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POVZETEK

Diplomsko delo predstavlja analizo profila kongresnega gosta v Ljubljani, njegovo
zadovoljstvo s turistično ponudbo, ter vzroke, za njegovo odločitev o udeležbi na kongresu
na izbrani destinaciji. Namen diplomske naloge je identificirati značilnosti kongresnih
gostov v Ljubljani, izmeriti kakovost storitev kongresne ponudbe Ljubljane in zadovoljstvo
gostov s kongresno ponudbo . Cilj diplomske naloge, je odgovoriti na sledeča vprašanja:
Kakšen je profil kongresnega gosta? Kateri so vzroki za obisk udeleženca ? Kakšna je
destinacijska kakovost ponudbe? Kako kongresni turizem vpliva na prostočasni turizem?.
Delo je sestavljeno iz teoretičnega in emperičnega dela. Teoretični del diplomskega dela
opisuje kongresni turizem in njegove značilnosti, v njem so opisani tudi motivacijski
dejavniki, ki vplivajo na odločitve kongresnih gostov o udeležbi na kongresnih dogodkih,
zadovoljstvo gostov in kakovost storitev, ki jih kongresna dejavnost ponuja. Na podlagi
izvedene raziskave je v emperičnem delu predstavljen profil kongresnega gosta, motivi, ki
so vplivali na njegovo odločitev o obisku Ljubljane ter ocena kongresno turistične ponudbe
in njene kakovosti. Raziskava je v diplomski nalogi izvedena z metodo anketiranja, ki je
tudi podlaga za pridobljene podatke, potrebne za odgovore na predhodno zastavljena
vprašanja. Vsi pridobljeni podatki iz ankete so obdelani s programom za statistično
obdelavo SPSS in v obliki grafikonov predstavljeni v emperičnem delu. Predstavljene so
tudi ugotovitve o vplivu kongresnega turizma na pospeševanje prostočasnega turizma ter
dodan primer organizacije, ki se ukvarja s kongresno dejavnostjo. V sklepnem delu delo
opisuje ugotovitve raziskave, ki obravnavajo kongresne goste mlajše generacije v
povprečni starosti od 20-39 let, ti prihajajo iz Evrope, imajo magistrsko izobrazbo, večina
je zaposlena v javnem sektorju, Slovenijo pa so obiskali prvič. Ugotovljeno je, da je na
odločitev o udeležbi na kongresih vplivalo več dejavnikov. Večina se je za udeležbo
odločila na podlagi finančne dodelitve sredstev delodajalca (država), kvalitetne
destinacijske podobe, varnosti države in dobre gostinske ponudbe. Omejitev je
predstavljal razpoložljivi čas in čas potovanja na kraj dogodka. Ljubljana je kot destinacija
ocenjena kot prijazna, gostoljubna in varna. Zelo dobro je ocenjena kakovost kongresne
ponudbe, prav tako oceno imajo tudi hotelske in gostinske storitve. Kongresni gostje so
bili deležni visoko-kakovostnih storitev, za katere so plačali razumljivo ceno in so bili v
večini primerov zadovoljni z obiskom Ljubljane, v primerjavi z obiski ostalih kongresnih
destinacij. Iz tega razloga se bodo v Slovenijo še vrnili kot turisti ali kongresni gostje in
obisk priporočili tudi prijateljem ali znancem, kar spodbuja prostočasni turizem.

Ključne besede: Kongresno-turistični zavod, metoda anketiranja, prostočasni
turizem/dejavnost, kongres, kongresni turizem, stopnja rasti, verižni indeks, regresijska
analiza.
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SUMMARY
PROFILE ANALYSIS AND SATISFACTION OF CONGRESSIONAL GUESTS
IN LJUBLJANA
The thesis presents an analysis of the profile of conference delegates in Ljubljana, his
satisfaction with the congress tourism offer and motives that are thick in the lead
decision on whether to congress on the selected destination. The purpose of this work is
to identify the characteristics of congress guests in Ljubljana, to measure perceived
service quality of meetings offer in Ljubljana and their satisfaction with the conference
facilities. Objective is to identify features of congress guests, their motives and perceived
quality of service, and answer the questions: What is the profile of conference
delegates? What is the motive of the visit of the participant? What is The destination
service quality? How congress tourism impact on leisure tourism? The thesis consists of
theoretical and emperic part. In the theoretical part of the thesis is based on the
literature presented congress tourism and its features, there are described a
motivational factors that influence the decisions of the conference delegates who attend
the convention events, and defined guest satisfaction and quality service by meeting
activitiy offeres. On the basis of the research in emperic part , it is defined profile of
conference delegates, motives which have influenced his decision to visit Ljubljana, and
an estimation of congress tourism offer. The research in the thesis is carried out by the
method of the survey, which is also the basis for the acquired data needed to answer
the questions. All data obtained from the survey are processed using the SPSS statistical
analysis, and in the form of charts presented in emperic part of the thesis, which
presents the research and answers to the questions. At the same time are presented the
findings on the impact of the meetings industry to promote leisure tourism, and
contained an example of the organization, which deals with congressional activity. In
conclusion, the work describes the research findings of conference delegates that
represent the younger generation in the average age of 20-39 years, coming from
Europe, carries master's degrees, and most of them are employed in the public sector, a
and they visited Slovenia for the first time. It is noted that the decision on whether
Congress was influenced by several factors. Most of them decided to participate on the
basis of financial allocations employer (the state), destination image quality, security,
and good dining facilities. Limitation represented the time available, and the travel time
for the event. Ljubljana as a destination is estimated as friendly, hospitable and safe
destination.Very well is assessed the quality of congress offer, hotel and catering
services. Conference guests receive high quality service for which they pay a reasonable
price and in most pleased with a visit to Ljubljana, also in comparison with other
congressional visits destinations that have already been visited, and they will return to
Slovenia as a tourist or convention guests and a visit to the recommendations of friends
and acquaintances, which promotes leisure tourism.

