spletnih okoljih (Hennig-Thurau et al., 2010). V nasprotju z raziskovalci, ki
trdijo, da je pomanjkanje bližine in fizične prisotnosti neločljivo povezana s prisotnostjo na
socialnih omrežij (Constant et al.; Granovetter v: Laroche et al., 2013, str. 77), drugi
dokazujejo, da lahko te vezi združujejo ljudi in spodbujajo člane, da razvijejo določeno
raven sodelovanja v družbi (Tardini in Cantoni; Wellman v: Laroche et al., 2013, str. 77).
Ljudje se prav tako pridružujejo skupnostim blagovne znamke, da bi izpolnili potrebo po
tem, da se lahko identificirajo s skupinami ali simboli (Elliott in Wattanasuwan; Grayson in
Martinec; Schembri et al. v: Laroche et al., 2013, str. 77).
Ljudje z istimi interesi in željami se priključujejo podobnim skupnostim. Za podjetje je zato
pomembno, da oblikuje takšne skupnosti, ki jih sestavljajo posamezniki z interesi, ki
sovpadajo z vrednotami blagovne znamke (Emond in Selling, 2013, str. 46-47).
Skupnosti zagotavljajo podjetjem možnost, da so v stalnem stiku z zelo predanimi
strankami (Anderson, 2005), da lahko učinkovito komunicirajo z drugimi strankami in tako
pridobivajo dragocene informacije od njih (Von Hippel, 2005) ter da sodelujejo s
strankami pri ustvarjanju dodane vrednosti blagovne znamke (Schau et al. 2009).
Verjetno pa je najbolj pomembna prednost za podjetja, ki podpirajo skupnosti blagovne
znamke, da povečujejo zvestobo blagovni znamki, ki se imenuje tudi »sveti gral« za
podjetja (McAlexander et al., 2002, str. 38). Prednosti socialnega omrežja so, da je zelo
učinkovit komunikacijski in distribucijski kanal (Kaplan in Haenlein, 2010), zelo učinkovito
sredstvo za vplivanje na dojemanja strank in njihovega vedenja (Williams in Cothrell,
2000), ki prinaša skupaj različne in/ali podobno misleče ljudi (Hagel in Armstrong;
Wellman in Gulia v: Laroche et al., 2013, str. 77) ter motivira menedžerje blagovnih
znamk, da sodelujejo na socialnih omrežjih (Laroche, 2013, str. 77).
Larocheva raziskava je pokazala, da poleg tega, da skupnost blagovne znamke, ki je
prisotna na socialnem omrežju, omogoča svojim članom, da si lažje izmenjujejo
informacije in krepijo medsebojne vezi, utrjuje tudi odnose med potrošniki in blagovno
znamko, produktom, podjetjem ter drugimi bodočimi strankami. Rezultati prav tako
kažejo, da so socialni mediji osnova, kjer podjetja lahko pridobijo veliko zvestih strank s
pomočjo različnih aktivnosti v skupnostih na socialnih omrežjih (Laroche, 2013, str. 81).
V skupnosti lahko podjetja sprožijo razprave povezane z blagovno znamko in delijo
različne teme, ki so povezane z interesi članov skupnosti. Pozitivna komunikacija med
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potrošniki, ki temelji na izmenjavi informacij »od ust do ust«, lahko pozitivno vpliva na
blagovno znamko (Zailskaite-Jakste in Kuvykaite, 2012, str. 195).
Čeprav skupnosti blagovnih znamk na socialnem omrežju kažejo na visoko stopnjo
angažiranosti in zvestobo blagovni znamki, pa imajo aktivnosti v takšnih skupnostih lahko
tudi negativne posledice. Podjetja morajo stalno nadzirati, kako potrošniki komunicirajo
med seboj, da v primeru neprimernosti pravočasno spreobrnejo pogovor v pravo smer
(Zailskaite-Jakste in Kuvykaite, 2012, str. 195-196).
Raziskava Chapmana (2008, str. 45-46) je pokazala, da bi vsa podjetja morala razmisliti o
prisotnosti na socialnih omrežjih, preko katerih bi dostopala do potencialnih simpatizerjev
njihove blagovne znamke. Tista podjetja, ki se odločijo oblikovati skupnost blagovne
znamke na socialnih omrežjih, lahko kaj kmalu pričakujejo veliko število oboževalcev in
sledilcev, če bodo zagotavljala privlačno vsebino, ki si jo uporabniki želijo ter o kateri bodo
govorili in jo promovirali svojim prijateljem. Socialna omrežja zagotavljajo že delno
ustvarjene skupnosti uporabnikov blagovnih znamk, kar podjetjem precej olajša
povezovanje s potrošniki. Če podjetja obravnavajo svoje oboževalce in sledilce kot
prijatelje in ne kot stranke, je zaupanje okrepljeno in potreba po oblikovanju ugleda
blagovne znamke tako zmanjšana. Vse dokler se podjetje na čustveni ravni ukvarja s
svojimi uporabniki in jim zagotavlja veliko kakovostne vsebine na socialnih omrežjih, bodo
imeli uporabniki željo po sodelovanju, s čimer se gradi zaupanje v blagovno znamko in s
tem njihova zvestoba (Chapman, 2008, str. 45-46).

V študiji Solema se je preiskovalo vplive skupnosti blagovne znamke, ki je prisotna na
socialnem omrežju, na zadovoljstvo in zvestobo blagovni znamki skozi daljše časovno
obdobje. Kupci, ki so povezani z blagovno znamko preko socialnega omrežja Facebook
imajo izraženo višjo raven zadovoljstva in zvestobe blagovni znamki v primerjavi s
kupci, ki niso povezani z znamkami na socialnem omrežju Facebook. Vendar pa višja
stopnja zadovoljstva in zvestobe do blagovne znamke ni ohranjena skozi celotno
obdobje. Ena od možnih razlag za znižanje učinka v daljšem časovnem obdobju je, da
so nekateri kupci zadovoljni in zvesti blagovni znamki še preden se vključijo v
skupnost. Prav tako imajo ti kupci visoka pričakovanja do doživetij, ki jih želijo imeti
na socialnem omrežju z blagovno znamko, tem pa je včasih težko slediti in jih
zadovoljiti. Menedžerji blagovnih znamk morajo imeti jasno in celovito sliko trženja
blagovne znamke in izdelane komunikacijske kanale za hitrejšo odpravo slabih učinkov
na zadovoljstvo in zvestobo blagovni znamki. Zgolj ustanovitev strani na socialnem
omrežju torej ni dovolj. Med drugim morajo menedžerji blagovne znamke izvajati
dobro načrtovane kampanje in aktivnosti, predvsem za kupce, ki se prvič odločijo za
nakup. Izkušnja z blagovno znamko mora imeti na koncu za kupca smisel, ne glede na
to, ali se gre za sodelovanje na socialnem omrežju ali izven njega (Solem, 2013, str.
6).
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Na katere stvari je potrebno biti pozoren, da se člani skupnosti angažirajo, pa
predlaga David Armano (2008):
• Vsebina. Za izgradnjo skupnosti je ključnega pomena kvalitetna vsebina, ki je
ponujena članom. S tem podjetje kaže, da je resno in motivirano. Ko je to
doseženo, se bodo pravi posamezniki tudi angažirali. Če vsebino vidijo pravi
ljudje in jo dojamejo kot pomembno in visoke kakovosti, se lažje z njo
povežejo, jo delijo z drugimi ter postanejo njeni zagovorniki. Vsebina mora
torej ciljati na določeno skupino ljudi.
• Kontekst. Potrebno je razumeti, kako se približati ljudem in jim ob pravem
času zagotoviti pravo izkušnjo. Potrebno je tudi vedeti, kako se skupnost želi
udejstvovati.
• Povezljivost. Ustvarjati je potrebno razna doživetja in izkušnje z blagovno
znamko, s čimer se ustvari interakcija med člani skupnosti.
• Kontinuiteta. Skupnosti se morajo stalno razvijati in biti prilagodljive ter
hkrati zagotavljati dragocene in dosledne uporabniške izkušnje.
Prednosti skupnosti na socialnem omrežju so, da privabljajo najbolj zveste potrošnike.
Proces, ki so odvija znotraj teh skupnosti, krepi in razvija odnose med potrošniki in
blagovno znamko, člani takšnih skupnosti pa pogosto delujejo kot ambasadorji
blagovne znamke. Sodelovanje v takšnih skupnostih lahko pri potrošniku povzroči, da
mu blagovna znamka konkurenta ni več pomembna (Rutkauskaite , 2012, str. 22).
Študija, ki jo je opravil Info-graphics, ugotavlja, da vsaj polovica vseh uporabnikov
socialnega omrežja Twitter in Facebook bolj verjetno priporoči ali kupi izdelek blagovne
znamke potem, ko so se povezali z blagovno znamko na socialnem omrežju (Jackson,
2011).

5.3 OGLAŠEVANJE, KAMPANJE IN PROMOCIJE NA SOCIALNEM OMREŽJU
Dialog na socialnem omrežju je spremenil način, kako tržniki promovirajo svoje izdelke in
storitve na tržišču s pomočjo socialnega omrežja. Za ta dialog pa je potrebno stalno
skrbeti, saj velja, da boljša kot je komunikacija, boljša je blagovna znamka (Rutkauskaite ,
2012, str. 16).
Potem, ko kupci kupijo/koristijo izdelek/storitev, ki si ga želijo, je od njihove ravni
zadovoljstva, ki jo ob uporabi tega izdelka/storitve občutijo, odvisno, ali bodo ta
izdelek/storitev iste blagovne znamke ponovno kupili ali koristili. Podjetja morajo skrbeti,
da so njihovi kupci čim bolj informirani o njihovih izdelkih/storitvah, da bi s tem zagotovili
večje zadovoljstvo ter jih tako prepričali, da se vedno znova vračajo k nakupu/koriščenju
izdelka/storitve te blagovne znamke (Fallon, 2012, str. 1).
Da bi imeli kupci čim več znanja o izdelku/storitvi, se morajo kar se da zavedati tega
izdelka/storitve. Oglaševanje je odličen način, s katerim podjetje širi zavest o svojem
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izdelku/storitvi med občinstvom, vse to pa okrepijo še razne promocije. Oglasi lahko
vplivajo na spremembo že obstoječega vedenja in obnašanja, če so pravilno izvedeni
(Wang, 2008).
Sporočilo oglasa se lahko prenese bodisi verbalno ali pa vizualno. Vendar pa, če sporočilo
oglasa ni v skladu s prepričanji in vrednotami potrošnika, bo potrošnik najverjetneje
takšen oglas ignoriral (Sutherland, 1993). Če ima potrošnik negativno mnenje o blagovni
znamki, ki izhaja iz njegove slabe izkušnje s to blagovno znamko, in potem vidi njegov
oglas, ga bo avtomatično dojemal negativno (Fallon, 2012, str. 2).
Promocije se lahko uporabljajo za različne namene. S pomočjo promocij podjetja
predstavijo njihovo blagovno znamko na trgu in povečajo zavedanje o njej med ljudmi. S
promocijami lahko podjetja pridobijo konkurenčno prednost na trgu (Brito in Hammond,
2007). Pogostost oglasov, ki so jim kupci izpostavljeni na dnevni ravni, je potrebno
uskladiti z namenom, ki ga želijo podjetja doseči. Promocije so na primer ena izmed
možnosti prepričevanja (Fallon, 2012, str. 2).
Z napredkom tehnologije se oglasi vse pogosteje pojavljajo na spletu in spletni marketing
je postal del marketinškega načrta skoraj vsakega podjetja. Spletni marketing postaja
vedno bolj popularen in tako predstavlja grožnjo tradicionalnim marketinškim potezam
(Kassaye, 2007). Popularnost spletnega marketinga pri potrošnikih je tako velika zato, ker
lahko spletni marketing in spletni oglasi nudijo potrošnikom več informacij, več interakcije
in imajo sposobnost slediti interesom potrošnikov (Janal, 1995). Potrošniki imajo možnost,
da zavrnejo ogled oglasa, ki jih ne zanima, in se bolj posvetijo tistim oglasom, ki so bližji
njihovim interesom. To daje potrošnikom občutek, da imajo nadzor nad oglasi blagovne
znamke (Schumann in Esther, 2007). Ne samo, da spletni marketing daje potrošnikom
moč, da sami odločajo, katerim oglasom bodo izpostavljeni, ampak tudi omogoča
izpostavljenost najnovejšim novicam, ki so povezane z blagovno znamko (Wang, 2008).
Ljudje so po naravi socialna bitja in radi zbirajo ali delijo informacije, ki jim nekaj
pomenijo. Potrošniki, bolj kot kadarkoli prej, želijo biti čim bolj obveščeni o samem
proizvodu preden opravijo nakup. Socialna omrežja so pri tem pomembna zato, ker so
sposobna potrošnike informirati in hkrati vplivati na njihovo odločitev o nakupu (Bashar et
al., 2012, str. 88-89).
Podjetja, ki želijo uporabljati spletni marketing, se morajo zavedati, kateri trgi so bolj
dojemljivi za uporabo interneta. Ko oblikujejo svoje strategije, morajo misliti na primer na
to, da starejši potrošniki morda ne uporabljajo toliko interneta oz. če ga že uporabljajo, ob
tem potrebujejo več znanja in časa, da razumejo oglase, ki se jim prikazujejo (Schumann
in Esther, 2007). Podjetja, ki preko interneta ciljajo na starejše potrošnike, morajo
oblikovati takšen strateški načrt, ki bo zahteval toliko znanja in časa, kot ga njihov ciljni
trg potrebuje, da se zagotovi njihovo zadovoljstvo. Drug način za dostop do svojih
potrošnikov lahko podjetja uberejo preko socialnih omrežij. Uporaba socialnega omrežja,
kot sta Facebook in Twitter, omogočata podjetjem in njihovim blagovnim znamkam, da
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natančneje določijo krog svojih potrošnikov in tako zagotovijo, da njihove oglase vidi
primerno občinstvo (Penenberg, 2009). Socialno omrežje se lahko uporablja za
oglaševanje tako novim kot že obstoječim kupcem, prav tako pa se ga lahko uporablja za
raziskavo, s katero ugotovijo interese in mnenja ciljnih potrošnikov (Fallon, 2012, str. 2).
Emond in Selling (2013, str. 39) za večjo stopnjo udejstvovanja potrošnikov na podlagi
njune raziskave predlagata, da imajo podjetja čim bolj zanimive in nezaslišane
marketinške kampanje. To naj bi pritegnilo pozornost potrošnikov, nakar bo to povzročilo,
da bodo o tej blagovni znamki začeli vsi govoriti in bo postala osrednja tema pogovorov.
Kar 95% vseh vprašanih je odgovorilo, da mora biti blagovna znamka zanimiva, da se
sploh odločijo, da bodo postali njeni oboževalci oz. sledilci na socialnem omrežju. Če bo ta
kampanja dovolj zanimiva, se bo tudi hitro razširila po vsem socialnem omrežju, saj jo
bodo potrošniki delili z drugimi in/ali jo »retweetali«. Potrošniki želijo, da podjetja
razmišljajo zunaj svojih okvirjev in tako izstopijo iz množice. Pri tem pa je potrebno
vedeti, da če takšna nezaslišana kampanja spodleti, vseeno ne bo imela negativnih
posledic na zveste potrošnike, saj so ti bolj tolerantni do takšnih napak. Če so blagovni
znamki zares zvesti, potem ji bodo še naprej in je ne bodo zapustili. Navsezadnje lahko
rečemo, da bodo drugačne marketinške kampanje povzročile, da se bo o tej blagovni
znamki vsaj govorilo. Tudi če se bodo pojavljali negativni komentarji, bodo le-ti vseeno
pritegnili pozornost, zaradi česar jo bodo nekateri drugi potrošniki poiskali, ker bodo želeli
izvedeti več o njej, in jih bo morebiti pritegnila.
Rezultati raziskave, ki sta jo opravila Erdoğmuş in Çiçek (2012, str. 1358), kažejo, da
kampanje na socialnih omrežjih prinesejo največ zvestih oboževalcev in sledilcev.
Podjetja, ki želijo izvesti uspešno kampanjo, morajo upoštevati tako koristi, vrednote in
ugodnosti, ki jih ponujajo potrošnikom v svojih kampanjah. S tem si povečajo možnosti,
da potrošniki ostanejo zvesti njihovi blagovni znamki. Rezultati kažejo, da ljudje
največkrat na spletu delijo glasbo, smešne in nenavadne stvari. Vzdržijo pa se delitve
žalostnih in grozljivih dogodkov ter oglasov. Iz tega sledi, da je socialno omrežje prostor,
kjer se želijo ljudje zabavati, ga uporabiti za pobeg iz realnega življenja in za delitev
informacij ter nasvetov med seboj. Zaradi tega morajo biti blagovne znamke in kampanje
zabavne, smešne. Prav tako so lahko na voljo informacije in navodila o blagovnih
znamkah, saj je socialno omrežje navsezadnje platforma za delitev informacij.
Kar 47% vprašanih v raziskavi Emonda in Sellinga (2013, str. 46) ceni, če jim predstavniki
blagovne znamke preko socialnega omrežja posredujejo tudi ekskluzivne informacije.
Občutek ekskluzivnosti se lahko oblikuje preko ponujanja novih in pomembnih informacij,
posebnih ponudb in možnosti, da se vpišejo na tedenske e-novice (newsletter). Lahko
dobijo možnost predogleda novih izdelkov ali storitev, ki bodo prišli na trg, ter možnost,
da so prvi, ki ta izdelek/storitev naročijo, kupijo, koristijo ipd.
Še en pomemben vidik, ki ga morajo podjetja upoštevati, pa je, da pri potrošnikih
dosežejo razlikovanje med njihovimi izdelki/storitvami in izdelki/storitvami konkurentov ter
da prikažejo značilnosti in prednosti njihovih izdelkov/storitev pred konkurenčnimi
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(Czerniawski in Maloney, 1999). S tem ko podjetje predstavi pozitivne lastnosti
izdelka/storitve, potrošnikom hkrati predstavi, kako lahko ta blagovna znamka izboljša
njihovo življenje ter tako omogoči edinstveno pozicioniranje njihove blagovne znamke pri
potrošniku (Sääksjärvi in Samiee, 2011). Podjetja, ki lahko posredujejo prave informacije
preko oglasov in promocij, vplivajo na potrošnikovo odločanje, kako naj porabil svoj čas in
denar, ter imajo tako odlične možnosti, da pridobijo zveste kupce njihove blagovne
znamke. Podjetja, ki so sposobna razviti uspešno spletno marketinško strategijo s ciljem
vzdrževanja odnosov s potrošniki, imajo prav tako možnost, da pridobijo zveste kupce
njihove blagovne znamke (Fallon, 2012, str. 3).
Blagovne znamke se morajo zavedati, da povprečen uporabnik socialnega omrežja ne bo
»všečkal« oz. sledil več kot sedmim blagovnim znamkam. Uporabniki socialnih omrežij so
namreč previdni pri izbiri skupnosti, katerim se pridružijo, saj nočejo imeti svojih socialnih
strani preplavljenih z reklamnimi sporočili in promocijami, ki jih ne zanimajo. Podjetja se
morajo zaradi tega usmeriti k ciljnemu občinstvu in ugotoviti, katero socialno platformo
uporablja ter katero vsebino tam največkrat prebira. Šele ko imajo izdelano to strategijo,
bodo lahko privabili prave potrošnike (Barry et al., 2011, str. 4-5).