Keywords: Congress tourist board,the survey method, leisure tourism / activity,
ongress, congress tourism, growth rate, a regression analysis.
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1 UVOD

Izhajajoč iz pravice do zbiranja in združevanja, iz 42. člena Ustave RS, ki daje pravico, da
se državljani RS lahko svobodno združujejo, na raznih srečanjih, dogodkih, ustanavljajo
društva ali politične stranke, ali protestirajo zoper neugodne politične odločitve, zaradi
katerih so prizadeti, so se takšne vrste zborovanj in druženj skozi zgodovino vrstile že od
nekdaj. Ljudje so se že v času kraljevih oblasti, dvornega življenja sestajali, srečevali iz
gospodarskih, političnih, vojaško-strateških, obrambnih , religioznih razlogov in
navsezadnje tudi želje po klasičnih plesih visoke buržoazije. Za začetke kongresne
dejavnosti veljajo sestanki med vladarji in cerkvijo, ki je takrat imela velik tako religiozni
kot politični vpliv. Kot prvič se v literaturi pojavlja dunajski kongres iz leta 1815, na
katerem so se sprejele pomembne smernice mednarodnega sodelovanja med državami.
Takšne vrste srečanj so se ohranile vse do danes, le da so danes srečanja izvedena bolj
izpopolnjeno, ob pomoči najsodobnejše informacijske tehnologije, ki organizatorjem in
udeležencem takšnih dogodkov omogoča kvalitetnejšo izvedbo projektov in prenos znanja
na udeležence ter vzpostavitev poslovnih poti med obiskovalci. Načrtovanje kongresnih
dogodkov v turizmu zelo vpliva na konkurenčnost destinacije, njeno predstavitev in
predstavlja pomemben prispevek pri trženju destinacije.
Turizem srečanj je hitro rastoče področje na strokovni ravni, kjer trg predstavljajo turisti
oziroma kongresni gostje. Nekoč so bili načrtovani dogodki namenjeni predvsem
posameznikom in skupnostim, danes je to postalo strokovno področje, kjer se srečujejo
strokovnjaki iz vseh področji. Načrtovani dogodki so pojav, ki je zaradi svoje interakcije,
različnih možnosti nastanitve, ljudi/gostov, upravljanja, same oblike srečanj in seveda
programa edinstven. V Sloveniji se je za tovrstne dogodke uveljavilo poimenovanje
»industrija srečanj«. Vsi takšni dogodki morajo biti usmerjeni v turizem, saj se segmenta
dopolnjujeta. Ob samem dogodku, organizatorji organizirajo izlete in oglede
pomembnejših krajev in znamenitosti (ang. fam trip), kar spodbuja turistični segment.
Tako se obiskovalci tja lahko vrnejo tudi v prostem času, kot turisti (prostočasni turizem).
Diplomsko delo je nastalo na podlagi raziskave , ki sem jo v okviru obvezne študijske
prakse Fakultete za Upravo opravljal v podjetju Gormice d. o. o., na prošnjo javnega
zavoda Turizem Ljubljana. Delo se deli na dva dela, prvi del predstavlja teoretična
izhodišča obravnavane literature o kongresni dejavnosti, zadovoljstvu in motivaciji, drugi
del naloge pa predstavlja raziskovalno nalogo. Namen raziskave je bil identificirati
značilnosti kongresnih gostov v Ljubljani, izmeriti kakovost storitev kongresne ponudbe
Ljubljane in zadovoljstvo gostov s kongresno ponudbo. Cilj raziskave je opredeliti
značilnosti kongresnih gostov, njihove motive, zaznano kakovost storitev ,ugotoviti ali
kongresni turizem vpliva tudi na prostočasni turizem, ter odgovoriti na zastavljena
vprašanja.
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V diplomski nalogi sem poskušal odgovoriti na naslednja vprašanja:
1. Kakšen je profil kongresnega gosta?
2. Kakšen je motiv obiska udeleženca?
3. Kakšna je destinacijska kakovost ponudbe?
4. Kako kongresni turizem vpliva na prostočasni turizem?
5. Ali obstaja povezanost med pojavi: zadovoljstvom kongresnih gostov ter
destinacijsko podobo?
Pri pisanju dela sem se mejil sem na kongresni turizem in skupine kongresnih gostov v
Ljubljani, ki so prihajali na konference in kongrese v Ljubljani, v času od 1.10.2011 do
31.10.2011, ter odgovarjali na vprašanja iz vprašalnika. Odgovori so podlaga za
izvedbo analize v empreičnem delu naloge. Pravna podlaga za nastalo delo je, Zakon o
spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/2004).
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2 KONGRESNI TURIZEM IN NJEGOVE ZNAČILNOSTI

2.1 KONGRESNA DEJAVNOST
Organizacija dogodkov, srečanj ali prireditev je dejavnost, ki za svoje izvajanje potrebuje
strokovno usposobljene kadre, z odličnimi organizacijskimi sposobnostmi, ti pa v večini
primerov vodijo agencije, ki delujejo kot tehnični organizatorji tovrstnih dejavnosti.
Tovrstna organizacija dogodkov vodi k večjim prihodkom destinacij, saj je bilo v večini
raziskav potrjeno, da so kongresni gostje večji potrošniki v primerjavi z običajnimi turisti
ali klasičnimi gosti. Kot primer lahko navedem župana mesta v Združenih državah
Amerike, ki je povedal: »Ko je v mestu kongres, je tako, kot da bi nad njim letelo letalo in
spuščalo ameriške bankovce« (Remic, 2003, str.1; v: Saša Praprotnik, 2006). Kongresni
gostje so deležni višje kakovosti ponudbe same kongresne dejavnosti, ki je zaradi različnih
potreb gostov izrazito širša, gostom pa v večini primerov obiske dogodkov stroškovno
krijejo matične organizacije, ki razpolagajo z višjimi proračuni.
V Sloveniji je kongresna dejavnost zelo razvita, vendar destinacije niso popolnoma
izkoriščene. Na eni strani morje, na drugi gore in čudovite doline, to so samo nekatere
značilnosti slovenskih destinacij, ki lahko privabijo mnoge turiste in omogočajo obilo
priložnosti za organizacijo kongresne dejavnosti. Ljubljana, Bled, Portorož, so destinacije,
ki zavzemajo visoko pozicijo v očeh mednarodno kongresne javnosti. Ljubljana velja za
najpomembnejšo kongresno destinacijo v Sloveniji, kjer se odvija tudi največji del srečanj.
Takšna dejavnost je zelo pomembna tudi s političnega in mednarodnega vidika, saj se na
srečanjih sklepajo razni politični dogovori in sporazumi in tudi prihodnja sodelovanja
držav. Znanje pa si tu delijo tudi znanstveniki, gospodarstveniki, politiki in drugi, iz
različnih držav.
Z razvojem tehnologije, se vse več kongresnih dogodkov seli v sfero novejše tehnologije,
kjer se v obliki videokonferenc ali telekonferenc, odvijajo predavanja, srečanja ter ostali
dogodki, udeleženci pa jih lahko spremljajo tudi preko računalnikov ali drugih naprav kar
od doma ali iz pisarne in tako niso neposredno vezani na sam kraj dogodka ali na
potovanje. To lahko vpliva tudi na samo lojalnost destinacij, kjer naj bi se ti dogodki odvili
v fizični obliki. Tu so gostje z udeležbo neposredno v stiku s samo destinacijo in njeno
ponudbo, tako jo lahko ocenijo in so v stiku tudi z drugim osebami, ki so se za to
destinacijo odločili, posledično tako pripomorejo k odločitvi ostalih (priporočila znancev,
prijateljev, mnenja, ocene destinacije). Obstaja veliko različnih dogodkov ali prireditev, ki
se med seboj razlikujejo bodisi po tematiki razprave, številu udeležencev, načinu ali
namenu dela.
Ločimo naslednje oblike dogodkov: konferenca, kongres, sestanek, predavanje, sejem,
okrogla miza, simpozij, telekonferenca, video konferenca in še vrsta drugih podobnih
dogodkov. V svoji nalogi se bom osredotočil na kongresno dejavnost, natančneje na
kongres.
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2.2 KONGRES
»Kongres je danes pojem z mednarodnim pomenom in označuje skupino oseb, ki so se
sestale, da bi razpravljale o določenem problemu« (Lucianović, 1980, str. 17, povz. po
Katja Dolinar. Vzpostavljanje kongresnega urada kot nosilca trženjskega kongresne
dejavnosti v Sloveniji, 2003). Posplošeno je kongres srečanje večje skupine
posameznikov, kjer prisotni razpravljajo o določeni tematiki, izvaja se redno oziroma letno
ali dvoletno (Kongresna politika Ljubljana 2020, Oktober 2011). Po kriterijih
mednarodnega združenja Union of International Associations (UIA) prireditev velja za
kongres, ko je udeleženih najmanj 300 udeležencev, vsaj petih različnih nacionalnosti,
trajati pa mora najmanj 5 dni, najmanj 40 % udeležencev mora biti mednarodnih.
Mednarodno sodelovanje na kongresih ima tudi velik nacionalni pomen, zato kongresno
dejavnost podpirajo tudi izvršilne veje oblasti različnih držav. V Sloveniji pod pojmom
kongres štejemo dogodek, na katerem sodeluje od 100 do 1000 udeležencev, trajati mora
najmanj 2 dni, udeleženci prenočijo vsaj enkrat in pridejo iz najmanj treh različnih držav.
Enotne definicije za kongres sicer ni, zato upoštevamo razlage nekaterih avtorjev in
mednarodnih kongresnih organizacij(Razvojna politika kongresne destinacije Ljubljana od
2012-2020,Oktober 2011).
Na kongresih so gostje deležni ponudbe izletov, po turističnih destinacijah države,v kateri
se kongres organizira. Na ta način se povečuje prepoznavnost samega kraja kongresa ali
celotne države, gostje pa se zelo radi vračajo na te destinacije v prostem času, s seboj
vzamejo tudi družine, kar spodbuja prostočasni turizem obiskanih destinacij. Takšen vpliv
kongresnega turizma je čutiti v jesenskem času, ko se zaradi obiska kongresov, gostje
tam zadržijo tudi več časa, ter gostincem in ponudnikom namestitev tako omogočajo
polnjenje nezasedenih prenočišč. Prisotni udeleženci na tovrstnih srečanjih lahko spoznajo
in ocenijo turistično ponudbo mesta v katerem se dogodek odvija, ter okolico mesta in
njegove znamenitosti. Svoje ocene in spoznanja pa širijo naprej, delijo jih s prijatelji,
ožjimi družinskimi člani, znanci (promocija od ust do ust), kar pripelje do lojalnosti
destinacije oziroma večje kredibilnosti obiskovalcev, posledično pa nekakšne fiksne
prihodke zvestih turistov. Konferenca je za razliko od kongresa osredotočena na ožjo
temo, v okviru ene profesionalne stroke (ene discipline). Kot primer lahko navedem
nevro-znanstveno konferenco Sinapsa, ki se je odvijala v Cankarjevem domu 22.9.2011,
kjer so se domači in tuji znanstveniki v obliki predavanj javno posvetovali o etičnih izzivih
v raziskovanju možganov. Dogodka se je udeležilo veliko število znanstvenikov,
študentov,zdravnikov in mnogo drugih udeležencev, ki jih je to področje zanimalo.
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Teritorialna delitev dogodkov glede na obseg obiska kongresnega dogodka:
-krajevni ali lokalni,
-nacionalni,
-svetovni.
Glede na tematiko dogodke razvrstimo v:
1.znanstveno-strokovne,
2.gospodarsko-podjetniške,
3.dogodke politično-vladnih organizacij.
(Peterlič, 2005, povz. po: Saša Praprotnik, 2006)
Le Getz (2008) je poskušal holistično opredeliti turizem dogodkov in posredno kongresni
turizem.
Tipologija dogodkov po Getzu (2008, str. 404):
-kulturne proslave (festival, karneval, spominska svečanost),
-politični in državni dogodki (vrh, politični dogodek, obisk državnikov),
-umetniški in zabavni dogodki (koncert, podelitev nagrad, srečanje, konvencija, poslovna
borza, sejem, razstava, poslovni dogodki),
-izobraževalni in znanstveni dogodki (konferenca, seminar),
-športni in tekmovalni dogodki (amaterski/profesionalni, gledalec/udeleženec),
-rekreacijski dogodki (šport ali igre za zabavo),
-zasebni dogodki (poroka, zabava, družabni dogodki).
Ker sem bil kot zaposlen v podjetju, ki deluje na področju kongresne industrije, udeležen
pri organizaciji poslovnih dogodkov (npr.Conventa), bom navedel kratek opis le-teh.
Poslovni dogodki: V praksi se je za takšne vrste turizem pojavil izraz MICE turizem
(Meetings-srečanje, Incentives-spodbuda, Conventions-zborovanje, Events/exhibitionsdogodek). Poslovni dogodki ki potekajo v obliki srečanj, kjer se sestanejo vodilni ljudje iz
enakih ali različnih sektorjev (gospodarstva, zdravstva, javne uprave, turističnih
organizacij, agencij… ) in si izmenjajo izkušnje ali dogovorijo za posel. Dogodki so z vidika
udeležencev pomembni za opravljanje dejavnosti, za napredek posameznikove kariere ali
ker to zahteva določeno delovno mesto. Na drugi strani je potrebno upoštevati tudi užitek
v potovanju in raziskovanju različnih destinacij. Organizacija tovrstnih dogodkov obsega
promocijo, trženje in izvedbo srečanj za korporativni ter vladni sektor in za združenja.
Poslovni turizem: Tukaj gre za turizem, kjer je posameznik ali skupina več kod 24 ur
odsotnih izven matične države ali države v kateri biva (Rok V. Klančnik, 2004, str. 1).
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2.3 DELEŽNIKI KONGRESNEGA TURIZMA
Slika 1: Deležniki kongresnega turizma

Vir: Buhalis in Fletcher 2000, Bowdin 2003,
V: Kongresna Ljubljana 2020 (2011, Str.19).