5.4 PROMOCIJA »OD UST DO UST«
Spletno trženje je promocija »od ust do ust« v digitalnem okolju. Spletno trženje pa je
definirano kot komunikacijski in distribucijski kanal, ki uporablja potrošnike za digitalen
prenos informacij do drugih potencialnih kupcev v njihovi socialni skupini. Socialna
omrežja omogočajo potrošnikom, da se med seboj povežejo in si izmenjujejo informacije
(Rutkauskaite , 2012, str. 17).
Ljudje iščejo priporočila od drugih, s pomočjo katerih lahko skrajšajo čas odločanja ali pa
dobijo potrditev, da je bila njihova odločitev pravilna. Zaradi tega je spletno trženje
močno komunikacijsko orodje (Rutkauskaite, 2012, str. 17).
Socialna omrežja lahko dosežejo širši krog ljudi kot tradicionalne marketinške tehnike
(Evans, 2011). Ker so socialna omrežja zelo popularna, je lahko širjenje besede »od ust
do ust« pozitivna ali pa negativna lastnost socialnega omrežja. Potrošniki so del različnih
skupnosti na socialnem omrežju, kjer pozitivna ali negativna beseda, ki se nanaša na
določeno blagovno znamko, potuje hitreje, kot bi pričakovali (Weber, 2007). Socialno
omrežje oblikuje zavest o blagovni znamki, ki se jo lahko dobi iz različnih ocen in
komentarjev (Evans, 2011). Če je imel en potrošnik negativno izkušnjo z določeno
blagovno znamko, lahko v roku parih sekund sto, če ne celo tisoč, ljudi izve za to
negativno izkušnjo (Fallon, 2012, str. 3).
Podjetja se morajo prav tako osredotočati na vzpostavljanje dolgoročnih odnosov s
potrošniki, kar vodi k vzpostavitvi medsebojnega zaupanja in zaveze. Vložiti morajo veliko
časa in truda, da zgradijo pristne odnose s svojimi kupci in jim dajo občutek, da so
povezani z blagovno znamko. Eden izmed že omenjenih načinov je, da se potrošnike
42

spodbuja, da se odzivajo. Podjetja morajo biti odprta za vse odzive s strani potrošnikov. V
primeru, da naletijo na negativne odzive, se morajo z njimi spoprijeti. Raziskovalci
ugotavljajo, da so ravno tisti, ki vlagajo pritožbe, zvesti potrošniki, saj na ta način želijo
pomagati blagovni znamki, da se izboljša (Emond in Selling, 2013, str. 44).
Da bi se podjetja izognila negativnemu vplivu na blagovno znamko, morajo stalno
nadzirati pogovore svojih potrošnikov. Na podlagi pravila »90-9-1«, ki ga je predstavil
Nielsen (2006), 90% vseh potrošnikov sledi vsebini, jo preberejo in doumejo, vendar pa je
sami ne ustvarjajo, 9% jih od časa do časa doda svoj prispevek, npr. nekaj napiše in to
posreduje naprej oz. objavi, medtem ko jih le 1% dejansko ustvarja vsebino. Tako obstaja
samo nekaj zares zvestih potrošnikov. Velika večina jih zgolj gleda, analizira, ocenjuje in
interpretira vsebino, zato morajo podjetja vložiti veliko truda, da bi dosegli čim širši krog
potencialno zvestih potrošnikov (Zailskaite-Jakste in Kuvykaite, 2012, str. 196).
Velika večina potrošnikov torej samo sledi pogovorom na socialnem omrežju, zato
potrebno stalno opozarjati na obstoj blagovne znamke in objavljati privlačno vsebino,
bodo motivirale potrošnike, da delijo prejeto vsebino. Zavedanje blagovne znamke
predpostavka za aktivno promocijo blagovne znamke »od ust do ust« (Zailskaite-Jakste
Kuvykaite, 2012, str. 196).
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Ko podjetje prejme komentar oz. odziv s strani potrošnika, je zelo pomembno, da se nanj
odzove, saj s tem daje potrošniku občutek, da je bil slišan. Potrošnik tako dobi tudi
občutek, da ga je njegova priljubljena blagovna znamka upoštevala, kar je pomemben del
pri vzpostavljanju medsebojnega zaupanja. Ko potrošniki z blagovno znamko oz. njenimi
predstavniki vzpostavijo komunikacijo na socialnem omrežju, se takoj čutijo bolj povezani
z njo. Pomembno je tudi pozvati in dati potrošnikom možnost, da se odzovejo na
aktivnosti blagovne znamke, saj to krepi možnost njihovega nadaljnjega udejstvovanja
(Emond in Selling, 2013, str. 45).
Podjetji za tržne raziskave Chadwick Martin Bailey in iModerate Research Technologies sta
med drugim opravili študijo med več kot 1500 uporabniki socialnih omrežij. Ugotovili sta,
da več kot 60% oboževalcev Facebook strani blagovne znamke in 79% njenih sledilcev na
Twitter strani bolj verjetno drugim priporoči to blagovno znamko. Za 51% oboževalcev
blagovne znamke na Facebook strani in 67% njenih sledilcev na Twitter strani je hkrati
bolj verjetno, da bodo kupili/koristili izdelek/storitev te blagovne znamke (Brown, 2010,
str. 34).
Tržniki so navdušeni, s kakšno lahkoto se lahko beseda s pomočjo promocije »od ust do
ust« širi med ljudmi. Širjenje besede »od ust do ust« je pomembno. Li in Bernoff (2008,
str. 132) pravita, da kar 82% ljudi zaupa informacijam prijatelja o izdelku/storitvi, ki ga je
sam uporabljal, medtem ko samo 63% ljudi zaupa informacijam, ki pridejo s strani nekega
znanega strokovnjaka. Sterne (2001, str. 312) trdi, da bi 57% ljudi obiskalo spletno stran,
ki bi jo priporočil prijatelj. Jim Stengel, marketinški direktor pri Proctor&Gamble, pa pravi,
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da ljudje celo bolj zaupajo anonimnežem na forumih kot samemu oglaševanju (Sterne,
2001, str. 312).
Na podlagi raziskave tržno-raziskovalne hiše Ipsos je 38% ljudi drugim priporočilo
znamko, ki jo je »všečkalo« ali ji začelo slediti na socialnem omrežju. Ustna priporočila so
postale nekakšna nova norma za tiste, ki želijo slediti znamkam. Druga tržno-raziskovalna
hiša Nielsen pa poroča, da je več kot 90% potrošnikov opravilo nakup na podlagi tega
dejstva. Kam torej ljudje pred nakupom najprej pogledajo, ko želijo izvedeti, kaj si drugi
mislijo o proizvodu ali storitvi določene blagovne znamke? Na socialno omrežje. Le-to pa
je postalo glavni vir za kupce, kjer lahko izvejo, kaj si drugi ljudje mislijo o določenem
proizvodu ali storitvi in se navsezadnje na tej podlagi odločijo, ali je blagovna znamka
vredna njihovega zaupanja (Gilbert, 2013).
Pomembna faktorja za vzpostavitev strankine zvestobe sta torej pridobivanje njihovega
zaupanja in pripraviti stranke, da priporočijo blagovno znamko svojim prijateljem. Če so
stranke menile, da ne morejo zaupati blagovni znamki, se bodo odločile, da bodo opravile
nakup drugje. Stranke, ki so v dvomu, ali zaupajo znamki ali ne, bodo bolj skromne pri
izmenjavi informacij, ki se nanašajo na to blagovno znamko, kar otežuje podjetju, da
razvije zvestobo strank. Raziskave so pokazale, da podjetja zaupanja ne morejo kupiti.
Zaslužiti si ga morajo, in sicer tako, da delujejo v najboljšem interesu svojih strank.
Socialno omrežje podjetjem zagotavlja veliko možnosti za prejemanje informacij s strani
strank kot tudi za odzivanje nanje, kar na koncu koristi obema stranema. Predhodne
raziskave potrjujejo, da je socialno omrežje postalo pomemben dejavnik pri vplivu na
obnašanje strank, vključno z raznimi mnenji, ozaveščanji in dajanjem različnih informacij.
Ugotovitve v tej študiji nakazujejo, da je socialno omrežje pomemben dejavnik pri vplivu
na zvestobo strank (Emond in Selling, 2013, str. 48).
Ustna priporočila na podlagi koncepta »od ust do ust« so najbolj učinkovit način trženja.
Na primeru iz vsakdanjega življenja to izgleda tako: Janez je zadovoljen z uporabo
računalnika določene blagovne znamke, kar zaupa prijateljici Špeli, ona pa naprej svojim
prijateljem. To je odličen način trženja, vendar pa noben model ni popoln. Nekaj slabosti
tega modela je naslednjih: (1) informacije se širijo počasi, (2) prvotna informacija lahko
zvodeni med tem, ko si jo posamezniki med seboj podajajo, in (3) Špelini prijatelji ne
vedo veliko o tem, kdo Janez je. Socialno omrežje ublaži te pomanjkljivosti. Medtem ko se
pri tradicionalnem »od ust do ust« priporočilu beseda širi počasi, je ravno obratno pri
posodobitvah statusa na socialnem omrežju Facebook ali v še večji meri na platformi kot
je Twitter, kjer »tweet« v trenutku doseže 85 milijonov uporabnikov. To je učinkoviteje od
tradicionalnega priporočanja novega izdelka ali storitve prijateljem, in to vsakemu
posebej. Ena od prednosti socialnega omrežja je tudi, da je globalen po značaju in tako
omogoča povezavo s prijatelji in družino, ki živijo daleč stran. Ta globalna povezljivost
omogoča širjenje tako pozitivnih kot negativnih sporočil o izdelku ali storitvi povsod po
svetu. Ker je mnenje potrošnika v digitalni obliki, obstaja manj možnosti, da bi se
sporočilo napačno razumelo oz., da bi zvodenelo čez čas. Pri tradicionalnem širjenju
sporočil »od ust do ust« lahko skozi čas le-ta izgubijo na pomenu in kontekstu. Če pa se
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sporočilo objavi na socialnem omrežju, je manj verjetnosti, da bo izgubilo svoj prvoten
pomen. Posameznik lahko pri takšnem digitalnem sporočilu tudi preveri, kdo je prvotni
pošiljatelj in kakšna je njegovo starost, izobrazba, s čim se ukvarja, od kod prihaja itn.
(Qualman, 2010, str. 1-3).
Vendar pa niso vsa priporočila »od ust do ust« dobra. Negativna podoba blagovne
znamke lahko potuje na drugo stran sveta hitreje kot kdajkoli prej. Slab sloves se na
socialnem omrežju hitro oblikuje, če se tega podjetja zavedajo ali ne, saj določena
blagovna znamka ni všeč vsakomur. Podjetja morajo biti med prvimi, ki izvejo za
negativne komentarje, da se nanje lahko čim hitreje odzovejo (Li in Bernoff, 2008, 103117).

5.5 ANGAŽIRANJE IN INTERAKCIJA S POTROŠNIKI
Zadnjih nekaj let je udeležba potrošnikov na socialnih omrežjih postala še posebej
aktualna tema zaradi vedno večje razširjenosti interneta in socialnih medijskih kanalov:
mikroblogov, blogov, spletnih enciklopedij in drugih kanalov, ki dajejo veliko priložnosti
podjetjem, da dosežejo ciljne potrošnike, da naredijo blagovne znamke bolj prepoznavne
in ustvarijo interakcijo s potrošniki. Interakcija s potrošniki na spletu lahko tržni položaj
blagovne znamke precej okrepi (Zailskaite-Jakste in Kuvykaite, 2012, str. 195).
Digitalni komunikacijski kanali so spremenili tradicionalni model enosmerne komunikacije
od blagovne znamke do potrošnikov. Enosmerni komunikacijski model v množičnih
medijih, kjer so podjetja objavila sporočilo oz. novico za javnost in kjer niso imela
možnosti prejeti odziva s strani potrošnikov, se je popolnoma spremenil, odkar obstaja
socialno omrežje. Nadomestil ga je dvosmerni interakcijski model, kjer se potrošniki med
seboj pogovarjajo in kjer socialno omrežje služi kot posrednik. Komunikacijski model, ki
temelji na dialogu, omogoča uporabnikom, da se ukvarjajo z objavljeno vsebino in
istočasno komunicirajo z drugimi uporabniki. Odziv je sedaj logični del komunikacijskega
procesa na socialnem omrežju. Pogovor okrog blagovne znamke se na socialnem omrežju
pojavlja med različnimi uporabniki, tj. med podjetjem ter različnimi potrošniki in
potrošniškimi skupinami, med katerimi ima vsak svojo motivacijo in načrt. Potrošnikom ni
več potrebno pasivno sprejemati vseh sporočil, ki niso pomembna za njihovo vsakdanje
življenje (Rutkauskaite , 2012, str. 15-16).
Angažiranost in sodelovanje sta potrebna za vzpostavitev uspešnega dialoga. Neposredno
sodelovanje ustvarja smiselne odnose in s tem vpliva na zvestobo blagovni znamki.
Orodja socialnega omrežja omogočajo tudi bolj osebno in hitrejšo interakcijo s potrošniki
ter krepijo kredibilnost blagovne znamke (Rutkauskaite , 2012, str. 17).
Potrošniki lahko sledijo ali postanejo oboževalci svoje najljubše blagovne znamke na
socialnem omrežju in tako postanejo obveščeni o najnovejših izdelkih ter storitvah in
drugih novicah, ki se tičejo te blagovne znamke. Socialno omrežje omogoča potrošnikom,
da so interaktivni na strani določene blagovne znamke na socialnem omrežju, kar povzroči
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pri potrošnikih občutek enakopravnosti med njimi in blagovno znamko (Fallon, 2012, str.
3).
Za podjetja je pomembno, da vedo, katere ukrepe je potrebno sprejeti za spodbujanje
sodelovanja potrošnikov. Sprva morajo izvesti meritve uspešnosti komuniciranja s
pomočjo opazovanja, ocenjevanja in analiziranja komunikacije na socialnih medijih.
Zbrane informacije jim omogočajo lažje sprejemanje odločitev o morebitnih ukrepih za
povečanje stopnje sodelovanja potrošnikov (Zailskaite-Jakste in Kuvykaite, 2012, str.
195).
Stopnja angažiranja potrošnikov je odvisna od volje vsakega posameznika. Potrošnik se
bo udejstvoval, ko se bo počutil ustvarjalno motiviranega s strani blagovne znamke, da se
vključi, ko ga bodo motivirali drugi potrošniki ali ko bo za to prejel koristi. Potrošnikova
želja, da se vključi v pogovor o blagovni znamki, je pomemben del potrošniškega
angažiranja (Zailskaite-Jakste in Kuvykaite, 2012, str. 195).
Stopnja angažiranja potrošnikov je odvisna tudi od spodbude in motivacije. Ko
razmišljamo o angažiranju potrošnikov, moramo najprej pomisliti na to, kaj potrošnike
motivira, da se vključijo. Eden izmed motivatorjev, ki spodbudi potrošnike, so koristi, ki jih
imajo od tega. Potrošniki imajo tudi radi občutek, da pripadajo neki skupnosti, kjer se
imajo priložnost predstaviti in izraziti svoja čustva. Koristi so zagotovljene preko
dvosmerne interaktivne komunikacije. Od takšne dvosmerne komunikacije pa nimajo
koristi samo potrošniki, ampak tudi podjetja (Zailskaite-Jakste in Kuvykaite, 2012, str.
195).
Socialna omrežja omogočajo takojšnjo posredovanje sporočil in predstavljajo prostor, kjer
lahko potrošniki takoj predložijo svoje pripombe ali sodelujejo pri ustvarjanju vsebine v
živo. Prav tako socialno omrežje omogoča hitrejšo komunikacijo med tržniki in potrošniki
kot tudi hitrejše zbiranje informacij in pridobivanje povratnih informacij. Tako se veča
kredibilnost blagovne znamke ter okrepijo odnosi med potrošniki in blagovno znamko.
Socialna omrežja spodbujajo sodelovanje na straneh blagovne znamke tako, da
omogočajo podjetjem objavljanje različnih vrst vsebin. Objavljena vsebina pa je na voljo
tako za komentiranje kot tudi za deljenje med uporabniki. Na socialnih omrežjih so
povratne informacije hitre in stalne, saj je ta platforma na voljo po vsem svetu
neprestano, noč in dan (Rutkauskaite , 2012, str. 16-17).
Emond in Selling (2013, str. 42-43) ugotavljata, da morajo podjetja stalno poslušati želje
svojih članov skupnosti in iskati možnosti medsebojnega sodelovanja. Potrošnikom lahko
na primer dajo možnost, da izberejo, kateri proizvod naj naslednjega lansirajo na trg. S
tem spodbudijo potrošnike, da sodelujejo in jim hkrati dajo občutek, da so del nekega
odločitvenega procesa ter da njihov glas šteje. Podjetja morajo spodbujati potrošnike, da
se odzivajo v vseh možnih oblikah. Raziskave namreč kažejo, da se kar 56% potrošnikov
ne bo odzvalo na objave podjetja v skupnosti blagovne znamke, če k temu niso bili
pozvani. Brez pozivov je potrošnike nemogoče vključiti v dnevne aktivnosti blagovne
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znamke, kar pa je pomemben faktor oblikovanja zvestobe blagovni znamki. Če podjetjem
uspe potrošnike vključiti v njihove dnevne aktivnosti, bodo potrošniki začutili večje
navdušenje do blagovne znamke in bo zanje bolj verjetno, da bodo v prihodnosti večkrat
del interakcije z blagovno znamko.
Raziskava Chen et al. kaže, da v primeru, ko uporabniki sodelujejo v skupnostih določene
blagovne znamke na socialnih omrežjih, kjer so prisotni tudi njihovi prijatelji in sorodniki,
doživljajo pozitivnejše izkušnje s to blagovno znamko. Na bolj pozitivno zaznavanje
blagovne znamke vpliva tudi, če so objave potrošnika na strani blagovne znamke na
socialnem omrežju popularne in opažene s strani drugih uporabnikov. Raziskava tudi
ugotavlja, da se podjetje ob objavi dogodka preko socialnega omrežja ne sme
osredotočati samo na ustvarjanje interakcije med stranko in blagovno znamko, ampak
tudi na ustvarjanje interakcije med samimi člani skupnosti. Takšna komunikacija med
posamezniki ustvari še eno pozitivno izkušnjo z blagovno znamko (Chen et al., 2013, str.
9).
Relevantnost je drugi najbolj pomemben dejavnik, ki vpliva na zvestobo blagovni znamki.
Zaradi tega morajo podjetja stalno spremljati, kaj si stranke zares želijo, kakšne so
njihove aktivnosti in trenutne perspektive v življenju. Podjetja lahko izvedejo raziskave ali
opazovanja, da bi lažje razumela način življenja svojih strank in nato prenesla to znanje
na platformo socialnega omrežja (Erdoğmuş in Çiçek, 2012, str. 1359).
Podjetja lahko zagotovijo tudi spodbude za uporabnike socialnih omrežij, da širijo besedo
o njihovi prisotnosti, kampanjah in vsebini. Med uporabniki podjetja lahko opazijo
posameznike, ki so zagreti zagovorniki njihove blagovne znamke. Le-te lahko najamejo,
da pritegnejo druge ljudi in jih spodbujajo, da se povežejo z blagovno znamko na
socialnem omrežju (Erdoğmuş in Çiçek, 2012, str. 1359).
Podjetja morajo tudi redno odgovarjati na vprašanja ter na komentarje – tako na
negativne kot pozitivne – ki jih prejmejo preko socialnega omrežja o blagovni znamki.
Podjetja bi morala sprejeti ta vidik socialnega omrežja, ki omogoča interakcijo s
potrošniki, ter se truditi, da hitro odgovarjajo na vsa povpraševanja in se primerno
odzivajo na komentarje ter s tem krepijo zvestobo potrošnikov blagovni znamki. Podjetja
morajo spodbujati razprave na socialnem omrežju. Takšne malenkosti imajo namreč lahko
zelo pozitiven vpliv na večje angažiranje članov skupnosti. Da se podjetje želi povezati s
svojimi potrošniki, lahko pokaže tudi že samo s tem, da prosi svoje sledilce in oboževalce,
da komentirajo vsebino, ki jo objavlja na straneh socialnega omrežja. Spodbujanje, da
delijo zgodbe blagovne znamke s svojimi prijatelji na socialnem omrežju, da sodelujejo pri
ustvarjanju sporočil in idej ali pri strategijah, prav tako motivira potrošnike k večjemu
angažiranju, s čimer krepi občutek pripadnosti blagovni znamki ter s tem posledično
zvestobo (Burnett Heldman et al., 2013, str. 6-7).
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Štirje koraki za večje angažiranje oboževalcev in sledilcev blagovne znamke na socialnem
omrežju so po Maggianiju (2012) sledeči:
• Socialna platforma. Potrebno je ugotoviti, na kateri socialni platformi se ciljna
skupina potrošnikov, ki jih želimo doseči, zadržuje oz. nahaja. Ko se enkrat
ugotovi, katera je ta platforma, se je potrebno naučiti, kako sploh deluje, da se
izkoristi vsa orodja, ki jih ponuja, v polni meri. Pri tem je potrebno tudi vedeti,
kakšen je dolgoročni cilj.
• Cilji. To so neoprijemljivi in abstraktni dolgoročni načrti, ki opisujejo pričakovanja,
določajo smer aktivnosti podjetja in se osredotočajo na končne rezultate. Med cilji
bi morali biti naslednji: (1) graditi zavedanje blagovne znamke in krepiti njen
sloves na tržišču, (2) pridobiti sledilce/oboževalce in jih spremeniti v zveste
stranke, (3) interakcija s skupnostjo potrošnikov in vplivanje na njihovo nakupno
vedenje, (4) upravljanje odnosov s strankami, (5) promocija izdelkov in storitev ter
(6) krepitev morale zaposlenih in njihovega delovanja na socialnih omrežjih. Cilji
so lahko seveda drugačni in dopolnjeni, vendar bi našteti morali biti del osnovnega
načrta.
• Sredstva ali načini. Sredstva morajo biti konkretna, realna in predvsem merljiva.
Običajno jih razdelimo v tri kategorije: (1) informacije (kaj se objavlja), (2)
udejstvovanje (kdo se v skupnosti udejstvuje) in (3) menedžment (koliko časa in
sredstev se v to vloži). Sredstva torej opisujejo, kakšne informacije – besedilo,
slike, zvočni in video posnetki, ideje ter koncepti – se bodo objavljale v skupnosti
blagovne znamke na socialnem omrežju, kdo jih bo ustvarjal in kako ter kje se jih
bo objavljalo in kako pogosto, kdo bo odgovarjal na komentarje in vprašanja, kdo
bo v stiku s skupnostjo in kakšne so smernice za sodelovanje. Sredstva morajo
neposredno podpirati cilje blagovne znamke.
• Kontrolne točke. Ko se podjetje s svojo blagovno znamko pojavi na socialnem
omrežju in začne angažirati svoje sledilce in oboževalce, je potrebno sproti in v
rednih intervalih preverjati, če je še vedno na pravi poti, ki si jo je začrtalo na
začetku. V primeru, da zaide, se ga, v primeru stalnega spremljanja, lahko hitro
spravi v pravo smer, da po nepotrebnem ne izgublja zvestih potrošnikov.