Kongresna dejavnost se deli na kupce in dobavitelje oz. ponudnike. Kupci so organizatorji
konferenc in načrtovalci srečanj, ki kupujejo ali (natančneje) najemajo konferenčne
dvorane in z njimi povezane storitve, da bi lahko izpeljali svoj dogodek. Takšni kupci so:
podjetja, združenja kupcev in javni sektor, ki se obravnava kot ločena skupina kupcev. Vsi
kupci se lahko za izpeljavo dogodka poslužujejo pomoči različnih agencij in posrednikov, ki
se profesionalno ukvarjajo z organizacijo tovrstnih dogodkov. Za podjetja imajo srečanja
in kongresni dogodki velik pomen, saj je to tudi način komunikacije tako z zaposlenimi kot
tudi s potencialnimi strankami. Na takšnih srečanjih se podjetja lahko predstavijo javnosti,
potencialnim kupcem ali partnerjem in si tako zagotovijo širitev poslovne mreže. Za
združenja kupcev se v Severni Ameriki včasih uporablja izraz SMERF (social, military,
educational, religiuos and fraternal), to so socialne, vojaške, izobraževalne, religiozne
organizacije, ki nastopajo kot kupci v obliki združenja tovrstnih dogodkih.
Javni sektor nastopa kot kupec, večinoma v obliki neprofitnih organizacij, kjer se tovrstni
nastopi financirajo iz javnih denarnih skladov. Financiranje je tudi omejeno, saj se za to
porablja denar državljank in državljanov, zato se pri organizaciji srečanj te organizacije
poslužujejo bolj ugodnih rešitev (npr. dogodki se odvijajo na fakultetah, hotelih do 3
zvezdice…). Vendar ni zmeraj tako, saj obstaja težnja delegatov iz javnega sektorja po
višje-kakovostnih storitvah.
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2.3.1 PONUDNIKI
Dobavitelji ali ponudniki so tisti, ki omogočijo najem zunanjih prizorišč, destinacij in
mnogih drugih strokovnih služb ali agencij, brez katerih dandanašnjih konferenc nebi bilo
mogoče izvesti. V konferenčni oz. kongresni industriji se ponudba deli na tri kategorije:
- prizorišča : kot prizorišče razumemo hotelsko infrastrukturo skupaj s ponudbo
kongresnih dvoran, akademska prizorišča oz. univerzitetne dvorane, kongresni centri…
- destinacije: tu se uvrščajo mesta, kraji, podeželja, otoki,države…
- drugo:telekomunikacijska, prevajalska, logistična, računalniška podjetja
(Rogers T.,2008, v: Conferences and conventions,sec.edit.,str.53-74).
2.3.2 KONGRESNI ORGANIZATORJI IN AGENCIJE (KUPCI)
Agencije so različne organizacije, ki so tako dobavitelji kot kupci v kongresni industriji,
opravljajo odkupno vlogo svojih strank, ki so lahko podjetja ali različna združenja. Takšne
agencije delujejo kot posredniki, ki se lahko dogovorijo za pomoč pri načrtovanju in
vodenju srečanja oz. konference, med njimi nastane pogodba. (Rogers T. ,2008, v:
Conferences and conventions, sec. edit., str. 34–53).
Poznamo več vrst kongresnih organizatorjev ali agencij(PCO, DMC…): P.C.O. (Professional
Congress Organizer) Profesionalni kongresni organizator je posebna agencija oz.
organizacija, ki je specializirana za organizacijo in koordinacijo kongresne prireditve. V
imenu naročnika oz. kupca vodi celotno tehnično organizacijo dogodka. P.C.O. Ob
upoštevanju danih konferenčnih zmogljivosti in kooperativnimi storitvami svetuje,
usklajuje potrebe in cilje, ki si jih zastavijo naročniki srečanja (Zidanski, 2005, str. 25).
Naloge P.C.O. agencije so raznovrstne in zavzemajo velik spekter organizacije, npr:
Svetovanje, ki zajema velik delež delovanja agencije,vodenje projekta, načrtovanje,
koordinacija del, administracija, sestanki s prireditelji. DMC je strokovna kongresno
turistična agencija,ki se ukvarja s trženjem destinacije (npr.TIC pri nas). V Sloveniji bodo
v prihodnosti vzpostavljeni novi standardi, ki bodo uvedli kategorije, ki bodo kupcu
olajšale iskanje potrebnih storitev in deležnikov kongresnega turizma. Kupec bo ob
nazornejšem seznamu ponudnikov in podrobnejšemu vpogledu v to, kateri ponudnik nudi
določeno vrsto storitev, porabil manj časa za iskanje rešitve za organizacijo dogodka.
(Majda Zidanski,2005,str.42)
Kategorije:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kategorija
Kategorija
Kategorija
Kategorija
Kategorija
Kategorija
Kategorija
Kategorija
Kategorija

A: lokalni in regionalni kongresni urad,
B:profesionalni kongresni organizator,
C: DMC agencija,
D: agencija za organizacijo dogodkov,
E: kongresni in razstaviščni center,
F: kongresni hotel,
G:hotel s konferenčnimi zmogljivostmi,
H: ponudnik drugih kongresnih storitev,
I: prizorišča za posebne dogodke.
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Standardi so bili vzpostavljeni na podlagi standardov mednarodnih kongresnih združenj in
organizacij. Kategorije od A do D, skupaj z kategorijo H so kongresni ponudniki, kategorije
od E do G, skupaj z kategorijo I so ponudniki kongresnih zmogljivosti.
(2010,Turizem Ljubljana, Kongresna standardizacija, dostopno na naslovu
http://www.visitljubljana.com/si/organizatorji/nacrtovanje dogodkov/standardizacija/).
2.3.3 MEDNARODNA KONGRESNA ZDRUŽENJA
Kongresna dejavnost je prisotna tudi v mednarodnem obsegu. Za mednarodno delovanje
dejavnosti skrbijo različna kongresna združenja, ki omogočajo povezovanje kongresnih
ponudnikov in organizacij ter ostalih deležnikov kongresnega dogajanja iz posameznih
držav. Informacije se tako po mednarodnih kanalih pretakajo med organizatorji in
obiskovalci kongresnih dogodkov. Z postavljanjem standardov združenja določajo enotno
obravnavo določenih tematik in marketinške dejavnosti v sklopu organizacije kongresnih
dogodkov.
UIA (International Congress and Association),je mednarodno kongresno združenje, ki se
ukvarja predvsem z mednarodno statistiko kongresnih dogodkov, zajema raziskave in
pridobivanje podatkov o samih dogodkih ter ustvarjanje podatkovnih baz z kasnejšo
analizo zbranih podatkov. Po vsebini delovanja je UIA zelo podobna ICCA.
ECM (European Cities Tourism), je vodilna mednarodna organizacija, mreža mestnih
turističnih informacijskih centrov in Kongresnih uradov.
ICCA (International Congress and Convention Association), je mednarodno združenje
kongresnih organizatorjev. Njeni člani so glavni predstavniki iz vseh sektorjev, ki delujejo
na področju industrije srečanj, njen obseg pa sega daleč po svetu, saj je izrazito najbolj
globalna organizacija v segmentu kongresne industrije.
IAPCO (International Association of Professional Congress Organizers),je zastopnca
profesionalnih organizatorjev mednarodnih in nacionalnih kongresnih dejavnosti. Njena
dejavnost je usmerjena v izobraževanje, razvoj kongresnih standardov in medsebojno
sodelovanje, ki pripomore boljši kakovosti in profesionalnosti kongresnih organizatorjev.
AIPC (The International Association of Congress Centres),je mednarodno združenje
kongresnih centrov, obsega predvsem dejavnost izmenjave informacij med ponudniki
kongresnih centrov in njegovih kapacitet ter informiranje o uporabi sodobne tehnološke
opreme centrov in managementu centrov (Cankarjev dom je član AIPC).
MPI (Meetings Professional International), je mednarodna zveza kongresnih
organizatorjev.(povz. po: Praprotnik S., 2006, str. 8–10)
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3 ZADOVOLJSTVO, DESTINACIJSKA PODOBA IN KAKOVOST
KONGRESNE PONUDBE