5.6 RAZVOJ ČUSTVENE NAVEZANOSTI, NAKLONJENOSTI IN ZAUPANJA
Pojavlja se tudi čustvena navezanost na blagovno znamko. V tem primeru znamka
potrošniku predstavlja neko vrednost, zaradi katere je zainteresiran, da z njo ohrani
dolgoročno razmerje. Močna čustvena navezanost je hkrati pozitivno povezana z večjo
zvestobo nakupa blagovne znamke. Čustvena navezanost vodi tudi k večjemu zavzemanju
za blagovno znamko s strani potrošnikov. Soustvarjanje prav tako igra veliko vlogo pri
razvoju odnosa med potrošnikom in blagovno znamko. V osnovi soustvarjanje pomeni
udeležbo potrošnikov. Ugotovitve raziskave, ki so jo opravili Turri et al., so pokazale, da
so posamezniki, ki so bili aktivno vključeni v ustvarjanje in deljenje vsebin na socialnem
omrežju ali pa so bili ustvarjalci same vsebine, imeli razvit večji občutek zvestobe do
blagovne znamke. Odnosi med potrošniki in blagovno znamko, ki temeljijo na čustvih,
pogosto povzročijo močno in trajno zavezanost. Čustveni odnosi v spletnem okolju so
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oblikovani na podlagi intime in povezanosti, ki jo potrošnik čuti do ponudnika proizvoda.
Močno čustveno zavezanost kaže v zagovarjanju in zvestobi do blagovne znamke. Takšno
zvesto obnašanje ne zajema le ponavljajočih nakupov, ampak vpliva tudi na to, da je
manj verjetno, da se bo potrošnik škodljivo obnašal do podjetja in blagovne znamke ali pa
vsaj, da bo bolj strpen do napak, ki jih podjetje stori (Turri et al., 2013, str. 209-210).
Na podlagi poročila Bain&Company ljudje, ki so se z blagovno znamko povezali preko
socialnega omrežja (npr. bodisi sledijo blagovni znamki na socialnem omrežju Twitter,
»všečkajo« blagovno znamko na omrežju Facebook ali pa se pridružijo kateri koli drugi
skupnosti blagovne znamke), izkazujejo globljo čustveno navezanost do teh znamk in
zapravijo od 20% do 40% več denarja kot drugi kupci za izdelke in storitve te blagovne
znamke. Poročilo kaže na to, da prisotnost blagovne znamke na socialnem omrežju med
pasivnimi ali nenavdušenimi kupci povzroči največji dvig izdatkov za nakup/koriščenje
izdelkov/storitev te blagovne znamke. Na primer, družbeno angažirani »promotorji«
(predani navdušenci blagovne znamke, ki kupujejo/koristijo in preferirajo izdelke/storitve
te blagovne znamke pred drugimi znamkami) se nagibajo k približno 30% večji porabi na
letni ravni kot »promotorji«, ki niso prisotni na socialnem omrežju, med tem ko »pasivci«,
prisotni na socialnem omrežju (kupci, ki so zadovoljni vendar nenavdušeni in hkrati bolj
dovzetni za konkurenčne ponudbe), zapravijo približno 40% letno več, kot »pasivci«, ki
niso prisotni na socialnem omrežju. Celo med »nasprotniki«, nezadovoljnimi kupci, ki
lahko škodujejo blagovni znamki in zavirajo njeno rast, socialno omrežje povzroči za 20%
višjo rast izdatkov med njimi (Marketing Profs, 2011).
Za pridobitev zvestih kupcev morajo podjetja oblikovati takšno blagovno znamko, ki se
ujema s potrebami potrošnika, saj bo zaradi tega potrošnik raje izbral njihovo blagovno
znamko in ne znamko njihovega konkurenta (Czerniawski in Maloney, 1999). Čustva, ki se
pojavijo ob koriščenju določene storitve ali pa ob nakupu izdelka, bistveno prispevajo k
izgradnji zvestobe potrošnika blagovni znamki (Fallon, 2012, str. 3).
Čustva igrajo pomembno vlogo pri odločanju potrošnikov za nakup/koriščenje določene
blagovne znamke. Kupec ne kupuje vedno določenih izdelkov ali uporablja določenih
storitev zato, ker dobi najboljšo vrednost za ta denar, ampak ga pri izbiri vodi čustvena
navezanost na določeno blagovno znamko. Dokazano je, da potrošniki vedno iščejo višjo
stopnjo čustvene angažiranosti z blagovno znamko, kateri želijo ostati zvesti (Clark,
2013).
Osnovni cilj vsakega podjetja je, da pridobi potrošnike, ki so zvesti njegovi blagovni
znamki. Ko kupec ustvari vez z izdelkom ali storitvijo, ob tem ustvari globoko povezavo, ki
temelji na močnih čustvih in spodbudi potrošnika, da se vrača k nakupu iste blagovne
znamke. Za ustvarjanje kakovostnih odnosov je potrebno uporabljati ravno čustveno
stimulacijo. Za spodbujanje čustev pri kupcih in spodbujanje ponavljajočih nakupov iste
blagovne znamke podjetja največkrat uporabljajo ravno socialna omrežja, preko katerih s
kreativnimi marketinškimi strategijami sprožajo čustvene vezi.
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V človekovi naravi je, da gojimo določena čustva do tistega objekta, ki smo mu zvesti.
Sem spadajo tudi blagovne znamke. Kaj vse vpliva na čustveno navezanost pa obravnava
Gunelius (2014), in sicer pravi, da so to:
• Stabilnost: Potrošniki so čustveno navezani na tiste blagovne znamke, ki pošiljajo
skladna in dosledna sporočila.
• Trajnostni razvoj: Stranke razvijejo čustveno navezanost do blagovne znamke,
za katero smatrajo, da jim bo na voljo dlje časa ali pa določeno obdobje z vnaprej
določenim in sprejemljivim koncem.
• Varnost: Stranke se čustveno navežejo na blagovno znamko takrat, ko jim ta
blagovna znamka daje občutek brezskrbnosti. Z drugimi besedami, blagovni
znamki lahko zaupajo.
Za ljudi, ki gojijo čustva do blagovne znamke, je zelo verjetno, da bodo postali zvesti tej
blagovni znamki. To pomeni, da bodo naredili vse, da bodo kupili izdelek oz. koristili
storitev te blagovne znamke in ne izdelka/storitve konkurenta, čeprav bodo morali zaradi
tega po izdelek/storitev oditi nekam dlje. Takšni čustveno navezani potrošniki bodo bolj
verjetno govorili o tej blagovni znamki z drugimi ljudmi in s tem ustvarjali reklamo »od ust
do ust«, ki je ne more kupiti noben denar (Gunelius, 2014).
Podjetja se torej ne smejo izključno osredotočati samo na zvestobo blagovni znamki in
kako prepričati potrošnike, da ponovno nekaj kupijo/koristijo, ampak tudi na čustveno
navezanost oz. naklonjenost tej blagovni znamki, in sicer tako, da potrošnikom v spletnih
skupnostih zagotovijo pomembne informacije, ki jim pomagajo ustvariti osebno povezavo
z blagovno znamko (DeGabrielle, 2010).
Čustvena naklonjenost je torej več kot samo zvestoba blagovni znamki. Pri čustvih vemo,
da niso vedno ravno logična – vendar pa so vsekakor resnična in močna. Včasih potrošnik
raje kupi izdelek ali koristi storitev, čeprav je dražji/dražja, saj se z njim/njo lahko
identificira in hoče biti del kulture, ki jo izdelek/storitev predstavlja. Blagovno znamko
dojemajo, kot da predstavlja ali dopolnjuje del njihove osebnosti ali njihove vrednote.
Verjamejo, da jih povezava s temi blagovnimi znamkami naredi bolj »kul«. Naklonjenost
je lahko zelo močna čustvo (DeGabrielle, 2010).
Čustvena naklonjenost torej lahko pomaga pri pridobivanju zvestih potrošnikov. Bolj
čustveno navezani potrošniki bodo večkrat napotili svoje prijatelje k nakupu njihove
najljubše blagovne znamke, kar tudi poceni in pospeši ostale postopke pridobivanja novih
kupcev (oglaševanje, predstavitev novih izdelkov/storitev) (DeGabrielle, 2010).
Ustvariti dolgoročen odnos s potrošnikom je ključnega pomena za podjetja in ko ga
ustvarijo, ga morajo negovati več let, če ne celo celotno življenje. Na vseh področjih
blagovne znamke je najbolj pomemben tisti odnos, ki naj bi trajal celotno življenje.
Zaupanje in zaveza sta dve sestavini, ki sta nujni pri vzpostavitvi dolgotrajnega odnosa.
Potrošniki, ki se povezujejo z blagovnimi znamkami na socialnem omrežju, se zanašajo
ravno na zaupanje, saj se na internetu izmenja veliko njihovih osebnih podatkov. Zaveza
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potrošnika blagovni znamki je mogoča samo, če potrošnik blagovni znamki zaupa in ne
vidi nobenega tveganja pri tem, da sodeluje pri izmenjavi svojih podatkov z njo na
socialnem omrežju. Če je višina tveganja zmanjšana in ga potrošnik dojema kot
nepomembnega, je stopnja zaupanja v odnosu večja in bo vodila k nadaljnjim nakupom in
dolgotrajnemu odnosu (Casalo et. al., 2007). Če elementi, ki so potrebni za vzpostavitev
dolgotrajnega razmerja, niso prisotni, bodo potrošniki zaznali večje tveganje kot željo, da
nadaljujejo svoj odnos z blagovno znamko. Podjetja, ki so sposobna vzpostaviti zaupanje
in zavezo s svojimi potrošniki, so tista, ki bodo ostala na vrhu trga z najbolj zvestimi
potrošniki (Fallon, 2012, str. 3).
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6 EMPIRIČNA ANALIZA VPLIVA SOCIALNIH OMREŽIJ NA
ZVESTOBO BLAGOVNI ZNAMKI
V prvem delu magistrskega dela sem teoretično opredelila vse pomembne pojme,
predvsem, kaj pomeni zvestoba blagovni znamki in kako nanjo vpliva socialno omrežje.
Na podlagi tega sem nato sestavila anketni vprašalnik in izvedla anketo, rezultate katere
sem uporabila pri empiričnem delu magistrske naloge.
Da bi kar najbolje zajela tiste, ki uporabljajo socialna omrežja, se mi je zdelo logično, da
anketni vprašalnik objavim na lastnem profilu na socialnem omrežju. Iskanje
anketirancev, ki bi anketni vprašalnik izpolnili v fizični obliki, bi bilo težje in nesmiselno, saj
bi tako fizično izpolnjevanje kot iskanje anketirancev zahtevalo precej več časa kot sicer. Z
objavo na lastnem profilu na socialnem omrežju sem dobila tudi neposreden dostop do
anketirancev, ki uporabljajo ista socialna omrežja, izpolnjevanje pa jim pri tem ni vzelo
veliko časa. Z anketnim vprašalnikom sem namreč želela ugotoviti vpliv socialnih omrežij
in ne kakšnih drugih okolij na zvestobo blagovni znamki. Anketni vprašalnik je bil torej
objavljen na moji Facebook in Twitter strani, kjer sem vse prijatelje prosila, da ga delijo s
svojimi prijatelji oz. ga »retweetajo«, da bi s tem pridobila čim širši nabor posameznikov
oz. izpolnjevalcev anketnega vprašalnika.
Anketni vprašalnik je bil odprt in na voljo za izpolnjevanje 1 teden, tj. od 26. maja 2014
do 2. junija 2014. Za tako kratek čas sem se odločila zato, ker se je izkazalo, da je po 3
dneh stopnja izpolnjevanja močno upadla (iz 48 na dan na 2 na dan), zadnja 2 dni pa
anketnega vprašalnika celo ni rešil noben anketiranec. Zato smisla, da bi bil anketni
vprašalnik na voljo za izpolnjevanje dlje časa, ni bilo.
Graf 1: Število anketirancev po dnevih
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Vir: Lasten (2014), priloga 2, tabela 6
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6.1 IZVEDBA ANKETE
Anketni vprašalnik je bil enostaven, a vendar premišljeno sestavljen. Reševalcev nisem
hotela obremenjevati s težkimi vprašanji, zato sem se v večini odločila za odgovore tipa
DA-NE, kjer pa takšni odgovori, po moji oceni, niso bili možni oz. sem želela pridobiti
natančnejše podatke, sem dala na voljo več možnosti, med katerimi so anketiranci lahko
izbirali.
Na začetku anketnega vprašalnika sem želela najprej zbrati nekaj demografskih podatkov,
kot so spol, starost, izobrazba in kraj bivanja. Tem so nato sledila bolj konkretna
vprašanja, ki so se navezovala na blagovne znamke in njihovo prisotnost na socialnem
omrežju.
Splošnim demografskim vprašanjem je sledilo vprašanje, ki mi je oblikovalo ciljni vzorec
anketirancev. Že na samem začetku sem namreč takoj želela izločiti tiste, ki ne sledijo
nobeni blagovni znamki na socialnem omrežju. Potrebno se je zavedati, da bodo anketo
reševali tudi tisti, ki socialnemu omrežju ne pripisujejo velikega pomena. Temu vprašanju
je sledilo opozorilo, da naj v primeru, če so odkljukali odgovor »NE«, ne nadaljujejo z
reševanjem anketnega vprašalnika. S tem sem preprečila, da bi anketiranci, ki ne sledijo
blagovnim znamkam preko socialnega omrežja, nadaljevali z izpolnjevanjem anketnega
vprašalnika in tako podajali neveljavne odgovore (npr. da anketiranec, ki ne sledi
blagovnim znamkam na socialnem omrežju, izbira med v anketnem vprašalniku naštetimi
razlogi, zakaj se je skupnosti blagovne znamke pridružil).
Z vprašanjem »Pomislite na eno od blagovnih znamk na vašem socialnem omrežju, katere
član skupnosti ste. Na katero blagovno znamko ste pomislili?« sem želela anketirance
prisiliti, da pomislijo na točno določeno blagovno znamko in se tekom ankete osredotočijo
nanjo. V nasprotnem primeru bi lahko anketiranci pri vsakem vprašanju pomislili na drugo
blagovno znamko.
Vprašanja, ki so sledila, sem sestavila na podlagi preučevanja literature in sem jih
oblikovala tako, da sem dobila odgovore, ki se nanašajo na različne vidike, ki vplivajo na
zvestobo in na samo stopnjo zvestobe blagovni znamki. Te vidike sem predstavila že v
petem poglavju magistrske naloge (interakcija, čustvena navezanost itd.). Vzorec
anketnega vprašalnika je dodan med Prilogami tega magistrskega dela.
6.1.1 IZBIRA ANKETIRANCEV
Vzorec anketirancev je bil sestavljen iz uporabnikov socialnih omrežij (Facebook in
Twitter). Vseh izpolnjevalcev anketnega vprašalnika je na koncu bilo 142, med temi je bilo
88 žensk in 54 moških. V raziskavi sta bila dva vnosa neveljavna (moški in ženska), saj sta
pri vprašanju, če sledijo blagovni znamki na socialnem omrežju, odkljukala odgovor »NE«
in kljub opozorilu, da v tem primeru ne nadaljujeta z izpolnjevanjem ankete, vseeno
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nadaljevala, kar je seveda neveljavno. Končni vzorec veljavnih odgovorov je vseboval 87
žensk in 53 moških anketirancev.
Med vsemi odgovori, ki jih pri analizi, ali prisotnost blagovne znamke na socialnem
omrežju vpliva na njihovo zvestobo določeni blagovni znamki, nisem upoštevala, je bilo
36, saj pri tistih, ki blagovni znamki ne sledijo oz. je niso »všečkali«, ne morem meriti
stopnje njihove zvestobe (vključno z dvema neveljavnima vnosoma). V končno analizo
vpliva socialnega omrežja na zvestobo blagovni znamki je bilo tako vključenih 106
anketirancev, od tega 71 žensk in 35 moških.
6.1.2 OBDELAVA ODGOVOROV NA ANKETO
Anketni vprašalnik je bil oblikovan in objavljen na spletu s pomočjo spletnega
oblikovalnika vprašalnikov Fluid Surveys. Ta program avtomatično shranjuje vse odgovore
anketirancev, v kolikor so na koncu vprašalnika kliknili gumb »Potrdi«, ki je omogočil
shranitev in prenos odgovorov v podatkovno bazo spletne ankete.
Program Fluid Surveys mi je omogočil tudi poljubno oblikovanje filtrov. Filtre sem
oblikovala tako, da sem med posameznimi vprašanji anketnega vprašalnika in odgovori
nanje izbrala točno in samo tiste, ki so me v danem trenutku zanimali. To mi je precej
olajšalo delo in analizo, saj sem imela želene odgovore in njihovo število na voljo v zelo
kratkem času.

6.2 ANALIZA REZULTATOV ANKETE
V tem podpoglavju bom analizirala rezultate, ki sem jih dobila s pomočjo anketnega
vprašalnika. Sprva se bom osredotočila na analizo demografskih podatkov in ugotovila
kakšno populacijo predstavlja moj vzorec. V drugem delu sledi analiza odgovorov na
posamezna vprašanja, ki se nanašajo predvsem na obnašanje oboževalce oz. sledilcev
blagovnih znamk na socialnem omrežju.
6.2.1 DEMOGRAFSKI PODATKI O ANKETIRANCIH
V končnem vzorcu sem imela 106 oseb, od katerih jih je bilo 71 žensk in 35 moških
moškega. Delež žensk je tako predstavljal 67,%, moških pa 33,0%. Spolna sestava
končne opazovane skupine anketirancev je bila tako v večji meri sestavljena iz ženskega
dela, saj imam na svojem socialnem omrežju več ženskih prijateljic kot moških.
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Graf 2: Anketiranci po spolu
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Vir: Lasten (2014), priloga 2, tabela 7

Vzorec ni zajemal oseb mlajših od 18 let, saj se generacija večine mojih prijateljev na
socialnem omrežju Facebook in Twitter giblje v starosti nad 25 let. Mlajših od 18 let ni bilo
zajetih v opazovanem vzorcu kljub dejstvu, da so moji prijatelji anketo delili naprej s
svojimi prijatelji. Anketirancev, starih od 18 do 24 let, je bilo 14 (13,2%), od 25 do 35 let
85 (80,2%), starejših od 35 let pa je bilo le 7 (6,6%). Največ je bilo tistih, ki so spadali v
starostni razred od 25 do 35 let, kamor se uvrščam tudi sama.
Graf 3: Anketiranci po starosti
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Vir: Lasten (2014), priloga 2, tabela 8

Samo osnovnošolsko izobrazbo ni imel noben od anketirancev zajetih v mojem vzorcu.
Razlog je povezan s prejšnjim podatkom o starosti anketirancev, saj je moj krog
prijateljev na socialnem omrežju sestavljen predvsem iz tistih, ki so starejši od 18 let in so
že zaključili osnovno šolo. Naslednja skupina je bila skupina ljudi s srednješolsko oz.
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poklicno izobrazbo. Takšnih anketirancev je bilo 25 (23,6%). Med anketiranci je bilo
največ tistih, ki so pridobili izobrazbo na fakulteti ali na višji šoli, in sicer je bilo teh 65
(61,3%). Z magisterijem ali doktoratom pa je anketo rešilo 16 oseb, kar predstavlja
15,1% celotnega vzorca.
Graf 4: Anketiranci po izobrazbi
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Vir: Lasten (2014), priloga 2, tabela 9

Anketirancev, ki živijo v mestu, je bilo 66 (62,3%). Posameznikov, ki so se opredelili, da
živijo v okolici mesta, je bilo 28 (26,4%). Najmanj reševalcev pa prihaja iz vasi oz. iz
podeželja. Takšnih reševalcev je bilo le 12 (11,3%). Ker sama živim v mestu, od tam
prihaja tudi večina mojih prijateljev, kar se odraža v opazovanem vzorcu.
Graf 5: Anketiranci po območju prebivanja
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Vir: Lasten (2014), priloga 2, tabela 10

56

Iz zbranih demografskih podatkov lahko sklenem, da bi se s prevladujočo večino
anketirancev lahko tudi sama poistovetila, saj v vzorcu prevladujejo mlajše in visoko
izobražene osebe, ki živijo v mestu. S tem je tudi dokazano, da so socialna omrežja
prostor, kjer se posamezniki povezujejo z drugimi prijatelji in znanci, ki imajo iste
interese, so doma iz istega okolja in imajo podobno izobrazbo.
6.2.2 ANALIZA ODGOVOROV NA POSAMEZNA VPRAŠANJA
Analizi vprašanj, ki so mi podala demografske informacije o vseh anketirancih, sledi
analiza posameznih vprašanj. Predstavila bom rezultate in lastne ugotovitve, zakaj je do
njih prišlo.
 Ali ste oboževalec oz. ali sledite kateri koli blagovni znamki na
Facebooku ali Twitterju (v nadaljevanju: član SKUPNOSTI na socialnem
omrežju)?
Kot že rečeno, je na to vprašanje pritrdilno odgovorilo 106 (74,6%) oseb od 142 oz. od
140 oseb, če ne upoštevamo 2 (1,5%) neveljavnih vnosov. 34 anketirancev je odgovorilo
negativno (23,9%).
Graf 6: Ali ste oboževalec oz. sledilec blagovne znamke na socialnem omrežju?
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Vir: Lasten (2014), priloga 2, tabela 11

Zanimivo se mi zdi, da kljub veliki razširjenosti in popularnosti socialnih omrežij, dokaj
velik odstotek posameznikov ne sledi nobeni blagovni znamki na socialnem omrežju.
Verjetno gre tukaj za tiste posameznike, ki so prisotni na socialnem omrežju, ker jim le-ta
omogoča lažje povezovanje s prijatelji, družinskimi člani in drugimi ključnimi ljudmi iz
njihovega privatnega in profesionalnega življenja. Hkrati so se nekateri od njih na
socialnih omrežjih prvotno pojavili tudi zaradi pritiska vrstnikov in ne zaradi lastnega
interesa. Za večje udejstvovanje in sodelovanje na socialnem omrežju pa nimajo niti volje
in/ali časa, kar lahko potrdim tudi iz lastnih opazovanj.
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V prvi vrsti so socialna omrežja torej namenjena medsebojnemu povezovanju ljudi, saj jim
omogoča vsaj virtualno druženje in komuniciranje, kar je danes, ob kroničnem
pomanjkanju časa, vedno bolj dobrodošlo. Tisti, ki so na socialnih omrežjih bolj aktivni,
uporabljajo veliko različnih aplikacij za boljšo interakcijo s svojimi prijatelji. Te aplikacije
privabijo in pripravijo ljudi k temu, da preživijo čedalje več svojega prostega časa na
socialnem omrežju, kjer s svojimi prijatelji, znanci in družinskimi člani lahko delijo slike,
video in avdio posnetke ter, navsezadnje, tudi »všečkajo« in sledijo svojim priljubljenim
blagovnim znamkam ter tako drugim pokažejo svoje interese.
 Pomislite na eno od blagovnih znamk na vašem socialnem omrežju,
katere član skupnosti ste. Na katero blagovno znamko ste pomislili?
Vprašanje je bilo postavljeno prvotno iz razloga, da se reševalce »prisili«, da med
reševanjem ankete mislijo na eno blagovno znamko in ne na več. V primeru, da bi to
vprašanje izpustila, bi lahko odgovori bili čisto drugačni, saj bi se lahko posamezniki pri
enem vprašanju nanašali na eno blagovno znamko, pri drugem pa na drugo ali pa celo na
več hkrati. Odgovori s tem ne bi prinesli dovolj natančnih rezultatov.
Kljub temu, da je bilo vprašanje zastavljeno zgolj iz razloga usmeritve anketirancev pri
reševanju, pa je prineslo tudi zanimive odgovore. Razlika je seveda očitna pri tem, kaj
»všečkajo« oz. čemu sledijo ženske in čemu moški. Ugotovitve bom posplošila, saj
naštevanje vsake blagovne znamke posebej ne bi imelo smisla.
Ženske so povečini naštevale blagovne znamke oblačil (Zara, S.Oliver …), kozmetike
(Melvita, Nivea …), trgovin z živili (Lidl, Hofer …) in storitev, ki se izvajajo v kozmetičnih
salonih (Masažni salon Suzana), moški pa so največkrat navajali blagovne znamke
tehničnih izdelkov (Samsung, Apple …), znamk avtomobilov (Toyota, Volvo …), športnih
izdelkov (Nike, Adidas …) ter živil (Laško, Hood Burger …).
 Zakaj ste stran te blagovne znamke »všečkali« oz. postali njeni sledilci?
Od tega vprašanja naprej sem upoštevala samo odgovore 106 anketirancev, saj jih je
toliko odgovorilo pritrdilno na predhodno vprašanje, če sledijo oz. so »všečkali« blagovno
znamko na socialnem omrežju. To je tudi končni vzorec, ki me je najbolj zanimal. Niso me
namreč zanimali posamezniki, ki ne sledijo oz. niso »všečkali« blagovne znamke na
socialnem omrežju, saj pri njih ne moremo ugotavljati vpliva socialnega omrežja na
njihovo zvestobo blagovni znamki.
Pri tem vprašanju so anketiranci lahko izbirali med več danimi odgovori. Lahko so izbrali
tudi več razlogov, zakaj so se pridružili skupnosti blagovne znamke na socialnem omrežju
in ne samo enega. Ti razlogi so bili:
• (1) Zadovoljen sem bil z njihovim izdelkom/storitvijo
• (2) Želel sem pridobiti več informacij o določenem izdelku/storitvi
• (3) Želel sem biti »na tekočem« z novicami o tej blagovni znamki
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•
•
•
•

(4) Želel sem kontaktirati predstavnike blagovne znamke in se mi je zdel način
preko socialnega omrežja najhitrejši
(5) Z drugimi v tej skupnosti sem želel deliti svoje mnenje o izdelku/storitvi
(6) Skupnosti sem se pridružil zgolj zaradi nagradne igre, ki so jo takrat izvajali
(7) Velikokrat se brez razloga pridružim različnim skupnostim na socialnem
omrežju

Rezultati so sledeči: tistih, ki so »všečkali« oz. postali sledilci blagovne znamke zaradi
tega, ker so bili zadovoljni z njihovim izdelkom/storitvijo, je bilo 68 (34,7%), 37 (18,9%)
jih je odgovorilo, da zato, ker so želeli pridobiti več informacij o določenem
izdelku/storitvi, 70 (35,7%) je bilo tistih, ki želeli biti »na tekočem« z novicami o blagovni
znamki, 3 (1,5%) so se skupnosti pridružil zato, da bi tako lažje kontaktiral predstavnike
te blagovne znamke, mnenje z drugimi v skupnosti je želelo deliti 8 (4,1%) posameznikov,
zgolj zaradi nagradne igre se jih je skupnosti pridružilo 6 (3,1%). Samo 4 (2,0%) pa so
odgovorili pritrdilno, da so se skupnosti pridružil zato, ker se velikokrat brez razloga
pridružijo skupnostim na socialnem omrežju.
Graf 7: Razlog "všečkanja" oz. sledenja blagovne znamke na socialnem omrežju
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Vir: Lasten (2014), priloga 2, tabela 12

Največ posameznikov se je torej opredelilo, da so stran »všečkali« oz. ji začeli slediti zato,
ker so bili zadovoljni z njihovim izdelkom/storitvijo in ker so želeli biti »na tekočem« z
novicami o blagovni znamki.
Večina teh, ki je stran blagovne znamke »všečkalo« ali ji začelo slediti (odgovori od (1) –
(5)), so to storili zato, ker so, zavedajoč se ali ne, želeli razviti neko stopnjo zvestobe do
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te blagovne znamke. Ali je to potencialno zvestobo potrošnika podjetje izkoristilo, jo
začelo negovati, povečevati, je bilo popolnoma odvisno od njega in ne od kupca. Kupec
od trenutka, ko »všečka« oz. začne slediti blagovni znamki, pričakuje, da bo tako
zadovoljen, kot je z njenim izdelkom oz. storitvijo, zadovoljen tudi z doživetjem, ki ga bo
dobil v skupnosti te blagovne znamke. V primeru, da podjetje tega ne izkoristi, lahko hitro
izgubi novega zvestega potrošnika, ravno zvesti potrošniki pa so tisti, ki v rednih intervalih
kupujejo njihove izdelke oz. koristijo njihove storitve. Odgovora (6) in (7) veljata
predvsem za tiste, ki svoje zvestobe javno ne izražajo, ampak želijo z »všečkanjem« oz.
sledenjem zgolj imeti oz. pridobiti določene koristi in/ali zadovoljiti potrebo po pripadnosti
skupinam.
V primeru, da so blagovno znamko na socialnem omrežju »všečkali« oz. ji začeli slediti,
ker so bili zadovoljni z njihovim izdelkom/storitvijo, so s tem želeli na socialnem omrežju
svojim prijateljem jasno pokazati, da so s to blagovno znamko zadovoljni. Smiselno je
poudariti, da je dober približek zvestemu kupcu lahko ravno zadovoljen kupec.
Zadovoljstvo kot stališče lahko namreč pozitivno vpliva na nakupno odločitev, vendar pa
vseeno ni nujno, da do nakupa zaradi zadovoljstva tudi dejansko pride. Zadovoljstvo je
lahko dober pokazatelj zvestobe.
Da je nekdo »všečkal« ali začel slediti skupnosti blagovne znamke na socialnem omrežju
zaradi tega, ker je želel pridobiti več informacij o določenem izdelku/storitvi, tudi nakazuje
na določeno stopnjo zvestobe. Ta zvestoba je potencialna, torej zvestoba, ki še ni povsem
razvita. Posameznik je bodisi slišal, videl ali prebral dobro priporočilo od katerega od
svojih prijateljev na socialnem omrežju, bodisi ga je prepričal oglas, kampanja ipd., da si
je zaželel poiskati več informacij o blagovni znamki na socialnem omrežju. Običajno ima
posameznik širši in lažji dostop do raznih informacij, ki so prisotne v skupnosti blagovne
znamke na socialnem omrežju, zgolj če to stran »všečka« ali ji začne slediti. Določena
vsebina je namreč lahko skrita pred drugimi, naključnimi obiskovalci. Skupnosti se
posameznik lahko priključi tudi zato, ker že ima nek izdelek/koristi neko storitev in
potrebuje več informacij o sami uporabi le-tega/le-te ipd.
Najbolj pogost vzrok »všečkanja« in sledenja blagovni znamki na socialnem omrežju pa je
bila želja biti »na tekočem« z novicami o tej blagovni znamki. Ker so bili v preteklosti
zadovoljni s samim izdelkom oz. storitvijo določene blagovne znamke, si še vedno želijo
vedeti, kaj se dogaja s to blagovno znamko. Verjetno želijo tudi prvi izvedeti, če in kdaj
bodo na voljo morebitni novi izdelki oz. storitve, želijo biti prvi, ki bi izvedeli kaj se dogaja
in kakšni so načrti za prihodnost te blagovne znamke, želijo prvi imeti možnost nakupa in
preizkusa novega izdelka/storitve, sodelovati v nagradnih igrah ipd. Če se bo pojavila
informacija, ki jih zanima, se bodo lahko ponovno odločili za nakup izdelka/storitve te
blagovne znamke. Ponavljajoči nakup pa je znak zvestobe blagovni znamki. Lahko pa si
želijo biti »na tekočem« z novicami zgolj zaradi tega, ker izdelka/storitve te blagovne
znamke še niso kupili/koristili, bi si pa to v prihodnosti to definitivno želeli (npr. nakup
novega modela avtomobila, ki še ni izšel, prestop na nov naročniški mobilni paket …).
Takoj ko bodo pridobili tiste informacije, ki so jih želeli izvedeti, se bodo verjetno odločili
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za nakup. Ti kupci so zgolj potencialno zvesti kupci. Če bodo z izdelkom/storitvijo
zadovoljni, lahko postanejo in ostanejo zvesti tej blagovni znamki, v nasprotnem primeru
lahko kmalu ne bodo več člani skupnosti te blagovne znamke.
Socialno omrežje omogoča komuniciranje v realnem času. Vendar je bilo posameznikov, ki
so si želeli kontaktirati predstavnike blagovne znamke, ker se jim je zdel način preko
socialnega omrežja najhitrejši, najmanj. Predvidevam, da zato, ker smo v Sloveniji še
vedno navajeni, da če želimo kontaktirati predstavnike, jih raje pokličemo po telefonu ali
pa jim pošljemo elektronsko sporočilo. Res pa je tudi, da najverjetneje prvotni namen
»všečkanja« in sledenja blagovni znamki anketirancev ni bil kontaktiranje, vendar pa so
potrošniki kasneje lahko vseeno uporabili ta kanal komunikacije za pridobivanje informacij
neposredno od predstavnikov določene blagovne znamke na socialnem omrežju. Ko
potrošniki s predstavniki blagovne znamke vzpostavijo komunikacijo na socialnem
omrežju, se namreč takoj čutijo bolj povezane z blagovno znamko, kar okrepi njihovo
zvestobo tej blagovni znamki.
Nekaj je bilo tudi takih, ki so z drugimi v skupnosti želeli le deliti svoje mnenje o
izdelku/storitvi. Potrošniki, ki izrazijo svoje mnenje v skupnosti, želijo biti slišani. Želijo
izraziti mnenje, ki je lahko pozitivno ali negativno, v vsakem primeru pa potrošniki
pričakujejo odziv. Če se podjetje oz. predstavnik blagovne znamke na njihov komentar
odzove, lahko to zvestobo potrošnika blagovni znamki samo še okrepi. Odzvati se mora
tudi na negativne komentarje, tako da potrošnika bodisi pomiri, mu ponudi pojasnilo,
zamenjavo, popust ipd. V primeru rešitve konflikta se tisti, ki je podal mnenje, in ostali
potrošniki počutijo bolj povezani z blagovno znamko. Z dobrim odzivom tako obdrži že
skoraj izgubljeno stranko in morebitne druge stranke, ker so se strinjale z njo in ne z
blagovno znamko. Potrošniki se prav tako počutijo bolj povezani s skupnostjo v primeru,
ko se člani in blagovna znamka oz. njen predstavnik odzovejo na njegov komentar ali pa
se mu bodisi za to zahvalijo, kar posledično vpliva na povečanje stopnje zvestobe.
Trditev, da so se skupnosti pridružili zgolj zato, ker so takrat izvajali nagradno igro,
nakazuje na to, da potrošnik ni želel izkazati svoje zvestobe tej blagovni znamki, ampak je
zgolj želel pridobiti koristi. Sodeč po moji raziskavi takih posameznikov ni veliko, vendar
pa obstajajo. V trditvi sem uporabila besedo »zgolj« zato, ker sem želela izločiti tiste, ki
sicer sodelujejo v nagradnih igrah blagovne znamke, vendar to ni bil povod za njihovo
priključitev skupnosti. Pri slednjih gre namreč za izkazovanje dejanske zvestobe, saj se
udejstvujejo in sodelujejo v aktivnostih svoje priljubljene blagovne znamke. Nagradne igre
so eden od načinov pridobivanja novih sledilcev in oboževalcev, saj je običajno eden od
pogojev sodelovanja v nagradni igri »všečkanje« oz. sledenje blagovni znamki na
socialnem omrežju. Podjetja želijo na ta način pridobiti nove potencialno zveste kupce
(tekom nagradne igre jih želijo prepričati, da kupijo njihov izdelek oz. koristijo storitev),
prav tako pa vsi tisti, ki »všečkajo« stran blagovne znamke oz. ji začnejo slediti, izvajajo
brezplačno reklamo. Vendar pa se morajo podjetja pri tem zavedati, da kupcev ne
prepriča skupnost, ki ima največ »všečkov« ali sledilcev, ampak tista, ki ima kvalitetno
vsebino, ki izvaja redno komunikacijo s svojimi člani in ima zanimive kampanje.
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Zadnja trditev, da se velikokrat brez razloga pridružijo različnim skupnostim na socialnem
omrežju, je prav tako dobila malo odzivov. Vsi tisti, ki se skupnosti pridružijo brez razloga,
velikokrat želijo biti samo del neke skupnosti. V skupnosti radi delijo svoje mnenje, delijo
vsebino, sodelujejo v kampanjah ipd., vendar zgolj iz tega razloga, ker se želijo čutiti
potrebovane in pomembne. Če tak posameznik v skupnosti stalno sodeluje, lahko zaradi
tega misli, da ima vpliv na celotno skupnost, ter s tem krepi svojo samopodobo. Hkrati
želijo prispevati informacije, v upanju, da se jim bo nekdo v zameno za te informacije tudi
javno zahvalil.
Največkrat so anketiranci odgovarjali v kombinaciji dveh odgovorov, in sicer so stran
»všečkali« oz. ji začeli slediti, ker so bili zadovoljni z njihovim izdelkom/storitvijo in ker so
želeli biti »na tekočem« z novicami o tej znamki. Teh posameznikov je bilo 22 (20,8%).
Za te potrošnike bi lahko rekla, da so najbolj zvesti. Izdelek oz. storitev so namreč že
kupili/koristili in bili z njim zadovoljni, hkrati pa še vedno želijo slediti vsem novicam te
blagovne znamke, da bodisi ne zamudijo lansiranja novih izdelkov, ki jih lahko prvi kupijo,
njihovih akcij, kampanj, nagradnih iger, kjer lahko sodelujejo ipd. Kdor se zaradi
zadovoljstva priključi skupnosti blagovne znamke in še vedno želi vedeti, kaj se bo v
prihodnje s to blagovno znamko dogajalo, ima definitivno namen kupiti/koristiti še kakšen
izdelek/storitev te blagovne znamke, kar nakazuje na ponavljajoči nakup/koriščenje in s
tem določeno raven zvestobe tej blagovni znamki.
 Ali mislite stran v prihodnje zapustiti?
S pomočjo odgovorov na to vprašanje lahko neposredno vidimo, kdo od teh, ki je stran
»všečkal« oz. ji začel slediti, je zvest blagovni znamki, in kdo ne. Tistih, ki so odgovorili,
da bodo stran v prihodnje zapustili, je bilo le 7 (6,6%), medtem ko je bilo tistih, ki tega ne
bodo storili, kar 99 (93,4%).
Graf 8: Ali mislite stran v prihodnje zapustiti?
6,6%

DA
NE

93,4%
Vir: Lasten (2014), priloga 2, tabela 13
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Preden sem analizirala odgovore, sem predvidevala, da bodo stran najverjetneje zapustili
tisti, ki so se skupnosti prvotno pridružili zgolj zaradi nagradne igre, vendar temu ni bilo
tako. Največ je bilo tistih, ki so želeli pridobiti več informacij o izdelku/storitvi in tistih, ki
so želeli biti »na tekočem« z novicami o blagovni znamki. Najverjetneje je bilo informacij
oz. novic na strani blagovne znamke bodisi preveč in so postale vsiljive, bodisi jih je bilo
premalo ali pa informacij oz. novic potrošnik v prihodnosti ne bo več potreboval. Iz tega
sklepam, da so se strani pridružili zgolj za določeno obdobje, ko so iskali izdelek/storitev,
vendar se jim kasneje ni zdelo smiselno, da jim ta blagovna znamka še vedno »vsiljuje«
razne novice, informacije, reklame, slike ipd.
 Ali ste nazadnje, ko ste kupovali določen izdelek oz. koristili določeno
storitev, izbrali to blagovno znamko?
Pritrdilen odgovor na to vprašanje nakazuje na to, da potrošnik redno kupuje/koristi
izdelke/storitve blagovne znamke, katere član skupnosti je. Ponavljajoči nakupi so namreč
eden izmed glavnih pokazateljev zvestobe blagovni znamki.
Teh, ki so odgovorili z »DA«, je bilo 69 (65,1%), tistih, ki so odgovorili z »NE«, pa 37
(34,9%).
Graf 9: Ali ste nazadnje, ko ste kupovali določen izdelek oz. koristili določeno storitev,
izbrali to blagovno znamko?
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Vir: Lasten (2014), priloga 2, tabela 14

Delež tistih, ki so glede na rezultate ankete zvesti blagovni znamki, je dokaj visok. To
pomeni, da so kljub različnim marketinškim promocijam drugih blagovnih znamk na
tržišču, ostali zvesti svoji priljubljeni blagovni znamki, katere član skupnosti so na
socialnem omrežju, in so se nazadnje odločili za nakup/koriščenje izdelka/storitve ravno te
blagovne znamke.
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 Ali bi, glede na lastne izkušnje, to blagovno znamko priporočili drugim?
Priporočilo je že od nekdaj najbolj učinkovit in zaupanja vreden način širjenja informacij in
predstavlja najbolj učinkovit način trženja blagovne znamke. V kolikor potrošniki sami
svojim prijateljem priporočijo določeno blagovno znamko, bo ta avtomatično pridobila na
vrednosti, saj se bo prijatelj potrošnika naslednjič bolj verjetno odločil za nakup/koriščenje
izdelka/storitve ravno te priporočene blagovne znamke. Takšno ustvarjanje reklame je za
blagovno znamko brezplačno in nosi mnogo večjo vrednost, kot pa plačljiva promocija
ustvarjena iz njene strani. Takšne reklame, ki so ustvarjene s priporočilom, so
neprecenljive.
Potrošnikov, ki bi to blagovno znamko priporočilo drugim, je kar 98 (92,5%), tistih, ki pa
tega ne bi storili, pa zgolj 8 (7,5%).
Graf 10: Ali bi blagovno znamko priporočili drugim?
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Vir: Lasten (2014), priloga 2, tabela 15

Večina potrošnikov torej »všečka« oz. sledi blagovni znamki, ker jim je všeč, in sicer tako
zelo, da bi jo priporočili drugim. Tej blagovni znamki dovolj zaupajo in vedo, da je njena
kvaliteta dovolj konsistentna, da bo le-ta ista tudi kasneje pri tistih, ki jo bodo
kupili/koristili na podlagi njihovega priporočila.
 V kolikšni meri bi lahko zase rekli, da boste ob naslednjem nakupu raje
kupili/koristili izdelek/storitev blagovne znamke, katere član skupnosti
ste na socialnem omrežju?
Pri tem vprašanju so anketiranci imeli na voljo več odgovorov, vendar so lahko izbrali
zgolj enega izmed štirih. Odgovori so mi dali bolj podroben vpogled v to, ali morebiti v
prihodnosti nameravajo kupiti/koristiti izdelek/storitev te blagovne znamke, torej, če se
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gre za ponavljajoč nakup, ki ga nameravajo opravljati v prihodnosti, kar nakazuje na
zvestobo blagovni znamki in če, v kolikšni meri so dejansko zvesti tej blagovni znamki.
Zanima me torej, kakšen bo njihov vzorec potrošniškega obnašanja v prihodnosti. Pri
vprašanju, če so nazadnje kupili blagovno znamko, katere član skupnosti so, me je
namreč zanimalo njihovo preteklo obnašanje.
Odgovori, ki so bili na voljo, in število odzivov nanj je sledeče: odgovor »Zagotovo bom
kupil« je izbralo 31 (29,2%) anketirancev, »Verjetno bom kupil« 55 (51,9%), »Verjetno
ne bom kupil« 18 (17,0%) in »Zagotovo ne bom kupil« le 2 (1,9%).
Graf 11: Ali bo kupec naslednjič raje kupil/koristil izdelek/storitev blagovne znamke,
katere član skupnosti je na socialnem omrežju?
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51,9%
Vir: Lasten (2014), priloga 2, tabela 16