Zadovoljstvo nedvomno igra pomembno vlogo pri načrtovanju in prodaji turističnih
proizvodov in storitev. Turistična zadovoljstvo je pomembno za trženje destinacij, saj
vpliva tako na izbiro destinacije, kot tudi na porabo in nakup izdelkov in storitev,
najpomembnejši pa je sklep gosta, da se vrne na destinacijo (Kozak&Rimmington, 2000).
Tako si destinacija zagotovi ponoven obisk gosta ter ob dodatni potrošnji gosta tudi
dodatne prihodke. Zadovoljstvo potrošnikov ali uporabnikov storitev je ključnega pomena
za prihodnje poslovanje podjetij, destinacij, agencij, prav tako tudi javne uprave do
državljanov, ki so njene stranke. Za obvladovanje zadovoljstva je zato potrebno
spremljanje zadovoljstva strank, na ta način lahko podjetje pravočasno odpravi morebitne
nepravilnosti ali neugodja, ki jih stranke občutijo ob nakupu proizvoda ali storitve.
Pomembno je, da ponudnik ostane »buden«, redno spremlja zadovoljstvo svojih strank
ter prisluhne željam, potrebam in morebitnim pripombam svojih strank.
Zadovoljstvo lahko opredelimo na več načinov. Obstaja veliko definicij, ki se uporablja za
razlago potrošnikovega zadovoljstva. Naštetim definicijam je skupno, da je zadovoljstvo
ocena, ki je rezultat primerjave med želenimi oz. pričakovanimi učinki in zaznanimi učinki,
po uporabi proizvoda ali storitve, rezultat primerjave pa pripelje do zadovoljstva oz.
nezadovoljstva. Kotler je v podobni opredelitvi povedal, da je kupec zadovoljen s storitvijo
ali proizvodom, v primeru, da je izdelek/storitev presegla njegova pričakovanja in obratno
(Kotler, 1996: 40).
Poznamo več definicij zadovoljstva :
Ena izmed največkrat zastopanih trditev je bila ta, da je zadovoljstvo stopnja, do katere
oseba meni, da njene izkušnje prikličejo pozitivne občutke (Rust in Oliver 1994) v: Prayag
G. (2008), Image, Satisfaction and Loyalty – The Case of Cape Town.
- Howard,Sheth (l.1969), menita, da je zadovoljstvo neko psihološko stanje v katerem
lahko ocenimo kaj potrošnik da in kaj za to dobi.
- Oliver (l.1981), trdi, da je zadovoljstvo psihološko stanje, v katerem pride do razlike med
tem kar smo zaznali po nakupu izdelka ali storitve in tem, kaj smo pričakovali pred
nakupom. Če je dejanska zaznava slabša od pričakovanja, pomeni, da je potrošnik
nezadovoljen in bo za naslednji nakup verjetno poiskal nadomestni proizvod.
- Churchill, Surprenant (l.1982), trdita, da je zadovoljstvo rezultat nakupa in uporabe
določenega izdelka in je posledica primerjave pričakovane vrednosti in dejanskih stroškov
nakupa.
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- Halstead, Hartman, Schmidt (l.1994), se opredeljuje, da je zadovoljstvo čustveni
odgovor, ki nastane po potrošnikovi primerjavi uporabe izdelka z pričakovanji, ki si jih
potrošnik ustvari že pred nakupom.
- Fornel (l.1992), trdi da je zadovoljstvo splošna ocena, ki jo podamo po nakupu in izhaja
iz primerjave kakovosti izdelka s pred nakupnimi pričakovanji.
- Tse,Wilton (l.1988), trdi, da je potrošnikov odgovor, ki izhaja iz primerjave med
pričakovanji in dejansko kakovostjo izdelka ,ki jo potrošnik oceni po njegovi uporabi.
Zadovoljstvo je le funkcija dejanske uspešnosti, glede na pričakovanja potrošnikov. Ta
model je učinkovit, če turisti ne ne vedo, kaj bi želeli doživeti in nimajo znanja o kraju v
katerega so namenjeni, o okoliščinah in so pomembne samo njihove dejanske izkušnje,
da se oceni turistično zadovoljstvo.
- Y. Yoon, M. Uysal/Turism management (2005 str. 26), trdita, da dejanske izkušnje in
prosti čas, kot tudi dojemanje ovir (notranjih in zunanjih), lahko preprečujejo potrošniku,
da bi dosegel želeno izkušnjo. Ta teorija uporablja neke vrste »primerjavo standarda«.
Potrošniki lahko primerja izdelek, ki ga je kupil, z drugimi izdelki, turist pa lahko primerja
trenutno destinacijo z drugimi, alternativnimi destinacijami ali kraji, ki jih je že obiskal v
preteklosti. Razlika med sedanjo in preteklo izkušnjo. je lahko norma, ki se uporablja za
ovrednotene turističnega zadovoljstva, oceni jo sam turist.
Zadovoljstvo strank je po opredelitvi Svetovne turistične organizacija (WTO: 1985), kot
psihološki koncept, ki povzroči občutek, dobrega počutja in zadovoljstva in izhaja iz
pričakovanja in upanja, da bi dobili, kar smo predhodno pričakovali od izdelka in/ali
storitve, ki nas je privlačila. Analizo zadovoljstva turistične ponudbe je potrebno
upoštevati na več različnih načinov. Turisti imajo lahko različne motive za obisk določene
destinacije, različne stopnje zadovoljstva in različne standarde za primerjavo.
Osrednje načelo zadovoljstva je postalo merjenje teorije nepotrditve pričakovanj(Pizam in
Milman1993; Baker in Crompton 2000; Yuksel Yuksel in 2001; Lee et al. 2005).Ta teorija
nam pove, da je zadovoljstvo pojav pri katerem potrošnik primerja dojemanja s
pričakovanji v preteklosti. Potrošnik občuti zadovoljstvo, ko zazna, da so bila njegova
dojemanja oz. zaznave večje od pričakovanj, nezadovoljstvo pa občuti če njegova
dojemanja niso dosegla pričakovanj. Če se pričakovanje zmanjša je verjetnost
zadovoljstva oz ugodnost lahko večja (Spreng et al. 1996). Druga omejitev, ki se nanaša
na to teorijo je, da se pričakovanja storitev razlikujejo po srečanjih (npr. storitve turistične
in gostinske dejavnosti) (Yuksel 2001), vsako srečanje ali ponudba kupcu oz. obiskovalcu
namreč vzbudi drugačna pričakovanja. Po vseh zgoraj navedenih teorijah in omejitvah
lahko povem, da pričakovanja neposredno vodijo v zadovoljstvo ali nezadovoljstvo(po
Petrick 2004).
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Zadovoljstvo s turistično ponudbo je izmerjeno s seštevkom različnih turističnih ocen
vsakega atributa destinacije. Pri takšnem načinu merjenja zadovoljstva gre za oceno o
kakovosti ponudbe destinacije, kjer ne štejejo le izkušnje gostov o tem, kako so bili
obravnavani na destinaciji, ampak tudi, kako so se počutili med samo ponudbo storitev na
srečanju (Kozak and Rimmington 2000; Kozak 2003).
Pri samem zadovoljstvu strank je pomenljivo, da bolj kot so stranke zadovoljne s
proizvodom ali storitvijo, večja je verjetnost, da se bodo odločili za odkup
proizvodov/storitev in spodbudili tudi druge, da postanejo stranke, kajti zvestoba strank je
za organizacijo zelo pomemben in nikakor zanemarljiv cilj.
V turizmu je pomembno razlikovanje splošnega zadovoljstva od zadovoljstva s
posameznimi lastnostmi,oziroma elementi storitve (npr. vprašanja ki se nanašajo na
namestitev, gostoljubnost osebja, ponudbo hrane itd.). Posebne značilnosti turizma imajo
znaten vpliv na turistično zadovoljstvo (Seaton in Bennett, 1996), saj se pri zadovoljstvu
lahko oceni vsak storitveni element posebej. Kakovost turističnih proizvodov/storitev na
turistični destinaciji ima velik vpliv na splošno zadovoljstvo turistov. Splošno zadovoljstvo
turistov vpliva tudi na ceno in zaznano vrednost izdelkov oziroma storitev.
Splošno zadovoljstvo predstavlja višje zadovoljstvo, ter pomeni, da je bila stranka večkrat
zadovoljna z proizvodom ali storitvijo ali, da je kupec na splošno zadovoljen z proizvodi in
storitvami nekega podjetja, destinacije itd.
Na samo zadovoljstvo pa vpliva tudi destinacijska slika, tako da vpliva na same namere
turista ali kongresnega gosta in domnevno pripelje do destinacijske lojalnosti. Kot je
opisano v prejšnjih opredelitvah zadovoljstva, velja kot osnova za zadovoljstvo stranke
tudi pričakovanje stranke. Pričakovanje nastopi že pred samo uporabo storitve, nakupa
izdelka ali obiska dogodka in destinacije na kateri se le-ta odvija. Zelo je pomembno, da
ta pričakovanja zadovoljimo ali jih celo presežemo, tako bo stranka zadovoljna ali celo
»presenečena«. Pričakovanja imajo na zadovoljstvo turistov neposreden vpliv, brez
kakršne koli ocene ali primerjave z dejansko izvedbo. Pričakovanje je usklajeno s
stopnjami in zadovoljstvo je ocenjeno na podlagi teh pričakovanj (Oliver 1981, 1993). Če
bodo pričakovanja turistov ali kongresnih gostov visoka, bo ob uresničitvi le-teh tudi
zadovoljstvo višje in obratno. Najbolj bodo gostje zadovoljni, če bodo uresničitve presegle
njihova pričakovanja, kar pripelje tudi do višje lojalnosti storitve/destinacije ali celo do
ponovnega nakupa izdelka podjetja ali ponovne odločitve za uporabo storitve. Na
zadovoljstvo pomembno vplivajo standardi, ki jih stranke uporabljajo. Med te sodijo tudi
pričakovanja, lahko pa stranka uporablja različne standarde npr. kakovost storitve, cena
itd. Posledično je zelo pomembno, da se pri merjenju zadovoljstva osredotočimo tudi na
primerjalne standarde, ki jih stranke uporabljajo za oceno storitve ali izdelka. Westbrook
in Reilly sta ugotovila, da zaznana kakovost med gosti, vpliva na zadovoljstvo v večji meri,
v kolikor jim prejeta storitev nudi večje zadovoljstvo oz. kolikor več storitve prejmejo
glede na ceno, ki jo plačajo (Westbrook in Reilly, 1983).
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Slika 2 :Model zadovoljstva potrošnika

-Kakovost
storitve/proizvoda

Zadovoljstvo
potrošnika/stranke

Ponovna
ali nakup

odločitev

-Pričakovanja
strank

Vir: Anderson, Fornell, (1994:str. 247) V:Golob Eva (2004, str.124).

Slika nam prikazuje model zadovoljstva potrošnika, kjer kakovost in pričakovanje stranke
igrata vlogo predhodnika zadovoljstva in vplivata na samo zadovoljstvo. Posledica, ki
nastane ob zadovoljstvu kupca/gosta pa je ponovna odločitev za obisk destinacije ali
morebiten ponovni nakup izdelka ali ponujene storitve.

3.1 MERJENJE ZVESTOBE OBISKOVALCEV
Zvestoba poleg ponovnega nakupa izdelka ali uporabe storitve pomeni tudi navezanost na
izdelek/storitev (npr. kongresni dogodek), ali blagovno znamko (npr. blagovna znamka
svetovne kongresne borze IMEX). Z zvestobo kupcev se povečajo prihodki organizacije in
znižajo stroški (nižji stroški pridobivanja novih kupcev, ker so nekateri kupci ostali zvesti).
Oliver zvestobo opredeljuje kot močno navezanost na nek izdelek ali storitev, ki je
prisotna neprestano oz. tudi v prihodnosti, kljub preostali ponudbi konkurentov, in
njihovimi vplivi na trg (Oliver ,1997, str.392). Kupec, ki je zvest določeni blagovni znamki,
ne pristaja na nakup izdelka konkurentov, raje počaka na prihod izdelka ali storitve
priljubljene blagovne znamke, saj je o njeni kakovosti in že seznanjen iz preteklih
izkušenj.
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Zvestobo obiskovalcev lahko merimo iz dveh vidikov:
Prvi vidik določa, da zvestoba zahteva ohranjanje čustvenega odnosa z organizacijo, ki
proizvaja nek izdelek ali storitev. Takšno razmerje izhaja iz predstave obiskovalca, da
organizacija ponuja boljše proizvode/storitve od konkurentov (Chen in Gursoy 2001).
Drugi vidik določa zvestobo kot mnenje in vedenje. Zvestoba kot mnenje nam pove, da
ima obiskovalec neko pozitivno mnenje in misli o namembnem kraju, zvestoba kot
vedenje pa je določena kot ponoven obisk destinacije ali ponoven nakup izdelka. Na tem
mestu igra pomembno vlogo posredovanje »od ust do ust«, ki pomeni kroženje govoric o
storitvi/izdelku pa tudi pritoževanja glede storitve/izdelka (Zeithaml et al. 1996). Zlasti
ponovna vrnitev in pripravljenost, da nekdo priporoči obisk destinacije, se v veliki meri
uporabljata kot kazalca zvestobe obiskovalcev.
Zvestoba je prvotno čustveni nato pa vedenjski vidik, večina avtorjev pa za zvestobo
uporablja le vedenjski vidik.
(Povz.po: Pust K.,(2004). Učinkovitost trgovskih kartic zvestobe v Sloveniji)