Najbolj zvestih anketirancev, sodeč po raziskavi, je bilo razmeroma veliko, in sicer skoraj
tretjina vseh, ki so odgovarjali, vendar ne največ. Vsi ti bodo namreč naslednjič definitivno
kupili/koristili izdelek/storitev tiste blagovne znamke, katere član skupnosti so.
Izdelek/storitev so v preteklosti namreč že kupili/koristili, bili z njim zadovoljni in ga zaradi
tega nameravajo kupiti/koristiti tudi v prihodnosti. Pojavlja se torej vzorec ponavljajočega
nakupovanja, ki se nadaljuje v prihodnosti in je eden izmed glavnih pokazateljev zvestobe
blagovni znamki.
Največ anketirancev je izbralo odgovor, da bodo verjetno kupili/koristili izdelek/storitev
blagovne znamke, katere član skupnosti so. To so posamezniki, ki sicer so zvesti blagovni
znamki in so zadovoljni z izdelkom/storitvijo, vendar očitno nimajo izoblikovanih izrazitih
preferenc do te blagovne znamke, vendar kljub temu posegajo po njej. Pri teh potrošnikih
obstaja večja možnost, da bodo v primeru, če se pojavi kakšen drug konkurenčni
izdelek/storitev, ki ga je zaradi katerega koli razloga lažje kupiti/koristiti (npr. je cenejši),
verjetno ta izdelek/storitev tudi kupili/koristili. Radi si namreč pustijo odprte možnosti.
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Anketiranci, ki so trdili, da najverjetneje izdelka/storitve v prihodnosti ne bodo
kupili/koristili, si prav tako puščajo odprte možnosti. Njihova odločitev, da tega res ne
bodo storili, ni dokončna.
Pričakovano je najmanj tistih, ki so se odločili za to, da tega izdelka/storitve v prihodnosti
zagotovo ne bodo kupili/koristili. Predvidevam, da so bili ti anketiranci v preteklosti
zadovoljni s to z blagovno znamko, zdaj pa temu ni več tako, ali pa samo želijo spremljati
posodobitve stanja te blagovne znamke na socialnem omrežju, da vidijo, kaj se z njo
dogaja. Po dodatni analizi skupka večih odgovorov te strani blagovne znamke v
prihodnosti tudi ne nameravajo zapustiti, torej si še vedno želijo ostati z njo povezani.
 Ste že kdaj javno (z deljenjem vsebine s svojimi prijatelji ali z
»retweetanjem«) izrazili podporo oz. navdušenje nad to blagovno
znamko?
Z deljenjem vsebine oz. njenim »retweetanjem« posameznik javno, torej svojim
prijateljem, znancem in družinskim članom na svojem socialnem omrežju, sporoča, da mu
je določena blagovna znamka všeč. Preko sodelovanja in udejstvovanja v aktivnostih
(nagradne igre, akcije, pozivi, novice ipd.), ki jih izvaja podjetje na socialnem omrežju,
potrošnik ustvarja razmerje oz. globljo povezavo s to blagovno znamko. Bolj kot se
posameznik udejstvuje, večjo zvestobo čuti do te blagovne znamke. Zahvala večjemu
sodelovanju in udejstvovanju potrošnikov pa gre predvsem podjetju, saj očitno objavlja
zanimivo in atraktivno vsebino, ki člane skupnosti na socialnem omrežju pritegne in jih
pripravi k temu, da jo delijo oz. »retweetajo« z drugimi.
Takšnih posameznikov, ki so to storili, torej, da so javno izrazili podporo oz. navdušenje
nad blagovno znamko, katere član skupnosti so, je bilo 49 (46,2%), 57 (53,8%) pa jih
tega še ni storilo.
Graf 12: Ste že kdaj javno izrazili podporo oz. navdušenje nad blagovno znamko?
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Vir: Lasten (2014), priloga 2, tabela 17
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Več je torej tistih, ki navdušenja oz. podpore blagovni znamki, katere član skupnosti so,
niso še izrazili, vendar pa število le-teh ni očitno večje od tistih, ki so to že storili. Morebiti
potrošnikov vsebina in aktivnosti, ki jih izvaja podjetje v skupnosti blagovne znamke, niso
dovolj prepričale, da bi to storili ali pa zgolj ne želijo javno izražati svojega navdušenja
nad njo. Moje mnenje je, da mora posameznik zares čutiti navdušenje nad blagovno
znamko, da to stori, ali pa, da je korist (nagradna igra) tako velika oz. privlačna za
potrošnika, da ga prepriča v to. Z javno delitvijo namreč drugim sporoča, da je ta
blagovna znamka vredna njegovega zaupanja in s tem nakupa/koriščenja. Če tega ne
čuti, tega tudi ne bo storil.
 Menite, da oglasi, kampanje in promocije, ki jih blagovna znamka,
katere član skupnosti ste, izvaja na socialnem omrežju, pozitivno
vplivajo na vašo nakupno odločitev?
Raziskave kažejo, da pravilno strateško načrtovani oglasi, kampanje in promocije na
socialnih omrežjih prinesejo največ zvestih potrošnikov. Če se torej podjetje trudi, da
svojim oboževalcem in sledilcem podaja informacije preko pravilno izvedenih kampanj,
promocij in oglasov, ki so članom skupnosti všeč in za katere ve, da bodo pritegnili
pozornost, potem imajo le-ti lahko velik vpliv na potrošnikov naslednji nakup. Nakupi se
lahko ponavljajo v prihodnosti, kar pomeni, da kampanje ipd. dolgoročno vplivajo na
njihovo nakupno odločitev in s tem na večanje stopnje zvestobe.
Tistih, ki so bili mnenja, da oglasi, kampanje in promocije, ki jih blagovna znamka, katere
član skupnosti so, izvaja na socialnem omrežju, pozitivno vplivajo na njihovo nakupno
odločitev, je bilo 84 (79,2%), medtem ko je bilo tistih, ki so menili, da nanje oglasi,
kampanje in promocije na socialnem omrežju ne vplivajo 22 (20,8%).
Graf 13: Ali oglasi, kampanje in promocije, ki jih blagovna znamka izvaja na socialnem
omrežju, pozitivno vplivajo na vašo nakupno odločitev?
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Očitno se podjetjem oz. blagovnim znamkam izplača, da promovirajo svoje
izdelke/storitve na socialnem omrežju in izvajajo kampanje ter objavljajo oglase, saj imajo
velik in predvsem pozitiven vpliv na nakupno odločitev potrošnikov. Da podjetja pritegnejo
potrošnike in jih s tem pripravijo k nakupu/koriščenju, morajo objavljati zanimive oglase,
kampanje in promocije, saj s tem opozorijo nase ter na svoje izdelke oz. storitve.
Potrošnike morajo obveščati o vseh pomembnih akcijah, ki jih lahko prepričajo v naslednji
nakup/koriščenje.
 Ali čutite, da vam ta blagovna znamka veliko pomeni? (še vedno
kupujete/koristite izdelke/koristite storitve blagovne znamke kljub
pojavu konkurenčnih izdelkov/storitev drugih znamk, jo zagovarjate ob
pojavu negativnih komentarjev …)
Odnosi, ki temeljijo na čustvih, pogosto povzročijo močno in trajno zvestobo potrošnika
do blagovne znamke. Ta znamka potrošniku predstavlja dodano vrednost, zaradi katere je
zainteresiran, da z njo ohrani dolgoročno razmerje. Čustvena navezanost vodi tudi k
večjemu zavzemanju za blagovno znamko s strani potrošnikov. Bolj zvesti kupci, torej
tisti, ki imajo razvito čustveno komponento do blagovne znamke, veljajo tudi za bolj
neobčutljive na spremembe v ceni njihove priljubljene blagovne znamke.
S tem vprašanjem sem želela ugotoviti, koliko anketirancev goji čustva oz. ima razvit
globlji odnos z blagovno znamko. Da bi anketiranci lažje razumeli, kaj mislim z »ali
čutite …«, sem dodala obrazložitev, da to pomeni, da še vedno kupujejo/koristijo
izdelke/koristijo storitve blagovne znamke kljub pojavu konkurenčnih izdelkov/storitev, da
jo zagovarjajo ob pojavu negativnih komentarjev ipd.
Čustvena navezanost predstavlja najvišjo stopnjo, saj so čustveno navezani potrošniki
najbolj zvesti, ker bodo naredili vse, da bodo kupili/koristili izdelek/storitev priljubljene
blagovne znamke in ne izdelek/storitev konkurenta. Tak potrošnik raje kupi/koristi
izdelek/storitev te blagovne znamke, kljub višji ceni, saj se s to blagovno znamko
identificira in predstavlja del njihove osebnosti ter vrednote.
Tistih, ki so se opredelili, da čutijo, da jim ta blagovna znamka, katere član skupnosti so,
veliko pomeni, je bilo 63 (59,4%), tistih, ki pa niso bili tega mnenja pa 43 (40,6%).
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Graf 14: Ali čutite, da vam ta blagovna znamka veliko pomeni?
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Vir: Lasten (2014), priloga 2, tabela 19

Določena čustva do blagovne znamke, katere član skupnosti so, čuti nekaj več kot
polovica vseh anketirancev. To je razmeroma veliko. Potrošniki imajo razvito globlje
razmerje z blagovno znamko, saj so jo pripravljeni zagovarjati, če se o njej pojavijo
negativni komentarji, in ob morebitnem pojavu izdelkov/storitev konkurenčnih blagovnih
znamk ne pomislijo na prehod na drugo blagovno znamko.
 V kolikšni meri se strinjate z naslednjo trditvijo: Blagovna znamka,
katere član skupnosti ste, je dovolj aktivna na socialnem omrežju (se
odziva na komentarje članov, dovolj pogosto objavlja novice, akcije ipd.)
Zadnje vprašanje oz. natančneje trditev je od anketirancev zahtevala, da sami podajo
oceno, koliko je blagovna znamka, katere član skupnosti so, aktivna na socialnem
omrežju. Ocenjevali so npr. ali se le-ta dovolj odziva na komentarje svojih članov, ali
dovolj pogosto objavlja novice, akcije ipd. Anketiranci so imeli na voljo številčne ocene, in
sicer od 1 do 5, kjer je ocena 1 pomenila, da se s to trditvijo popolnoma ne strinjajo, 5
pa, da se s trditvijo strinjajo v celoti.
Rezultati so sledeči: s to trditvijo se popolnoma ni strinjal samo 1 (0,9%) anketiranec, 3
(2,8%) so podali oceno 2, 33 (31,1%) se jih je s to trditvijo delno strinjalo, torej jo je
ocenilo s 3, 36 (34,0%) anketirancev je ocenilo aktivnost blagovne znamke s 4 in 33
(31,1%) se jih je s to trditvijo popolnoma strinjalo.
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Graf 15: Ocena aktivnosti blagovne znamke na socialnem omrežju
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Vir: Lasten (2014), priloga 2, tabela 20

Več kot dve tretjini anketirancev se v veliki meri strinja s trditvijo, da je blagovna znamka,
katere član skupnosti so, dovolj aktivna. Torej so z njeno aktivnostjo zadovoljni. Največja
napaka, ki jo podjetje lahko stori je, da je bodisi preveč aktivno (da prevečkrat na dan
objavlja novice, različne slike, dogodke ipd. na svoji strani in tako preobremeni potrošnika
z vsemi informacijami) ali pa premalo in se pravzaprav ne trudi dovolj, da bi opozorilo na
svojo blagovno znamko in pritegnilo nove potencialno zveste potrošnike. Sama vsebina
lahko tudi ni dovolj kvalitetna in povezana s samo blagovno znamko ter tako za
potrošnike predstavlja brezpredmetno vrednost. Očitno podjetja oz. njihove blagovne
znamke, katerim anketiranci sledijo oz. so jih »všečkali«, vsaj zadovoljivo (torej so
ocenjene z oceno 3 ali več) izvajajo svoje aktivnosti in se trudijo, da ostanejo opaženi na
socialnem omrežju in se povezujejo s člani svoje skupnosti.
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7 PREVERITEV VELJAVNOSTI HIPOTEZ
V tem poglavju bom analizirala sklope vprašanj, ki mi v kombinaciji med seboj dajo
jasnejše odgovore na moji dve glavni hipotezi. Posamezna vprašanja oz. njeni odgovori ne
dajo vedno globljega vpogleda, medtem ko mi več vprašanj skupaj lahko pokaže
medsebojno povezanost določenih odgovorov anketirancev.
Prva hipoteza, ki sem jo želela s pomočjo ankete preveriti, se glasi:
Hipoteza 1: Prisotnost blagovne znamke na socialnem omrežju povečuje zvestobo strank

blagovni znamki.
S pomočjo različnih vprašanj, ki so se nanašala na posamezne dejavnike, ki vplivajo na
zvestobo in so pomembni pri izgradnji zvestobe blagovni znamki, sem želela izvedeti, v
kolikšni meri drži, da prisotnost blagovne znamke na socialnem omrežju dejansko vpliva
na zvestobo strank blagovni znamki, in kaj je tisto, kar v končni fazi dejansko vpliva na
zvestobo blagovni znamki na socialnem omrežju. Samo »všečkanje« oz. sledenje določeni
blagovni znamki na socialnem omrežju še ne potrjuje zvestobe oboževalca oz. sledilca. Pri
tem je bilo potrebno zajeti čim več dejavnikov, ki vplivajo na zvestobo blagovni znamki.
S podhipotezami sem želela s pomočjo različnih vidikov priti do ugotovitev, ki bi mi
pomagali potrditi/ovreči mojo glavno Hipotezo 1.
Podhipoteza 1: Oglasi, kampanje in promocije, ki jih podjetje za blagovno znamko

izvaja na socialnem omrežju, so pozitivno vplivali na preteklo nakupno odločitev
potrošnikov.
Podhipoteza 2: Izdelek/storitev blagovne znamke, ki je najbolj aktivna na socialnem

omrežju, bo ob naslednjem nakupu/koriščenju izbralo največ potrošnikov.
Podhipoteza 3: Tisti, ki so stran blagovne znamke na socialnem omrežju »všečkali« ali ji

začeli slediti, so jo v večini priporočili drugim.
Podhipoteza 4: Največ tistih, ki čutijo, da jim blagovna znamka veliko pomeni, je že

javno izrazilo podporo tej blagovni znamki z deljenjem oz. »retweetanjem« njene vsebine.
Rezultate, dobljene s pomočjo ankete, sem primerjala tudi z rezultati tujih avtorjev in s
tem preverila drugo hipotezo, ki se glasi:
Hipoteza 2: V Sloveniji ima prisotnost blagovnih znamk na socialnem omrežju enak vpliv

kot v tujini.
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Pri tej hipotezi sem primerjala rezultate moje lastne empirične raziskave z rezultati
podobnih raziskav, ki so jih opravili v tujini. Ugotovitve iz tujih člankov in raziskav sem
predstavila že v teoretičnem delu magistrske naloge. V poglavju, kjer sem ugotavljala
veljavnost Hipoteze 2, in sicer ali slovenski trend sovpada s trendi v tujini, sem jih
pravzaprav le še enkrat povzela.

7.1 HIPOTEZA 1: PRISOTNOST BLAGOVNE ZNAMKE NA SOCIALNEM
OMREŽJU POVEČUJE ZVESTOBO STRANK NJIHOVI BLAGOVNI ZNAMKI
Hipotezo bom preverila s pomočjo štirih podhipotez. Vsaka izmed njih se naslanja na
posamezni dejavnik, ki vpliva na zvestobo blagovni znamki.
7.1.1 PODHIPOTEZA 1: OGLASI, KAMPANJE IN PROMOCIJE, KI JIH PODJETJE
ZA BLAGOVNO ZNAMKO IZVAJA NA SOCIALNEM OMREŽJU, SO POZITIVNO
VPLIVALI NA PRETEKLO NAKUPNO ODLOČITEV POTROŠNIKOV
Pri tej podhipotezi sem primerjala odgovore na vprašanji »Menite, da oglasi, kampanje in
promocije, ki jih blagovna znamka, katere član skupnosti ste, izvaja na socialnem
omrežju, pozitivno vplivajo na vašo nakupno odločitev?« in »Ali ste nazadnje, ko ste
kupovali določen izdelek oz. koristili določeno storitev, izbrali to blagovno znamko?«. S
tem sem želela preveriti, kakšen vpliv, če sploh, so imeli oglasi, kampanje in promocije na
socialnem omrežju v preteklosti na nakupno odločitev potrošnikov. Potrošnik je namreč
najprej moral videti oglas, le-ta je nanj vplival, to pa je potrošnika vodilo k
nakupu/koriščenju izdelka/storitve te blagovne znamke. Nakup izdelka/koriščenje storitve
in vpliv oglasov, kampanj ter promocij so se zgodili v preteklosti, torej pred
izpolnjevanjem ankete.
Na ti dve vprašanji je pritrdilno odgovorilo 59 anketirancev (Tabela 21). Tistih, ki menijo,
da nanje oglasi, kampanje in promocije na socialnem omrežju ne vplivajo pozitivno na
njihovo nakupno odločitev, a so vendarle nazadnje kupili izdelek oz. koristili storitev te
blagovne znamke, je bilo 10 (Tabela 21). Tistih, ki pa so bili mnenja, da oglasi, kampanje
in promocije na socialnem omrežju pozitivno vplivajo na njihovo nakupno odločitev,
vendar nazadnje niso kupili izdelka oz. koristili storitve te blagovne znamke, je bilo 25
(Tabela 21). Vseh tistih, ki so na obe vprašanji odgovorili nikalno, pa je bilo 12 (Tabela
21).
Od vseh, ki so odgovorili, da oglasi kampanje in promocije pozitivno VPLIVAJO na njihovo
nakupno odločitev, jih je 70,2% odgovorilo, da so nazadnje, ko so opravljali nakup
izdelka/koriščenje storitve, tudi kupili/koristili to blagovno znamko (Graf 16). 29,8% se jih
je opredelilo, da nazadnje niso kupili/koristili izdelek/storitev te blagovne znamke (Graf
16). Za slednje lahko rečemo, da kampanje, promocije in oglasi niso imeli tako velikega
vpliva na njihovo preteklo nakupno odločitev.
Od vseh, ki pa so se opredelili, da nanje oglasi, kampanje in promocije NE VPLIVAJO, in
so se nadalje opredelili, da so vseeno kupili/koristili izdelek/storitev te blagovne znamke,
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je bilo 45,5% (Graf 16). Na ostalih 54,5% pa po njihovem mnenju oglasi, kampanje in
promocije niso imeli vpliva in verjetno tudi posledično zaradi tega nazadnje niso
kupili/koristili izdelek/storitev te blagovne znamke (Graf 16).
Graf 16: Oglasi, kampanje in promocije so pozitivno vplivali na preteklo nakupno
odločitev potrošnikov
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Vir: Lasten (2014), priloga 2, tabela 22

Povezanost spremenljivk pri Podhipotezi 1 sem preverila s pomočjo Hi-kvadrat testa. Hikvadrat znaša 4,71 (p=0,03). S pomočjo izračuna kritičnega območja oz. območja
zavračanja ničelne domneve (χ21−α), ki v tem primeru znaša 3,84, sem ničelno hipotezo H0
zavrnila, saj je 4,71>3,84 in tako lahko rečem, da je med spremenljivkama zaznana
povezanost oz. da je povezanost statistično značilna. Na podlagi koeficienta kontingence
C, ki znaša 0,21 sem ugotovila, da je jakost povezanosti med njima šibka.
Tabela 2: Rezultati Hi-kvadrat testa Podhipoteze 1
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p
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Vir: Lasten (2014)

Na podlegi ugotovljenega lahko Podhipotezo 1: Oglasi, kampanje in promocije, ki jih
podjetje za blagovno znamko izvaja na socialnem omrežju, so pozitivno vplivali na
preteklo nakupno odločitev potrošnikov, potrdim.
Iz rezultatov lahko jasno vidimo, da so oglasi, kampanje in promocije, ki jih je podjetje za
svojo blagovno znamko izvajalo na socialnem omrežju in ki so bili vidni vsem njenim
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članom, pozitivno vplivali na nakupno odločitev potrošnikov. Rezultati kažejo, da je teh
posameznikov več kot polovica vseh anketiranih. Vsi anketiranci so najverjetneje raje
posegli po izdelku/storitvi te blagovne znamke, ker je pred njihovim nakupom/koriščenjem
nanje vplival bodisi oglas, kampanja ali pa kakšna druga promocija, ki so jo blagovne
znamke oz. njeni predstavniki v preteklosti izvajali na socialnem omrežju. Rezultati tudi
kažejo, da tisti, ki menijo, da razni oglasi, kampanje in promocije nanje ne vplivajo, v
večini posledično tudi ne kupujejo/koristijo izdelke/storitve te blagovne znamke.
Eden izmed dejavnikov, ki vpliva na zvestobo potrošnikov, so ravno zanimivi oglasi,
kampanje in promocije, ki jih podjetja za svoje blagovne znamke objavljajo na svoji strani
na socialnem omrežju. Le-ti opozorijo na obstoj blagovne znamke, na njene aktivnosti in
morebitne popuste, ki potrošnike zanimajo in zaradi tega vplivajo na njihovo nakupno
odločitev ter jih tudi prepričajo v morebiten ponoven nakup oz. koriščenje, če je izdelek
oz. storitev izpolnil potrošnikova pričakovanja. Pojav ponavljajočega kupovanja izdelka oz.
koriščenja storitve pa je očiten znak zvestobe tej blagovni znamki.
Kampanje, oglasi in razne promocije na spletu morajo biti zanimivi, da pritegnejo
potrošnike. Kaj hitro pa lahko namreč postanejo preveč vsiljivi in prepogosti ter zaradi
tega dosežejo ravno nasproten učinek od prvotno načrtovanega. Velika napaka je tudi, če
podjetja ne izvajajo nobenih aktivnosti na socialnem omrežju, s katerimi bi opozorile na
svojo blagovno znamko in na njene izdelke/storitve. Potrošniki lahko kaj hitro pozabijo, da
so člani njihovih skupnosti in s tem tudi ob naslednjem nakupu/koriščenju manj verjetno
pomislijo na nakup/koriščenje izdelka/storitve te blagovne znamke, če niso v rednih
intervalih seznanjeni z oglasi, kampanjami in promocijami. Očitno je, da se podjetja vpliva
oglasov, kampanj in promocij zavedajo, saj so v večini primerov (55,7% vseh
anketirancev) naredili pozitiven vtis na potrošnike in na njihovo nakupno odločitev.
7.1.2 PODHIPOTEZA 2: IZDELEK/STORITEV BLAGOVNE ZNAMKE, KI JE
NAJBOLJ AKTIVNA NA SOCIALNEM OMREŽJU, BO OB NASLEDNJEM
NAKUPU/KORIŠČENJU IZBRALO NAJVEČ POTROŠNIKOV
Pri tej podhipotezi sem združila odgovore na vprašanji »V kolikšni meri se strinjate z
naslednjo trditvijo: Blagovna znamka, katere član skupnosti ste, je dovolj aktivna na
socialnem omrežju«, kjer so aktivnost blagovne znamke na socialnem omrežju anketiranci
sami ocenjevali z danimi ocenami od 1-5, kjer je 1 pomenila nestrinjanje s trditvijo, 5 pa
popolno strinjanje s trditvijo, in »V kolikšni meri bi lahko zase rekli, da boste ob
naslednjem nakupu raje kupili/koristili izdelek/storitev blagovne znamke, katere član
skupnosti ste na socialnem omrežju?«. Pri tem vprašanju so imeli na voljo štiri odgovore,
in sicer »Zagotovo bom kupil«, »Verjetno bom kupil«, »Verjetno ne bom kupil« ter
»Zagotovo ne bom kupil«. Pri analizi podhipoteze 2 sem pri prvem vprašanju uporabila
odgovore z oceno 5 in pri drugem vprašanju odgovore »Zagotovo bom kupil«. Samo ta
dva parametra sem uporabila zato, ker želim zgolj izvedeti, kakšen vpliv imajo na
potrošnike in njihovo nakupno odločitev tiste blagovne znamke oz. podjetja, ki se trudijo
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biti zelo aktivni na socialnem omrežju. Ta njihov trud pa hkrati prepoznajo tudi njihovi
uporabniki.
Vseh tistih, ki so ocenili aktivnost blagovne znamke na socialnem omrežju z najboljšo
oceno in so se tudi opredelili, da bodo pri naslednjem nakupu/koriščenju izdelka/storitve
to blagovno znamko ZAGOTOVO kupili/koristili, je bilo 12, to je 36,4% od vseh tistih
anketirancev, ki so ocenili aktivnost blagovne znamke z oceno 5 (Graf 17). Tistih, ki so
rekli, da je blagovna znamka zelo aktivna na socialnem omrežju (podali oceno 5), vendar
so se kljub temu opredelili, da bodo naslednjič zgolj VERJETNO kupili/koristili
izdelek/storitev te blagovne znamke, je bilo več, in sicer 15, torej kar 45,5% od vseh
tistih, ki so aktivnost blagovne znamke ocenili z oceno 5 (Graf 17). Tistih, ki
izdelka/storitve kljub očitni in zadostni aktivnosti blagovne znamke, verjetno ne bodo
kupili/koristili je bilo 5, torej 15,2% od vseh, ki so ocenili aktivnost blagovne znamke na
socialnem omrežju z oceno 5, medtem ko je bil samo 1 odločen, da kljub veliki aktivnosti
blagovne znamke izdelka oz. storitve ne bo kupil oz. koristil (Graf 17). Ta predstavlja
ostale 3,0% vseh tistih, ki so ocenili aktivnost blagovne znamke z oceno 5 (Graf 17).
Da bi dobila bolj jasen vpogled in morebiti bolj jasen vzorec, sem analizo še malce
razširila in pregledala rezultate, kako verjetno bodo izdelek oz. storitev kupili oz. koristili
tisti, ki so aktivnost blagovne znamke ocenili z oceno 4. Torej, tistih, ki so ocenili aktivnost
blagovne znamke na socialnem omrežju z oceno 4 in so se kljub temu opredelili, da bodo
to blagovno znamko ZAGOTOVO kupili/koristili, je bilo 11 oz. 30,6% od vseh tistih, ki so
ocenili aktivnost blagovne znamke z oceno 4 (Graf 17). 22 oz. 61,1% od vseh tistih, torej
večina, ki so ocenili aktivnost blagovne znamke z oceno 4, pa je bilo takšnih, ki so se
opredelili, da bodo ob takšni oceni aktivnosti blagovne znamke zgolj VERJETNO
kupili/koristili izdelek/storitev te blagovne znamke (Graf 17).
Tistih, ki so aktivnost ocenili s 3 in z največjo gotovostjo trdili, da bodo ob naslednjem
nakupu/koriščenju vseeno ZAGOTOVO kupili izdelek oz. koristili storitev te blagovne
znamke, je bilo 7, to je 21,2% vseh tistih, ki so aktivnost blagovne znamke ocenili z oceno
3, medtem ko jih bo zgolj VERJETNO to storilo 18 oz. 54,5% vseh tistih, ki so ocenili
aktivnost blagovne znamke z oceno 3 (Graf 17). Tu se največ anketirancev odločilo za
zgolj verjeten nakup/koriščenje.
Rezultati slabših ocen pa jasno kažejo, da potrošniki, ki niso zadovoljni z aktivnostjo
blagovne znamke (ocena 2 ali 1), s precej večjo verjetnostjo v prihodnosti
izdelkov/storitev te blagovne znamke ne nameravajo kupiti/koristiti.

75

Graf 17: Vpliv aktivnosti blagovne znamke na socialnem omrežju na naslednji
potrošnikov nakup/koriščenje
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Druge hipoteze ni bilo mogoče preveriti s hi-kvadratom, zato sem jo preverila tako, da
sem naredila Spearmanov test. Na podlagi Spearmanovega koeficienta (rs=-0,17,
p=0,08), sem ugotovila, da je na izbranem vzorcu povezanost med spremenljivkama
negativna in zelo šibka. Spremenljivki na populaciji torej nista povezani.
Tabela 3: Rezultati Spearmanovega testa Podhipoteze 2

p
Spearmanov koeficient (ρ
ρ ali rs)

0,08
- 0,17

Vir: Lasten (2014)

Na podlagi ugotovljenega je Podhipoteza 2: Izdelek/storitev blagovne znamke, ki je
najbolj aktivna na socialnem omrežju, bo ob naslednjem nakupu/koriščenju izbralo največ
potrošnikov, ovržena.
Povezave med večjo aktivnostjo blagovne znamke na socialnem omrežju in bolj verjetno
nakupno odločitvijo potrošnika v prihodnosti ni.
Iz rezultatov ni razvidno, da bi večja aktivnost blagovne znamke očitno vplivala na
nakupno odločitev potrošnika v prihodnosti. Tistih 12, ki so aktivnost blagovne znamke
ocenili s 5 in se opredelili, da bodo ob naslednjem nakupu/koriščenju zagotovo
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kupili/koristili izdelek/storitev te blagovne znamke, je ZAGOTOVO najbolj zvestih svoji
blagovni znamki in na njihov nakup/koriščenje v prihodnosti aktivnost blagovne znamke
definitivno vpliva, medtem ko rezultati za ocene aktivnosti s 4 in 3, kjer so se anketiranci
kljub slabši oceni opredelili, da bodo ZAGOTOVO kupili oz. koristili to blagovno znamko,
veljajo tudi za zveste, vendar pa očitno stopnja aktivnosti blagovne znamke ne vpliva
toliko na njihovo nakupno odločitev.
Za vse ostale predvidevam, da so odprti za ponudbe drugih konkurentov in da njihova
stopnja zvestobe ni visoka. Več je bilo takih, ki so se kljub veliki aktivnosti blagovne
znamke opredelili, da bodo naslednjič zgolj VERJETNO kupili izdelek oz. koristili storitev te
blagovne znamke. Da se posameznik ne more opredeliti, da bo naslednjič zagotovo kupil
oz. koristil blagovno znamko, katere član skupnosti je, kaže na to, da njegova stopnja
zvestobe ni najvišja. Lahko bi rekli, da so to potrošniki, ki so sicer s to blagovno znamko
zadovoljni, a imajo hkrati prestopne stroške, tj. strošek v času in denarju povezan s
prehodom na drug izdelek/storitev.
Vsi ostali potrošniki so najmanj zvesti, saj se gre za kupce, ki jim je očitno popolnoma
vseeno za blagovno znamko. Aktivnost blagovne znamke jim ne pomeni veliko oz. le ta
sploh ne vpliva na njihovo nakupno odločitev. Vsako blagovno znamko dojemajo kot
ustrezno, pri čemer ime znamke ne igra velike vloge pri njihovi odločitvi o
nakupu/koriščenju. Lahko rečemo, da so to običajni kupci. Stran blagovne znamke so
lahko »všečkali« oz. ji začeli slediti zgolj po naključju, ob pobudi prijateljev ali ob katerem
koli drugem razlogu, ki ni bil njihov lasten.
Večja aktivnost blagovnih znamk pri objavljanju vsebin, slik ipd. torej nima nobenega
očitnega vpliva na verjetnost nakupa/koriščenja njihove blagovne znamke pri potrošnikih.
Aktivnost blagovne znamke ni tako pomembna kot dejstvo, da blagovna znamka objavlja
kvalitetno vsebino, pa četudi manj pogosto. Stalno objavljanje slik, člankov, novic,
promocij ipd., ki nimajo nobene vrednosti in pomena za člane skupnosti te blagovne
znamke, ima lahko nasproten učinek, in sicer, da potrošnike odvrača od ponovnega
nakupa/koriščenja in tako tudi zmanjšuje stopnjo zvestobe, ki jo čuti potrošnik do te
blagovne znamke.
7.1.3 PODHIPOTEZA 3: TISTI, KI SO STRAN BLAGOVNE ZNAMKE NA
SOCIALNEM OMREŽJU »VŠEČKALI« ALI JI ZAČELI SLEDITI, SO JO V VEČINI
PRIPOROČILI DRUGIM
Ta podhipoteza zajema vprašanji »Ali ste oboževalec oz. ali sledite kateri koli blagovni
znamki na Facebooku ali Twitterju« ter »Ali bi, glede na lastne izkušnje, to blagovno
znamko priporočili drugim?«.
Od vseh anketiranih, ki so pritrdilno odgovorili, da SO »všečkali« oz. sledijo blagovni
znamki na socialnem omrežju, in so se hkrati opredelili, da SO blagovno znamko že
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priporočili drugim, je bilo 98, kar predstavlja 92,5% vseh tistih, ki so oboževalci oz. sledilci
blagovne znamke na socialnem omrežju (Graf 18).
Ostalih sledilcev in oboževalcev, ki pa blagovne znamke še NISO priporočili drugim, je bilo
8, to je 7,5% od vseh tistih, ki so blagovno znamko »všečkali« oz. ji sledijo na socialnem
omrežju (Graf 18). Tistih, ki so se opredelili, da niso sledilci oz. oboževalci nobene
blagovne znamke na socialnem omrežju, je bilo 34, od katerih, razumljivo, noben ni
mogel priporočiti te blagovne znamke drugim (Graf 18).
Graf 18: Vpliv »všečkanja« ali sledenja na priporočanje blagovne znamke drugim
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Podhipotezo 3 sem testirala s pomočjo hi-kvadrata. Vrednost hi-kvadrata znaša 104,78
(p=1,36 ⋅ 10-9, kar je manjše od stopnje tveganja α=0,05), območje zavračanja ničelne
domneve χ21−α pa je 3,84, zato tudi na tej podlagi ničelno hipotezo (H0), torej, da ni razlik
med danimi vrednostmi in pričakovanimi vrednostmi, zavračam, saj je 104,78 >3,84. To
nakazuje, da je povezanost statistično značilna. Jakost povezanosti tj. koeficient
kontingence C, pa nakazuje na močno povezanost, saj je njegova vrednost kar 0,65.
Tabela 4: Rezultati Hi-kvadrat testa Podhipoteze 3

1,36 ⋅ 10-9
104,78
0,65

p
Hi-kvadrat (χ2)
C

Vir: Lasten (2014)

Na podlagi teh ugotovitev lahko Podhipotezo 3: Tisti, ki so stran blagovne znamke na
socialnem omrežju »všečkali« ali ji začeli slediti, so jo v večini priporočili drugim,
potrdim.
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Posameznik se za to, da postane oboževalci oz. sledilec blagovne znamke na socialnem
omrežju Facebook ali Twitter, največkrat odloči, ker mu je ta blagovna znamka oz. njen
izdelek/storitev že všeč ali pa želi biti »na tekočem« z njenimi novicami preko socialnega
omrežja. Potrošniki želijo torej ustvariti neko razmerje z blagovno znamko na socialnem
omrežju, ki omogoča neposredno povezavo v realnem času, začetek tega razmerja pa
predstavlja ravno trenutek, ko posameznik klikne gumb »všečkaj« ali »sledi« (ang. follow)
na strani blagovne znamke na socialnem omrežju. Vsi ti potrošniki so tudi že do določene
stopnje zvesti, saj je večina kupcev zvestih blagovni znamki še preden se dejansko

priključijo skupnosti. Kakšno stopnjo predanosti in zvestobe pa bo potrošnik razvil, je v
nadaljevanju odvisno od podjetja oz. predstavnika blagovne znamke na socialnem
omrežju in njegove aktivnosti v skupnosti. Kot sem že v predhodnih poglavjih zapisala,
priporočajo znamko drugim ravno tisti oboževalci oz. sledilci, ki že čutijo določeno stopnjo
zvestobe do blagovne znamke, katere član skupnosti so. Gre se za predane kupce, ki
občutijo ponos ob tem, da so uporabniki določene blagovne znamke. Ta blagovna znamka
jim veliko pomeni, saj hkrati odraža, kdo so. Njihovo zaupanje v blagovno znamko pa je
tako veliko, da jo priporočajo tudi drugim. Kupec, ki večkrat kupi/koristi izdelek/storitev
iste blagovne znamke (ponavljajoč nakup/koriščenje, ki nakazuje na zvestobo blagovni
znamki) in se mu zdi ta primeren, bo izdelek/storitev te blagovne znamke priporočil tudi
drugim. Potrošnik torej blagovno znamko priporoči drugim zgolj takrat, ko oceni, da je ob
večkratnem nakupu in uporabi določene blagovne znamke še vedno zadovoljen z njo.
Najboljši približek zvestemu kupcu je ravno zadovoljen kupec, ponavljajoči nakup pa je
eden izmed pokazateljev zvestobe blagovni znamki.
7.1.4 PODHIPOTEZA 4: NAJVEČ TISTIH, KI ČUTIJO, DA JIM BLAGOVNA
ZNAMKA VELIKO POMENI, JE ŽE JAVNO IZRAZILO PODPORO TEJ BLAGOVNI
ZNAMKI Z DELJENJEM OZ. »RETWEETANJEM« NJENE VSEBINE
Podhipoteza 4 združuje sledeči dve vprašanji, in sicer: »Ali čutite, da vam ta blagovna
znamka veliko pomeni?« ter »Ste že kdaj javno (z deljenjem vsebine s svojimi prijatelji ali
z »retweetanjem«) izrazili podporo oz. navdušenje nad to blagovno znamko?«.
Anketirancev, ki so na obe vprašanji odgovorili pritrdilno, je bilo 36. To je 57,1% vseh
tistih, ki so se opredelili, da ČUTIJO, da jim blagovne znamka veliko pomeni (Graf 19).
Tistih, ki so se opredelili, da ČUTIJO, da jim znamka veliko pomeni, vendar ji še NISO
javno izrazili podpore, je bilo 27, kar je 42,9% od vseh, ki so se opredelili, da jim
blagovne znamka veliko pomeni (Graf 19).
Tisti, ki do blagovne znamke, katere član skupnosti so, NE ČUTIJO posebne navezanosti,
vendar SO ji kljub temu že izrazili javno podporo z deljenjem oz. »retweetanjem« njene
vsebine, je bilo 13 oz. 30,2% od vseh tistih, ki NE ČUTIJO, da jim blagovna znamka veliko
pomeni (Graf 19). Anketirancev, ki so na obe vprašanji odgovorili nikalno, pa je bilo 30,
kar predstavlja kar 69,8% vseh tistih, ki do blagovne znamke NE ČUTIJO posebne
navezanosti (Graf 19).
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Graf 19: Vpliv čustvene navezanosti na izražanje javne podpore blagovni znamki z
deljenjem oz. »retweetanjem« njene vsebine
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Povezanost spremenljivk sem pri Podhipotezi 4 preverila s Hi-kvadrat testom. Vrednost hikvadrata znaša 7,45 (p=0,01), izračunano kritično območje pa 3,84. Ker je 7,45>3,84,
ugotavljam, da je ničelna hipoteza (H0), torej, da ni razlik med danimi vrednostmi in
pričakovanimi vrednostmi, zavrnjena. Med spremenljivkama je torej ugotovljena
povezanost. Koeficient kontingence C, ki znaša 0,26, nakazuje, da je jakost povezanosti
med spremenljivkama šibka.
Tabela 5: Rezultati Hi-kvadrat testa Podhipoteze 4

0,01
7,45
0,26

p
Hi-kvadrat (χ2)
C

Vir: Lasten (2014)

Na podlagi teh ugotovitev prav tako potrjujem Podhipotezo 4: Največ tistih, ki čutijo, da
jim blagovna znamka veliko pomeni, je že javno izrazilo podporo tej blagovni znamki z
deljenjem oz. »retweetanjem« njene vsebine.
Iz rezultatov torej lahko sklepam, da je večina potrošnikov takšnih, ki čutijo globljo
čustveno navezanost do blagovne znamke in ji zaradi tega tudi bolj verjetno nudijo in
javno izražajo podporo na socialnem omrežju. Ta znamka potrošniku predstavlja dodano
vrednost, saj se z njo lahko identificira. Potrošniki, ki so čustveno bolj navezani na
blagovno znamko, se zanjo bolj zavzemajo od ostalih potrošnikov. Močna čustvena
zavezanost pa se kaže tudi v njenem zagovarjanju in navsezadnje tudi v zvestobi do
blagovne znamke. Čustveno navezani potrošniki bolj verjetno delijo in »retweetajo«
vsebino, ki jo blagovna znamka oz. njen predstavnik objavlja na socialnem omrežju. S tem
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svojim prijateljem promovirajo svojo priljubljeno blagovno znamko in ji ustvarjajo
brezplačno reklamo ter jo javno podpirajo. Takšnim reklamam oz. priporočilom pa ostali
potrošniki tudi bolj zaupajo, kar je velik plus za blagovno znamko. Podjetja, ki
potrošnikom omogočajo tudi aktivno sodelovanje pri ustvarjanju in deljenju vsebine,
povzroči pri potrošniku občutek enakopravnosti. Potrošnik ima občutek, da njegova
aktivnost in pomoč nekaj pomenita. Podjetje, ki potrošnike spodbuja in vključuje v svoje
dnevne aktivnosti, tako pomembno vpliva na njihovo oblikovanje zvestobe blagovni
znamki. Vendar pa je potrebno pri tem vedeti, da mora podjetje stalno spodbujati
potrošnike, da delijo vsebino, saj sami od sebe tega v večini ne bodo storili.
Vsi tisti potrošniki, ki so čustveno navezani na blagovno znamko, so v večini že javno
izrazili podporo tej blagovni znamki, saj čutijo, da jim veliko pomeni in da jo morajo
podpirati. Čustveno navezani in sodelujoči potrošniki pa so dokazano bolj zvesti blagovni
znamki, katere člani skupnosti so.
7.1.5 HIPOTEZA 1 - SKLEP
Z analizo rezultatov štirih podhipotez sem prišla do končne odločitve, in sicer, ali lahko
glavno Hipotezo 1 ovržem oz. potrdim.
Rezultati so na kratko strnjeni tu:
Podhipoteza 1: Oglasi, kampanje in promocije, ki jih podjetje za blagovno znamko

izvaja na socialnem omrežju, so pozitivno vplivali na preteklo nakupno odločitev
potrošnikov. - POTRJENA
Podhipoteza 2: Izdelek/storitev blagovne znamke, ki je najbolj aktivna na socialnem

omrežju, bo ob naslednjem nakupu/koriščenju izbralo največ potrošnikov. - OVRŽENA
Podhipoteza 3: Tisti, ki so stran blagovne znamke na socialnem omrežju »všečkali« ali ji

začeli slediti, so jo v večini priporočili drugim. - POTRJENA
Podhipoteza 4: Več tistih, ki čutijo, da jim blagovna znamka veliko pomeni, je že javno

izrazilo podporo tej blagovni znamki z deljenjem oz. »retweetanjem« njene vsebine.POTRJENA
Ob pregledu in analizi rezultatov vseh štirih podhipotez, ugotavljam, da je glavna Hipoteza
1, ki se glasi: Prisotnost blagovne znamke na socialnem omrežju povečuje zvestobo strank
blagovni znamki, DELNO POTRJENA.
Hipotezo 1 sem delno potrdila zato, ker sem ovrgla Podhipotezo 2, saj prvotno predvidene
povezave med najvišjo stopnjo aktivnosti blagovne znamke na socialnem omrežju in bolj
verjetno nakupno odločitvijo potrošnika v prihodnosti ni bilo.

81

Iz rezultatov ni razvidno, da bi najvišja stopnja aktivnosti blagovne znamke očitno
pozitivno vplivala na odločitev potrošnika, da bo v prihodnosti zagotovo kupil
izdelek/koristil storitev blagovne znamke katere član skupnosti je. Vendar pa je aktivnost
blagovne znamke potrošniku vseeno pomembna, saj so se potrošniki blagovnih znamk, ki
so za svojo aktivnost pridobile ocene 3 ali 4 od 5, vsaj nagibali k temu, da bodo verjetno
kupili izdelek/koristili storitev te blagovne znamke, torej so jo imeli/jo bodo imeli v mislih.
Vendar pa aktivnost potrošnikom ni tako pomembna kot dejstvo, da blagovna znamka
objavlja kvalitetno vsebino, pa četudi manj pogosto.

7.2 HIPOTEZA 2: V SLOVENIJI IMA PRISOTNOST BLAGOVNIH ZNAMK
NA SOCIALNEM OMREŽJU ENAK VPLIV KOT V TUJINI
Preverjanje Hipoteze 2 je potekalo s pomočjo primerjave rezultatov in ugotovitev
podhipotez Hipoteze 1 z ugotovitvami tujih avtorjev. Pri primerjavi sem se osredotočila na
podobne parametre kot pri preučevanju podhipotez Hipoteze 1, in sicer na to, kaj so tuji
avtorji v svojih raziskavah ugotovili o vplivu kampanj, oglasov in raznih promocij na
socialnem omrežju, kakšen vpliv ima večja aktivnost blagovne znamke na nakupno
odločitev, ali »všečkanje« oz. sledenje blagovni znamki na socialnem omrežju pomeni
večjo verjetnost priporočanja ter ali tisti, ki so bolj čustveno navezani, bolj sodelujejo pri
aktivnostih blagovne znamke na socialnem omrežju.
7.2.1 SVETOVNI TREND SOVPADA S PODHIPOTEZO 1
Podhipoteza 1 se je glasila: »Oglasi, kampanje in promocije, ki jih podjetje za blagovno
znamko izvaja na socialnem omrežju, so vplivali na nakupno odločitev potrošnikov«. Sledi
pregled, kakšne so ugotovitve tujih avtorjev o tem.
Ugotovljeno je, da je oglaševanje z različnimi promocijami odličen način, s katerim
podjetje širi zavest o svojem izdelku/storitvi med občinstvom (Wang, 2008), vendar je pri
tem potrebno pogostost oglasov, ki so jim kupci izpostavljeni na dnevni ravni, uskladiti z
namenom, ki ga podjetja želijo doseči (Fallon, 2012, str. 2). Potrošniki si dandanes želijo
biti bolj kot kadarkoli prej obveščeni o samem proizvodu preden opravijo nakup. Najbolj
pomembno pri tem pa je, da so podjetja s pomočjo socialnih omrežij sposobna dovolj
dobro informirati in s tem vplivati na nakupno odločitev potrošnika (Bashar et al., 2012,
str. 89).
Emond in Selling (2013, str. 39) navajata, da si za čim večjo stopnjo udejstvovanja
potrošniki želijo čim bolj zanimive in nezaslišane marketinške kampanje. To pritegne
pozornost potrošnikov in posledično povzroči, da se o tej blagovni znamki govori, s čimer
blagovna znamka postane osrednja tema pogovorov. Kar 95% vseh vprašanih je
odgovorilo, da jim mora biti blagovna znamka zanimiva, da se prvotno sploh odločijo
postati njeni oboževalci oz. sledilci na socialnem omrežju.
Rezultati raziskave, ki sta jo opravila Erdoğmuş in Çiçek (2012, str. 1358), kažejo, da
kampanje na socialnih omrežjih prinesejo celo največ zvestih oboževalcev in sledilcev. Še
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en pomemben vidik, ki ga navajata Czerniawski in Maloney (1999) pa je, da morajo
podjetja doseči, da potrošniki razlikujejo njihove izdelke in storitve od izdelkov in storitev
konkurentov ter da znajo prikazati značilnosti in prednosti njihovih izdelkov in storitev
pred konkurenčnimi. S tem, ko podjetje predstavi pozitivne lastnosti izdelka/storitve,
potrošnikom predstavi, kako lahko ta blagovna znamka izboljša njihovo življenje ter tako
omogoči edinstveno pozicioniranje njihove blagovne znamke pri potrošniku (Sääksjärvi in
Samiee, 2011). Podjetja, ki posredujejo prave informacije preko oglasov in promocij, ki
vplivajo na potrošnikovo odločanje, kako naj porabil svoj čas in denar, imajo odlične
možnosti, da razvijejo zveste kupce njihove blagovne znamke (Fallon, 2012, str. 3).
Barry et al. (2011, str. 4-5) navajajo, da se morajo podjetja zavedati, da povprečen
uporabnik socialnega omrežja ne bo »všečkal« oz. sledil več kot sedmim blagovnim
znamkam. Uporabniki socialnih omrežij so namreč previdni pri izbiri skupnosti, katerim se
pridružijo, saj nočejo imeti svojih socialnih strani preplavljenih z reklamnimi sporočili in
promocijami, ki jih ne zanimajo. Podjetja se morajo zaradi tega usmeriti k ciljnemu
občinstvu in ugotoviti, katero socialno platformo uporablja ter katero vsebino tam
največkrat prebira.
Tuji avtorji bolj kot ne priporočajo, da so kampanje, oglasi in promocije čim bolj zanimivi.
S tem bodo blagovne znamke pritegnile obstoječe zveste potrošnike in morebitne nove
kupce k nakupu in povzročile, da se bo o njej govorilo po celotnem socialnem omrežju. S
tem se razširi krog zavedanja blagovne znamke in doseženega občinstva. Kampanje,
oglasi in promocije pa ne smejo biti preveč vsiljivi in prepogosti, saj lahko dosežejo, da se
stopnja zvestobe njihovih oboževalcev in sledilcev na socialnem omrežju zaradi tega
zmanjša, saj se le-ti počutijo preveč napadene s strani blagovne znamke. Torej, pravilno
izvedene in objavljene kampanje, oglasi in promocije usmerjajo kupce k
nakupu/koriščenju izdelkov/storitev njihove blagovne znamke, h katerim se bo potrošnik
tudi vedno znova vračal. Če se pojavi vedenje ponavljajočega nakupa, lahko govorimo o
zvestobi blagovni znamki.
Na podlagi ugotovitev in navedb tujih avtorjev lahko rečem, da svetovni trend sovpada
s trendom v Sloveniji, torej, da oglasi, kampanje in promocije na socialnem omrežju
pozitivno vplivajo na nakupno odločitev in na zvestobo blagovni znamki, vendar le ob
pravilni in strateško premišljeni izvedbi.
7.2.2 SVETOVNI TREND SOVPADA S PODHIPOTEZO 2
Podhipoteza 2 se glasi: »Izdelek/storitev blagovne znamke, ki je najbolj aktivna na
socialnem omrežju, bo ob naslednjem nakupu/koriščenju izbralo največ potrošnikov«.
Obnovimo, kaj tuji avtorji pravijo o tem.
Podjetja morajo skrbeti, da so kupci čim bolj informirani o njihovih izdelkih/storitvah, da bi
bili le-ti čim bolj zadovoljni ter jih tako prepričali, da se vedno znova vračajo k
izdelku/storitvi njihove blagovne znamke (Fallon, 2012, str. 1).
83

Socialna omrežja omogočajo takojšnjo posredovanje sporočil in predstavljajo prostor, kjer
lahko potrošniki takoj predložijo svoje pripombe ali sodelujejo pri ustvarjanju vsebine v
živo. Prav tako socialno omrežje omogoča hitrejšo komunikacijo med tržniki in potrošniki
kot tudi hitrejše zbiranje informacij in pridobivanje povratnih informacij. Tako se veča
kredibilnost blagovne znamke ter okrepijo odnosi med potrošniki in blagovno znamko.
Socialna omrežja spodbujajo sodelovanje na straneh blagovne znamke tako, da
omogočajo blagovnim znamkam oz. njihovim predstavnikom objavljanje različnih vrst
vsebin. Objavljena vsebina pa je na voljo tako za komentiranje kot tudi za deljenje med
uporabniki (Rutkauskaite , 2012, str. 16-17).
Avtorji Burnett Heldman et al. (2013, str. 6-7) svetujejo, da se podjetja oz. predstavniki
blagovne znamke redno in hitro odzivajo na vprašanja ter na komentarje – tako na
negativne kot pozitivne – ki jih prejmejo preko socialnega omrežja, saj s tem krepijo
zvestobo potrošnikov. Podjetja morajo spodbujati tudi razprave na socialnem omrežju, ker
imajo le-te tudi pozitiven vpliv na večje angažiranje članov skupnosti. Da se podjetje želi
povezati s svojimi potrošniki, lahko pokaže tudi s tem, da prosi svoje sledilce in
oboževalce, da komentirajo vsebino, ki jo je objavilo na straneh svoje blagovne znamke.
Spodbujanje, da delijo zgodbe blagovne znamke s svojimi prijatelji na socialnem omrežju,
da sodelujejo pri ustvarjanju vsebin in idej ali pri strategijah prav tako motivira potrošnike
k večjemu angažiranju, s čimer se krepi občutek pripadnosti blagovni znamki ter s tem
zvestoba.
Tuji avtorji svetujejo podjetjem oz. blagovnim znamkam, da naj bodo aktivna na
socialnem omrežju. S spodbujanjem svojih oboževalcev in sledilcev, da sodelujejo pri
njenih aktivnostih, se krepi občutek zvestobe, ki jo potrošniki čutijo do te blagovne
znamke. V člankih pa nisem zasledila ugotovitev, da bi večja aktivnost blagovnih znamk
(objavljanje vsebin, slik ipd.) kakorkoli vplivala na večjo pogostost nakupa/koriščenja
njihove blagovne znamke pri potrošnikih. Kako pogosto je podjetje oz. blagovna znamka
aktivna, očitno ni tako pomembno kot to, da objavlja kvalitetno vsebino, preko katere se
povezuje s svojimi sledilci in oboževalci in jim tako zagotavlja pomembne informacije.
Vsebina, ki nima nobene dodane vrednosti za člane skupnosti te blagovne znamke, lahko
vpliva na zmanjšanje zvestobe in s tem števila nakupov/koriščenj njenih izdelkov/storitev.
Na podlagi ugotovitev in navedb tujih avtorjev lahko rečem, da svetovni trend sovpada
s trendom v Sloveniji, torej, da večja aktivnost blagovne znamke na socialnem omrežju
ne spodbuja potrošnikov k bolj pogostemu nakupu/koriščenju izdelkov/storitev blagovne
znamke oz. k večji zvestobi.
7.2.3 SVETOVNI TREND SOVPADA S PODHIPOTEZO 3
Podhipoteza 3 je sledeča: »Tisti, ki so stran blagovne znamke na socialnem omrežju
»všečkali« ali ji začeli slediti, so jo v večini priporočili drugim«. Na to temo je bilo v tujih
člankih objavljenih več raziskav, ugotovitve pa so povzete v nadaljevanju.
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Podjetji za tržne raziskave Chadwick Martin Bailey in iModerate Research Technologies sta
med drugim opravili študijo med več kot 1500 uporabniki socialnih omrežij. Ugotovili sta,
da več kot 60% oboževalcev Facebook strani blagovne znamke in 79% njenih sledilcev na
Twitter strani bolj verjetno drugim priporoči to blagovno znamko. Za 51% oboževalcev
blagovne znamke na Facebook strani in 67% njenih sledilcev na Twitter strani je hkrati
bolj verjetno, da bodo kupili/koristili izdelek/storitev te blagovne znamke (Brown, 2010,
str. 34).
Na podlagi raziskave tržno-raziskovalne hiše Ipsos je 38% ljudi drugim priporočilo
znamko, ki jo je »všečkalo« ali ji začelo slediti na socialnem omrežju. Druga tržnoraziskovalna hiša Nielsen pa poroča, da je več kot 90% potrošnikov opravilo nakup na
podlagi tega dejstva. Potrošniki, ki želijo izvedeti, kaj si drugi mislijo o izdelku ali storitvi
določene blagovne znamke, uporabijo socialna omrežja za pridobitev teh informacij. Na
podlagi teh informacij pa se odločijo, ali je blagovna znamka vredna njihovega zaupanja
in s tem nakupa/koriščenja (Gilbert, 2013).
Emond in Selling (2013, str. 48) ugotavljata, da sta pomembna faktorja za vzpostavitev
strankine zvestobe pridobivanje njihovega zaupanja in pripraviti stranke, da priporočijo
blagovno znamko svojim prijateljem. Stranke, ki so v dvomu, ali zaupati znamki ali ne,
bodo bolj skromne pri izmenjavi informacij, ki se nanašajo na to blagovno znamko, kar
otežuje podjetju, da razvije zvestobo strank. Raziskave so pokazale, da podjetja zaupanja
ne morejo kupiti. Zaslužiti si ga morajo, in sicer tako, da delujejo v najboljšem interesu
svojih strank.
Tuji avtorji oz. tržno-raziskovalne hiše so prišle do istih ugotovitev kot jaz, in sicer, da je
»všečkanje« oz. sledenje blagovni znamki na socialnem omrežju pozitivno povezano s
tem, ali bo nekdo priporočil to blagovno znamko drugim ali ne. Da nekdo stran blagovne
znamke na socialnem omrežju »všečka« oz. ji začne slediti, pomeni, da ima potrošnik
pred tem že razvito neko stopnjo zvestobe, da ji zaupa in da mu je blagovna znamka
všeč. Malokateri potrošnik to stori brez razloga oz. nima razvitih prioritet do te blagovne
znamke, ko to stori. Priporočilo pa predstavlja za blagovno znamko nekaj neprecenljivega.
Posreduje ga samo potrošnik, ki je znamki zvest in ki ji zaupa. Kupci tudi bolj zaupajo
priporočilom drugih potrošnikov na socialnem omrežju in ne več toliko priporočilom
podjetij, saj imajo vtis, da le-ta včasih prikrivajo resnico, samo da bi prodala določen
izdelek/storitev.
Na podlagi ugotovitev in navedb tujih avtorjev lahko rečem, da svetovni trend zopet
sovpada s trendom v Sloveniji, torej, da tisti, ki stran blagovne znamke na socialnem
omrežju »všečkajo« ali ji začnejo slediti, blagovno znamko v večini priporočijo drugim.
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7.2.4 SVETOVNI TREND SOVPADA S PODHIPOTEZO 4
Zadnja podhipoteza se glasi: »Več tistih, ki čutijo, da jim blagovna znamka veliko pomeni,
je že javno izrazilo podporo tej blagovni znamki z deljenjem oz. »retweetanjem« njene
vsebine«.
Turri et al. (2013, str. 209-210) pravijo, da je čustvena navezanost na blagovno znamko
pozitivno povezana s pogostejšim nakupom te blagovne znamke. Zaradi večje čustvene
navezanosti se potrošniki zanjo tudi bolj zavzemajo. Raziskava Turri et al. je prav tako
pokazala, da so posamezniki, ki so bili aktivno vključeni v ustvarjanje in deljenje vsebin
blagovne znamke na socialnem omrežju, imeli razvit večji občutek zvestobe do blagovne
znamke. Takšno zvesto obnašanje ne vpliva le na ponavljajoče nakupe/koriščenje
izdelkov/storitev ampak vpliva tudi na to, da je manj verjetno, da se bo potrošnik
škodljivo obnašal do blagovne znamke ali pa vsaj, da bo bolj strpen do njenih napak.
DeGabrielle (2010) tudi ugotavlja, da se podjetja ne smejo izključno osredotočati samo na
zvestobo blagovni znamki in kako prepričati potrošnike, da ponovno nekaj kupijo/koristijo,
ampak tudi na čustveno navezanost oz. naklonjenost tej blagovni znamki, in sicer tako, da
potrošnikom v spletnih skupnostih zagotovijo pomembne informacije, s katerimi jim
pomagajo ustvariti osebno povezavo z blagovno znamko. Interakcijo s skupnostjo in
potrošniki mora podjetje pripeljati na intimno raven, saj tako lažje sledi in podpira interese
skupnosti ter objavlja vsebino, ki zanima člane skupnosti.
Članki tujih avtorjev navajajo, da se morajo podjetja osredotočati tudi na to, da oblikujejo
nekakšno čustveno povezavo med potrošniki in blagovno znamko. Ta pa se ustvari tako,
da blagovna znamka oz. njen predstavnik omogoči in spodbuja člane skupnosti na
socialnem omrežju k sodelovanju pri ustvarjanju in deljenju vsebine. Oba dejavnika sta
torej med seboj močno povezana. Čustveno navezani potrošniki raje sodelujejo pri
aktivnostih blagovne znamke, hkrati pa ta aktivnost krepi čustveno navezanost
potrošnikov. Oboje pa krepi zvestobo blagovni znamki.
Na podlagi navedenega lahko ponovno potrdim, da svetovni trend sovpada s
trendom v Sloveniji, torej, da tisti, ki čutijo, da jim blagovna znamka veliko pomeni,
tudi javno izražajo podporo tej blagovni znamki z deljenjem oz. »retweetanjem« njene
vsebine.
7.2.5 HIPOTEZA 2 - SKLEP
S pomočjo primerjave rezultatov štirih podhipotez Hipoteze 1 z ugotovitvami tujih člankov
sem tako prišla do končne odločitve, ali glavno Hipotezo 2 ovržem oz. potrdim.
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Rezultati so sledeči:
Svetovni trend sovpada s Podhipotezo 1 - POTRJENO
Svetovni trend sovpada s Podhipotezo 2 - POTRJENO
Svetovni trend sovpada s Podhipotezo 3 - POTRJENO
Svetovni trend sovpada s Podhipotezo 4 - POTRJENO
Na podlagi primerjave ugotovitev štirih podhipotez z ugotovitvami tujih člankov torej
ugotavljam, da je Hipoteza 2, ki se glasi: V Sloveniji ima prisotnost blagovnih znamk na
socialnem omrežju enak vpliv kot v tujini, POTRJENA.

7.3 KONČNI SKLEP
Prisotnost blagovne znamke na socialnem omrežju torej povečuje zvestobo strank. Ta
trend pa se ne pojavlja samo v Sloveniji, ampak do istih ugotovitev prihajajo tudi tuji
avtorji. In ne samo, da socialno omrežje povečuje zvestobo, lahko jo tudi, ob nepravilni
uporabi, zmanjšuje.
Socialno omrežje postaja vedno bolj pomemben del posameznikovega vsakdanjega
življenja in tega se morajo podjetja zavedati, če želijo pridobiti in obdržati zveste
potrošnike. V proces pridobivanja zvestih potrošnikov morajo podjetja vložiti veliko truda,
saj lahko samo ena napačna slika, komentar ali tudi njihova neaktivnost na socialnem
omrežju sproži upadanje zvestobe. Blagovna znamka oz. njen predstavnik se mora
povezati s člani skupnosti na socialnem omrežju, z njimi komunicirati, jim omogočati, da
sodelujejo pri ustvarjanju vsebine, jim nuditi novice z dodano vrednostjo itd. Lahko bi
nadgradila trditev, da socialno omrežje povečuje zvestobo strank njihovi blagovni znamki,
s trditvijo, da socialno omrežje povečuje zvestobo strank njihovi blagovni znamki, vendar
le ob pravilnem in doslednem izvajanju aktivnosti.
Podjetje samo s prisotnostjo na socialnem omrežju ne bo vplivalo na povečanje zvestobe,
za to mora tudi nekaj storiti. Različni avtorji navajajo, da sta zvestoba in njena krepitev
povezani z veliko različnimi dejavniki. Blagovne znamke morajo predstavljati
izdelke/storitve, za katere velja, da so vedno kvalitetni. Če zagotavljajo kvalitetne
izdelke/storitve, jim potrošniki bolj zaupajo, zaupanje pa vodi v zvestobo blagovni znamki.
Prav tako morajo podjetja za svoje blagovne znamke, da bi opozorili nase in na svoje
izdelke/storitve ter da bi spodbudili svoje oboževalce in sledilce na socialnem omrežju k
nakupu/koriščenju izdelkov/storitev, izvajati atraktivne in izstopajoče oglase, kampanje in
promocije. Oboževalci in sledilci radi vidijo, da njihova priljubljena blagovna znamka
izstopa. Če podjetje na zanimiv način opozori na svojo blagovno znamko, s tem lahko
povzroči, da njegovi oglasi, kampanje in promocije dosežejo več tisoč uporabnikov v le
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nekaj sekundah. Podjetja se morajo tudi zavedati, da ne obstajajo pretirano provokativne
reklame. Če ne drugega, bodo s provokativnostjo dosegla, da bodo drugi ljudje reklamo
pogledali iz zanimanja in jim bo blagovna znamka mogoče kasneje celo postala všeč.
Vendar pa pri tem podjetje ne sme pozabiti na »zdravo mero« oglaševanja. Nihče si
namreč ne želi, pa naj bo še tako zvest, neprestano dobivati obvestila o eni in isti blagovni
znamki, saj lahko le-ta postanejo vsiljiva ter tako povzročijo zmanjšanje stopnje zvestobe
potrošnika in njihov odhod iz skupnosti blagovne znamke na socialnem omrežju.
Poleg vsega morajo podjetja skrbeti, da preko predstavnika blagovne znamke stalno
komunicirajo s svojimi oboževalci in sledilci na socialnem omrežju. Redno morajo
odgovarjati na njihove komentarje in vprašanja, četudi so ta negativna. Z diplomatskim
odgovorom na negativen komentar si lahko prislužijo še več zvestih oboževalcev in
sledilcev. Podjetje mora prav tako člane skupnosti spodbujati, da sodelujejo v aktivnostih,
in sicer tako, da jih pozove, da bodisi delijo in objavljajo svoje slike v povezavi z blagovno
znamko z drugimi v skupnosti, da delijo zanimive novice s svojimi prijatelji, da sodelujejo
v nagradnih igrah in o njih povejo tudi drugim ipd. Če podjetje ni dovolj aktivno, lahko
zaradi tega potrošniki na blagovni znamko in na dejstvo, da so člani njene skupnosti, hitro
pozabijo. Podjetje mora tudi skrbeti, da zagotavlja kvalitetno vsebino, ki je povezana z
interesi večine članov skupnosti. V primeru objavljanja brezpredmetne vsebine lahko
povzroči upad zvestobe, saj ne skrbi za interese svojih članov, ampak zgolj opravlja
obveznost objavljanja vsebine.
Priporočila »od ust do ust« so ena izmed tistih dejavnikov, na katere podjetje v veliki meri
ne more vplivati. Če je potrošnik z blagovno znamko zadovoljen, jo bo priporočil drugim,
drugače pa ne. Podjetje se lahko osredotoča na dejavnike, ki sem jih že omenila
(kakovost, dobre kampanje, komuniciranje), s katerimi dosežejo, da njihovi oboževalci in
sledilci blagovno znamko priporočijo drugim. Drugi potrošniki namreč bolj zaupajo
priporočilom, ki jih preberejo na socialnem omrežju s strani drugih potrošnikov, kot
obljubam, ki jih dajejo podjetja sama. Priporočila imajo tudi zato tako velik pomen, ker
lahko vsakdo vidi, kdo je to priporočilo podal. Priporočilo in njegov namen se s
prenašanjem po spletu ne spremeni, kot se to lahko zgodi pri običajnem širjenju besede.
Priporočila so običajno podana s strani potrošnikov, ki so izdelek/storitev že preizkusili in
bili z njim zadovoljni oz. nezadovoljni.
Na kar pa morajo podjetja še posebej ciljati je, da z njihovimi oboževalci in sledilci
ustvarijo razmerje, ki temelji na globokih čustvih. Čustveno navezani potrošniki so namreč
najbolj zvesti in tudi najbolj sodelujejo pri aktivnostih blagovne znamke, jo priporočajo
drugim in tudi največkrat komunicirajo z blagovno znamko oz. njenim predstavnikom
preko socialnega omrežja. Zagotavljajo ji tudi povratne informacije in ponujajo kritike,
vendar te le v želji, da bi se njihova priljubljena blagovna znamka lahko izboljšala.
Čustveno navezani potrošniki so tudi pripravljeni storiti vse, da bi kupili/koristili
izdelek/storitev te blagovne znamke, in so zaradi tega npr. pripravljeni iti zelo daleč, le
zato, da bi ta izdelek/storitev dobili.
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Veliko je stvari, ki vplivajo na zvestobo blagovni znamki na socialnem omrežju, vendar se
je potrebno zavedati, da je krepitev zvestobe preko socialnega omrežja lažja in
učinkovitejša le, če se vse aktivnosti izvajajo pravilno in dosledno ter v interesu večine
potrošnikov.
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8 ZAKLJUČEK
Socialna omrežja so začela predstavljati nepogrešljivo komunikacijsko sredstvo, ki je
zaradi svojega velikega dosega občinstva postalo zanimivo za večino podjetij. Skorajda ni
več podjetja, ki ne bi bilo prisotno na vsaj eni od socialnih platform.
Veliki spletni guruji so med drugim izjavili, da če podjetje ni prisotno na socialnem
omrežju, kot je Facebook, Twitter, YouTube idr., potem le-to sploh ni več del kiber
prostora. Brez prisotnosti na socialnih omrežjih so le eden izmed mnogih povprečnežev, ki
se upirajo trendu sodobnega časa. To pa jih lahko dandanes, v zlati dobi interneta in hitro
rastoči pomembnosti socialnih platform, stane znatnega deleža dobička.
Digitalni mediji se razvijajo zelo hitro in včasih je težko slediti vsem spremembam in
novostim, ki se v njih pojavljajo. Le najboljšim podjetjem uspeva biti v koraku z
inovativnimi rešitvami in orodji, ki pripomorejo h kvalitetnejšemu poslovanju ter k novim
načinom promocije blagovne znamke. Če želijo biti vedno korak pred konkurenco, je
prisotnost na popularnih socialnih omrežjih neizbežna.
V magistrski nalogi sem na začetku najprej predstavila pojem socialnega omrežja ter
zgodovino njegovega nastanka, kjer sem se osredotočila na dve najbolj popularni in za
blagovne znamke najučinkovitejši socialni platformi, Facebook in Twitter. Ti dve socialni
omrežji podjetjem in blagovnim znamkam nudita veliko različnih aplikacij, s katerim je
njihov proces delovanja na socialnem omrežju precej olajšan.
Blagovna znamka je pomemben del trženja izdelkov oz. storitev, saj omogoča razlikovanje
med podobnimi konkurenčnimi predmeti. V poglavju o blagovni znamki sem se
osredotočila na njen zgodovinski razvoj ter njene različne definicije, ki jih navajajo različni
avtorji. S pojavom, razvojem in razširitvijo dosega spleta se je trženje blagovne znamke
razširilo iz tradicionalnih medijev (televizija, radio, revije …) na socialno omrežje, saj z
njim tržniki lahko predvsem lažje in ceneje širijo glas o njihovi blagovni znamki. Preučila
sem, kako socialno omrežje vpliva na razvoj in trženje blagovne znamke in obratno.
V naslednjem poglavju sem pisala o zvestobi blagovni znamki. Tržniki želijo vplivati na
nakupno odločitev potrošnikov in tako posledično razviti visoko stopnjo zvestobe, ki jo
potrošniki čutijo do blagovne znamke. Zvestoba povzroči ponavljajoče nakupe pri
potrošniku, kar pomeni večji in bolj reden dobiček zaradi več prodanih izdelkov oz. več
koriščenih storitev tiste blagovne znamke. Za krepitev zvestobe podjetja vedno bolj
uporabljajo ravno socialno omrežje, saj vedno več potrošnikov tam preživlja svoj prosti
čas.
Na zvestobo blagovni znamki na socialnem omrežju pa vpliva več dejavnikov. Ti dejavniki
so predstavljeni v osrednjem delu magistrske, in sicer v poglavju z naslovom »Skrb za
zvestobo blagovni znamki na socialnem omrežju«. Tu ugotavljam, da zgolj prisotnost
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blagovne znamke na socialnem omrežju ni dovolj za krepitev zvestobe njenih potrošnikov.
Ključnega pomena je interakcija s člani skupine na socialnem omrežju. Podjetja morajo
pogosto zagotavljati atraktivno vsebino, ki oboževalce in sledilce njihove blagovne znamke
zanima, vključevati jih mora v razprave na socialnem omrežju in jih obravnavati kot
pomemben del blagovne znamke. Podjetja se morajo stalno truditi, da imajo uporabniki
na socialnem omrežju dostop do pomembnih informacij o njihovi blagovni znamki.
Izdelane morajo imeti tudi odlične strategije, s katerimi se povežejo z obstoječimi
uporabniki in s katerimi lahko pridobijo nove oboževalce in sledilce. V nasprotnem primeru
bodo potrošniki to blagovno znamko dojemali kot neresno, neatraktivno in kot takšno, ki
zanemarja svoje obveznosti, in se bodo zaradi tega lahko hitro odločili, da se izključijo iz
skupnosti te blagovne znamke. Socialno omrežje je tudi postalo prostor za izmenjavo
mnenj in informacij o blagovni znamki. Kadar se potrošniki odločajo za nakup izdelka oz.
koriščenje storitve določene blagovne znamke, pred tem najprej pogledajo mnenja drugih
na socialnem omrežju. Le-to je torej postalo glavni vir informacij za kupce, kjer lahko
izvejo, kaj si drugi ljudje mislijo o določenem proizvodu ali storitvi. Na tej podlagi, kar so
prebrali, se nato odločijo, ali je blagovna znamka vredna njihovega zaupanja. Dokazano je
tudi, da uporabniki, ki so postali del skupnosti blagovne znamke na socialnem omrežju,
velikokrat tudi priporočijo to blagovno znamko drugim in tudi sami le-to kupijo ob
naslednjem nakupu. Na socialnih omrežjih se med blagovno znamko in potrošniki gradijo
pomembne čustvene vezi, ki krepijo pripadnost in zvestobo potrošnikov, kar posledično
vpliva tudi na večjo pogostost nakupa/koriščenja izdelkov/storitev te blagovne znamke. Te
čustvene vezi se gradijo s pomočjo stikov in ustvarjanja dialoga v realnem času preko
socialnega omrežja. Ugotovitve različnih študiji, ki sem jih preučila tekom magistrske
naloge, nakazujejo, da ima socialno omrežje pomemben vpliv na zvestobo strank blagovni
znamki.
Zadnje poglavje je namenjeno analizi ankete, ki sem jo izvedla na lastnih straneh
socialnega omrežja, na katerih sem prisotna tudi sama, in sicer Facebook in Twitter. Tu
sem najprej analizirala vsako vprašanje posebej in tudi obrazložila, s kakšnim namenom
so bila vprašanja zastavljena. Nato sem se osredotočila na preveritev hipotez in
podhipotez, kjer sem analizirala lastne ugotovitve in le-te primerjala z ugotovitvami tujih
avtorjev.
S pomočjo analize rezultatov lastne ankete sem tako delno potrdila Hipotezo 1, ki pravi,
da prisotnost blagovne znamke na socialnem omrežju povečuje zvestobo strank blagovni
znamki. Podoben trend pa se ne pojavlja samo v Sloveniji, ampak so do istih ugotovitev
prišli tudi tuji avtorji v svojih preučevanjih vpliva prisotnosti blagovne znamke na
socialnem omrežju na zvestobo strank. Na podlagi tega sem lahko potrdila Hipotezo 2, in
sicer, da ima v Sloveniji prisotnost blagovnih znamk na socialnem omrežju enak vpliv kot
v tujini. Pri tem pa sem prišla tudi do pomembne ugotovitve, da čeprav socialno omrežje
znatno vpliva na povečanje zvestobe blagovni znamki, jo lahko tudi, ob nepravilni uporabi,
zmanjšuje.
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Glavni prispevek magistrskega dela je potrditev, da rezultati, dobljeni z empiričnimi
raziskavami, glede vpliva socialnih omrežij na zvestobo blagovnim znamkam, veljajo tudi v
Sloveniji. Drugi prispevek tega dela je pregled tuje literature s tega področja. Ne nazadnje
so prispevki te študije tudi priporočila/nasveti podjetjem in blagovnim znamkam, ki jih
navajam v nadaljevanju.
Na podlagi pridobljenih rezultatov bi svetovala podjetjem, da bodisi vztrajajo na socialnem
omrežju, saj le-ta še vedno v veliki meri vplivajo na krepitev zvestobe blagovni znamki,
oz. če še niso na socialnem omrežju, da tam čim prej ustvarijo skupnost blagovne
znamke, kjer se bodo lahko njihovi oboževalci in sledilci družili in izmenjevali mnenja ter
sodelovali pri aktivnostih blagovne znamke.
Podjetjem bi svetovala, da naredijo podroben in natančen strateški načrt aktivnosti, ki ga
bodo izvajala na socialnem omrežju. Aktivnosti morajo sovpadati z interesi članov skupine
ter lastnostmi in značilnostmi blagovne znamke. Podjetja lahko preučijo konkurenco in
nato njihove aktivnosti nadgradijo in projicirajo na lastne. Pri tem jim je lahko v veliko
pomoč moja raziskava, kjer sem se osredotočila na tiste najbolj pomembne dejavnike, ki
jih je potrebno dosledno upoštevati, če želijo pridobiti oz. obdržati zveste potrošnike.
Prednosti, ki jih lahko skupnost blagovne znamke na socialnem omrežju prinese, je več, in
sicer cenejše oglaševanje in izvajanje kampanj in promocij na socialnem omrežju ter lažje
objavljanje različnih prispevkov, slik in novic kakor v tradicionalnih medijih. Hkrati je
precej lažje vzpostaviti stik s sledilci in oboževalci in hitreje pridobiti njihovo mnenje o
čemerkoli, saj vse poteka v realnem času. Lažja komunikacija omogoča članom skupnosti,
da na lažji in hitrejši način pridejo do pomoči oz. do kakršnih koli drugih informacij, in
sicer tako, da blagovno znamko oz. njenega predstavnika, ki upravlja s skupnostjo,
neposredno kontaktirajo preko socialnega omrežja. Glas o blagovni znamki se lahko s
pomočjo članov te skupnosti po socialnem omrežju širi precej hitreje in učinkoviteje, kar
vodi k hitrejšemu pridobivanju potencialno zvestih potrošnikov. Če se podjetje trudi, da
opravlja vse aktivnosti, s katerimi krepi zvestobo potrošnikov, potem le-ti svoje pozitivno
mnenje velikokrat izrazijo neposredno v skupnosti ali pa na svoji strani na socialnem
omrežju in s tem blagovni znamki ustvarijo brezplačno reklamo v obliki priporočila. Takšna
mnenja pa imajo danes vedno večjo veljavo, saj potrošniki vedno bolj pogosto za
pridobitev raznih informacij in mnenj o izdelku/storitvi uporabljajo ravno socialno omrežje.
Pri vsem tem pa je potrebno opozoriti, da ima socialno omrežje tudi pomanjkljivosti. Tako
kot se hitro širi pozitivno mnenje o blagovni znamki po socialnem omrežju, se lahko tudi
negativno. Pri tem morajo znati predstavniki blagovne znamke odreagirati na takšne
negativne komentarje in mnenja. Če jim to uspe, ne le da s tem obdržijo zveste
potrošnike, ampak lahko zaradi tega pridobijo tudi nove. Prav tako ima lahko negativen
vpliv neizvajanje vseh aktivnosti, ki krepijo zvestobo na socialnem omrežju, in sicer lahko
sledilci ter oboževalci zaradi tega dobijo občutek, da podjetjem ni mar zanje, s čimer se
njihova zvestoba zmanjša. Po drugi strani ima lahko prevelika aktivnost blagovne znamke
negativne posledice. Preveliko opozarjanje na lastno blagovno znamko preko oglasov,
kampanj in promocij, objavljanja slik, nagradnih iger ipd. lahko prenasiči potrošnikov
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socialni prostor, kar ni všeč večini članov socialnih omrežij. Pri vsem tem je potrebno
paziti na kakovost same objavljene vsebine, saj ima lahko tudi brezpredmetna vsebina
negativen vpliv.
V prihodnosti bi bila potrebna stalen nadzor in preučevanje, ali sta Facebook in Twitter
kot sredstvi za krepitev in večanje zvestobe še vedno dovolj aktualna. Danes se namreč
vse spreminja s svetlobno hitrostjo, kar drži tudi za socialna omrežja. Iz danes na jutri
lahko postane popularno novo socialno omrežje, ki bo lahko naprednejše in lažje za
uporabo kot dosedanja. Podjetja morajo biti prilagodljiva in prisotna na socialnem
omrežju, ki ga uporablja večina njihovih potrošnikov. V primeru pojava novih socialnih
omrežij ali nadgradnje že obstoječih je le-ta potrebno čim prej preučiti in izdelati novo
strategijo za privabljanje in zadržanje zvestih potrošnikov. Raziskave so torej na področju,
ki sem ga raziskala tudi sama, še vedno potrebne, saj se, kot rečeno, splet in socialna
omrežja hitro spreminjajo, zaradi česar je to področje vedno odprto za nove raziskave in
spoznanja.
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PRILOGE
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK
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104

105
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Povezava do spletne ankete:
http://fluidsurveys.com/surveys/vesnich/zvestoba-blagovni-znamki/
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PRILOGA 2: TABELE: Odgovori in izračuni
Tabela 6: Število anketirancev po dnevih

Dan

Število
48
44
37
11
2
0
0

26.maj
27.maj
28.maj
29.maj
30.maj
1.junij
2.junij

Vir: Lasten (2014)
Tabela 7: Anketiranci po spolu

Spol
Ženske
Moški

Število

%

71
35

67,0
33,0

Vir: Lasten (2014)
Tabela 8: Anketiranci po starosti

Starost
<18
18-24
25-35
35<

Število
0
14
85
7

%
0
13,2
80,2
6,6

Vir: Lasten (2014)
Tabela 9: Anketiranci po izobrazbi

Izobrazba

Število

%

0
25
65
16

0
23,6
61,3
15,1

Osnovna šola
Srednja ali poklicna šola
Fakulteta ali višja šola
Magisterij ali doktorat
Vir: Lasten (2014)

Tabela 10: Anketiranci po območju prebivanja

Domovanje
V mestu
V okolici mesta
Na vasi, podeželju

Število

%

66
28
12

62,3
26,4
11,3

Vir: Lasten (2014)
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Tabela 11: Ali ste oboževalec oz. sledilec blagovne znamke na socialnem omrežju?

Ali ste oboževalec oz. sledilec
blagovne znamke na
socialnem omrežju?
DA
NE
Neveljavno

Število

%

106
34
2

74,6
23,9
1,5

Vir: Lasten (2014)
Tabela 12: Razlog "všečkanja" oz. sledenja blagovne znamke na socialnem omrežju

Razlog "všečkanja" oz. sledenja na socialnem
omrežju
Zadovoljen sem bil z njihovim izdelkom/storitvijo
Želel sem pridobiti več informacij o določenem
izdelku/storitvi
Želel sem biti »na tekočem« z novicami o tej blagovni
znamki
Želel sem kontaktirati predstavnike blagovne znamke
in se mi je zdel način preko socialnega omrežja
najhitrejši
Z drugimi v tej skupnosti sem želel deliti svoje
mnenje o izdelku/storitvi
Skupnosti sem se pridružil zgolj zaradi nagradne igre,
ki so jo takrat izvajali
Velikokrat se brez razloga pridružim različnim
skupnostim na socialnem omrežju

Število

%

68
37

34,7
18,9

70

35,7

3

1,5

8

4,1

6

3,1

4

2,0

Vir: Lasten (2014)
Tabela 13: Ali mislite stran v prihodnje zapustiti?

Ali mislite stran v
prihodnje zapustiti?
DA
NE

Število

%

7
99

6,6
93,4

Vir: Lasten (2014)
Tabela 14: Ali ste nazadnje, ko ste kupovali določen izdelek oz. koristili določeno
storitev, izbrali to blagovno znamko?

Ali ste nazadnje, ko ste
kupovali določen izdelek oz.
koristili določeno storitev,
izbrali to blagovno znamko?
DA
NE

Število

%

69
37

65,1
34,9

Vir: Lasten (2014)
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Tabela 15: Ali bi blagovno znamko priporočili drugim?

Ali bi, glede na lastne
izkušnje, to blagovno
znamko priporočili
drugim?

Število

%

98
8

92,5
7,5

DA
NE
Vir: Lasten (2014)

Tabela 16: Ali bo kupec naslednjič raje kupil/koristil izdelek/storitev blagovne znamke,
katere član skupnosti je na socialnem omrežju?

V kolikšni meri bi lahko zase rekli, da boste ob naslednjem
nakupu raje kupili/koristili izdelek/storitev blagovne znamke,
katere član skupnosti ste na socialnem omrežju?
Zagotovo bom kupil
Verjetno bom kupil
Verjetno ne bom kupil
Zagotovo ne bom kupil

Število

%

31
55
18
2

29,2
51,9
17,0
1,9

Vir: Lasten (2014)
Tabela 17: Ste že kdaj javno izrazili podporo oz. navdušenje nad blagovno znamko?

Ste že kdaj javno (z deljenjem vsebine s svojimi prijatelji
ali z »retweetanjem«) izrazili podporo oz. navdušenje nad
to blagovno znamko?
DA
NE

Število

%

49
57

46,2
53,8

Vir: Lasten (2014)
Tabela 18: Ali oglasi, kampanje in promocije, ki jih blagovna znamka izvaja na
socialnem omrežju, pozitivno vplivajo na vašo nakupno odločitev?

Menite, da oglasi, kampanje in promocije, ki jih
blagovna znamka, katere član skupnosti ste, izvaja na
socialnem omrežju, pozitivno vplivajo na vašo nakupno
odločitev?
DA
NE

Število

%

84
22

79,2
20,8

Vir: Lasten (2014)
Tabela 19: Ali čutite, da vam ta blagovna znamka veliko pomeni?

Ali čutite, da vam ta blagovna
znamka veliko pomeni?
DA
NE
Vir: Lasten (2014)
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Število

%

63
43

59,4
40,6

Tabela 20: Ocena aktivnosti blagovne znamke na socialnem omrežju

V kolikšni meri se strinjate z naslednjo
trditvijo: Blagovna znamka, katere član
skupnosti ste, je dovolj aktivna na socialnem
omrežju.
1
2
3
4
5

Število

%

1
3
33
36
33

0,9
2,8
31,1
34,0
31,1

Vir: Lasten (2014)
Tabela 21: Oglasi, kampanje in promocije so pozitivno vplivali na preteklo nakupno
odločitev potrošnikov

Oglasi,
kampanje,
promocije
VPLIVAJO

Oglasi,
kampanje,
promocije NE
VPLIVAJO

So
kupili/koristili
blagovno
znamko

59

10

NISO
kupili/koristili
blagovno
znamko

25

12

SKUPAJ

84

22

Vir: Lasten (2014)
Tabela 22: Oglasi, kampanje in promocije so pozitivno vplivali na preteklo nakupno
odločitev potrošnikov (izračun)

Oglasi, kampanje,
promocije
VPLIVAJO

Oglasi, kampanje,
promocije NE
VPLIVAJO

So kupili/koristili 59/84*100= 70,2% 10/22*100= 45,5%
blagovno znamko
NISO
kupili/koristili
blagovno znamko
SKUPAJ

25/84*100=29,8%

12/22*100= 54,5%

100%

100%

Vir: Lasten (2014)
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Tabela 23: Vpliv aktivnosti blagovne znamke na socialnem omrežju na naslednji
potrošnikov nakup/koriščenje

Ocena aktivnosti

1

2

3

4

5

Zagotovo bom kupil

0

1

7

11

12

Verjetno bom kupil

0

0

18

22

15

Verjetno
kupil

ne

bom

0

2

8

3

5

Zagotovo
kupil

ne

bom

1

0

0

0

1

1

3

33

36

33

Gotovost nakupa

SKUPAJ

Vir: Lasten (2014)
Tabela 24: Vpliv aktivnosti blagovne znamke na socialnem omrežju na naslednji
potrošnikov nakup/koriščenje (izračun)

Ocena aktivnosti

1

2

3

4

5

Zagotovo bom kupil

0/1*100=
0,0%

1/3*100=
33,3%

7/33*100=
21,2%

11/36*100=
30,6%

12/33*100=
36,3%

Verjetno bom kupil

0/1*100=
0,0%

0/3*100=
0,0%

18/33*100=
54,5%

22/36*100=
61,1%

15/33*100=
45,5%

Verjetno
kupil

ne

bom

0/1*100=
0,0%

2/3*100=
66,7%

8/33*100=
24,4%

3/36*100=
8,3%

5/33*100=
15,1%

Zagotovo
kupil

ne

bom

1/1*100=
0,0%

0/3*100=
0,0%

0/33*100=
0,0%

0/36*100=
0,0%

1/33*100=
3,0%

100%

100%

100%

100%

100%

Gotovost nakupa

SKUPAJ

Vir: Lasten (2014)
Tabela 25: Vpliv »všečkanja« ali sledenja na priporočanje blagovne znamke drugim

SO priporočili
NISO priporočili
SKUPAJ

SO "všečkali" oz.
sledijo blagovni
znamki na socialnem
omrežju
98
8
106
Vir: Lasten (2014)
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NISO "všečkali" oz. NE
sledijo blagovni
znamki na socialnem
omrežju
0
34
34

Tabela 26: Vpliv »všečkanja« ali sledenja na priporočanje blagovne znamke drugim
(izračun)

SO priporočili
NISO priporočili
SKUPAJ

SO "všečkali" oz.
sledijo blagovni
znamki na socialnem
omrežju
98/106*100= 92,5%
8/106*100= 7,5%
100%

NISO "všečkali" oz. NE
sledijo blagovni
znamki na socialnem
omrežju
0/34*100= 0,0%
34/34*100= 100,0%
100%

Vir: Lasten (2014)
Tabela 27: Vpliv čustvene navezanosti na izražanje javne podpore blagovni znamki z
deljenjem oz. »retweetanjem« njene vsebine

SO javno izrazili
podporo
NISO javno izrazili
podporo
SKUPAJ

ČUTIJO, da jim
blagovna znamka
veliko pomeni
36

NE ČUTIJO, da jim
blagovna znamka
veliko pomeni
13

27

30

63

43

Vir: Lasten (2014)
Tabela 28: Vpliv čustvene navezanosti na izražanje javne podpore blagovni znamki z
deljenjem oz. »retweetanjem« njene vsebine (izračun)

SO javno izrazili
podporo
NISO javno izrazili
podporo
SKUPAJ

ČUTIJO, da jim
blagovna znamka
veliko pomeni
36/63*100= 57,1%

NE ČUTIJO, da jim
blagovna znamka
veliko pomeni
13/43*100= 30,2%

27/63*100= 42,9%

30/43*100= 69,8%

100%

100%

Vir: Lasten (2014)
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