3.2 DESTINACIJSKA PODOBA
Kaj je destinacija
Je območje z zadostnim številom turističnih atrakcij in z njimi povezanimi ponudniki
turističnih storitev, ki območje in svoje storitve aktivno propagirajo (definicija mednarodne
organizacijeWTO).
Življenski cikel destinacije:
1) raziskovanje, 2) vključenost, 3) razvoj, 4) konsolidacija, 5) stagnacija, in 6)
zmanjšanje/pomlajevanje.
Vsaka od naštetih faz je povezana z različnimi stopnjami obiskov, različnimi vrstami
obiskovalcev in različnimi reakcijami gostov. Menedžerji destinacije morajo prepoznati na
kateri stopnji se nahaja njihov cilj še pred kovanjem načrtov za prihodnost.
(Povz po.: Hribar R.(2007). Strategija razvoja turistične destinacije Kras)
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Opredelitve destinacijske podobe:
-Markin (1974), trdi, da je to naše osebno razumevanje, kar mi sami vemo.
-Lawson and Bond-Bovy (1977), pravi, da so to vtisi, predsodki, predstave in čustvene
misli, ki jih posameznik ima do določene stvari ali kraja.
-Crompton (1979), pravi, da je vsota prepričanj, idej in vtisov, ki jih ima ima oseba o neki
destinaciji.
-Kotler et al. (1994), pravi, da je vsota prepričanj, idej in vtisov, ki jih ima oseba
-Santos Arrebola(1994), trdi, da je duševna predstavitev lastnosti in koristi, ki izhajajo iz
izdelka ali storitve.
-Parenteau (1995), trdi, da je to ugodni ali neugodni predsodek, da občinstvo in
distributerji upravljajo z izdelkom ali destinacijo.
(Povz po : Hreščak J.; 2006, Imidž Slovenije kot turistične destinacije v Nemčiji, str.8-9).
Slika destinacije vpliva tudi na samo vedenje kupcev, na njihov namen in odločitve.
Za razumevanje turizma dogodkov je ključno holistično obravnavanje turističnega
doživetja, potreb, motivov, odnosa in pričakovanj o dogodku, samo izkušnjo ter oceno
dogodka (Getz, 2007, str.414). Ker je za organizatorje kongresne dejavnosti zelo
pomembno privabiti čim več obiskovalcev na dogodek ter da turisti oziroma obiskovalci
domov ne odhajajo nezadovoljni, je ključno poznavanje pričakovanj in motivov, ki
obiskovalca privedejo do odločitve o udeležbi na dogodku ali izbiri destinacije. V
nadaljevanju bom predstavil področja motivov, in pričakovanj, ki vplivajo na udeležbo
kongresnih gostov na dogodku. Če so stranke zadovoljne, jih lahko organizacija zadrži, ter
jim izdelke/storitve nudi tudi v nadaljnje. Obstoječe raziskave o vlogi podobe destinacije
pri določanju za prihodnje ravnanje kažejo, da je prvi predhodnik zadovoljstva ponovna
namera in verjetnost priporočila destinacije prijateljem, sorodnikom, znancem
(Povz.po:Yoon Y. in Uysal M. v: Tourism management(2005)).
Večina raziskav je pokazala, da je podoba/slika (ang.image) destinacije dejavnik, ki vpliva
na zadovoljstvo turista ali kongresnega gosta (Kandampully in Suharatanto 2000;. Baloglu
et al 2003; Cai et al. 2003; O'Leary in Deegan 2005). Lepša podoba destinacije naj bi
pripeljala gosta/turista do zadovoljstva in obratno. Podobno je z razmerjem med podobo
destinacije in vedenjem turista v prihodnosti. Obiskovalci, ki se jim v spomin vtisne
pozitivna podoba destinacije, bodo bolj verjetno ponovno obiskali destinacijo ali jo
priporočili komu drugemu, kar vodi k večji zvestobi/lojalnosti (Kozak in Rimmington 2000;
Bigné et al 2001;. Castro etal. 2007, Chen in Tsai 2007). Vendar pa vpliv zadovoljstva na
ponoven namen nakupa in verjetnost priporočila destinacije, ni enak za vse destinacije in
v vseh situacijah (Kozak and Rimmington 2000; Kozak 2001).Te različne ugotovitve
kažejo, da je treba posplošiti več raziskav za določitev vpliva zadovoljstva na prihodnje
vedenje. Prav tako odnos med splošnim zadovoljstvom in celostno podobo ostaja nejasen.
Danes se uporablja predvsem model, ki kaže, da destinacijska slika neposredno vpliva na
lojalnost obiskovalcev, ima pa tudi posredni učinek prek celostne podobe in splošnega
zadovoljstva(Povz.po:Yoon Y. in Uysal M. v: Tourism management(2005)).
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3.3 KAKOVOST
Kakovost storitev je pomembna za poslovni uspeh. Visoka raven kakovosti storitev lahko
pomaga organizacijam doseči konkurenčno prednost in učinkovitejši položaj na trgu
(Lewis,1993). Za storitve je ocena kakovosti težja kot pri proizvodih, zaradi same narave
storitev: heterogenosti, nedotakljivosti in neločljivosti proizvodnje in potrošnje (Zeithaml
et al., 1985). Definicije kakovosti nas učijo, da je storitev kakovostna šele, ko sta kupec
oz. uporabnik in njegove potrebe zadovoljene. Večje kot je zadovoljstvo, višja je stopnja
kakovosti storitve, s tem je tudi cena izdelka ali storitve višja, velikokrat pa so tudi stroški
nižji (Kotler,1996,str.56).
Kakovost se deli po več kriterijih, ker se moja diplomska naloga navezuje na kongresne
storitve in turistično dejavnost, bom opisal delitev kakovosti storitev. Najpogosteje se
kakovost storitev deli po absolutnosti in sicer na racionalno in subjektivno (zaznano)
kakovost. Kakovost storitev lahko delimo tudi glede na čas: procesna kakovost, katero
uporabniki lahko ocenjujejo že med samo izvedbo storitve ter končno kakovost, katero
uporabniki ocenjujejo po zaključku storitve (Snoj, 1998, str. 161).
Številne mednarodne organizacije določajo standarde, po katerih se podjetja ravnajo za
doseg kakovostnih rezultatov svojih proizvodov ali storitev. Tako je mednarodna
organizacija za standardizacijo (ISO) izdala standarde za dosego kakovosti ISO 9000, ki se
poleg podjetij, uporabljajo tudi v javni upravi. ISO 9000 je samo ena od serij standardov.
Standardi serije ISO 9000 so standardi, ki se uporabljajo pri uredbi poslovanja
organizacije, za proizvode in storitve. Standard ISO 9000 se uporablja za kupce,
uporabnike storitev ter za ponudnike ali podjetja. Organizacije, ki delujejo po teh
standardih, so priznane kot kakovostne, prav tako pa so njihovi proizvodi ali storitve
ovrednotene kot kakovostne in vzbujajo večjo kredibilnost pri uporabnikih, saj je za
podjetja uvedba teh standardov velikokrat prezahtevna.
Veliko smernic je bilo oblikovanih za presojo kakovosti storitev in z različnimi instrumenti
so poskušali razviti oceno kakovosti. Eden izmed instrumentov je SERVQUAL metoda, ki
sta jo razvila Parasuraman in Zeithaml in Berry (1985, 1988) ter analize pomena
zmogljivosti (IPA=importance-performance analysis), ki sta jih uvedla Martilla in James
(1977). Slednja sta pridobila največ priznanj v različnih kontekstih storitev. Servqual
model je metoda, ki je najbolj prilagojena merjenju kakovosti storitev, s pomočjo te
metode lahko uporabnik oceni pričakovanja do storitve ter kasnejšo zaznavo, na enak
način posredno oceni tudi kakovost storitev. Rezultati, ki jih metoda Servqual prinese,
pomagajo opredeliti posamezne razlike med pričakovanji in zaznavami, ter pomembnost
teh razlik. Podatke za izvedbo raziskave po tej metodi, pridobimo iz ankete, na katero
uporabnik odgovarja v dveh delih. V prvem delu opredeli svoja pričakovanja do storitve, v
drugem delu pa oceni ponujeno storitev. Mreža IPA pa analizira, kako dobro organizacija
pozna zaskrbljenost stranke zaradi pomembnosti storitve/lastnosti izdelka, rezultati pa se
lahko uporabijo za prednostno obravnavanje atributov, za izboljšave in zagotovitev
smernic za prihodnje odločitve organizacije glede dodeljevanja sredstev (Černic
D.,2009,str.73).
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Številni znanstveniki, so na podlagi raziskav podvomili o učinkovitosti SERVQUAL metode.
Metoda SERVQUAL je bila deležna kritik v marketinški literaturi, predvsem pri
psihometričnih lastnostih instrumenta; slabša napovedna veljavnost in njegove uporabe
razlikovanja rezultatov(npr. Carman, 1990; Cronin and Taylor, 1992, 1994; Brown,
Churchill and Peter, 1993). Metoda SERVQUAL združuje pet dimenzij: zanesljivost,
otipljivost (videz okolja, zaposlenih, opreme…), odzivnost (pripravljenost pomagati
uporabniku), vzbujanje zaupanja in vživljanje v položaj uporabnika. Zaradi problemov
uporabnosti metode SERVQUAL, je (IPA) pridobil popularnost na različnih področjih za
merjenje kakovosti storitev. Ta metoda izključuje sporna pričakovanja strank iz analize in
namesto tega izpostavlja pomen mesta stranke pri vsakem izdelku, storitvi ali atributu.
(Whitfield J. v: Tourism management, 2005 ,str.152-155). Najpomembnejša značilnost je
zanesljivost, sledijo ji zagotovilo ter odzivnost in otipljivost, empatija nastopi kot zadnja.
(Parasuraman, Zeithaml in Berry (1985, 1988 in 1991), povz.po : Armand Faganel, 2006,
Zaznavanje kakovosti storitev visokošolskega izobraževanja)
Udeležba na dogodku, prirejenem v domačem okolju/občini, se razlikuje od udeležbe na
dogodku, ki zahteva potovanje. Potovanje je tu nujen pogoj za prisostvovanje na
dogodku, kar vpliva tudi na samo odločitev gosta ali bo dogodek obiskal (turista motivirajo
potovanje, stroški/tveganja potovanja, ter sama destinacija na kateri se dogodek odvija).
Za velik obisk takšnih dogodkov je potrebno poznati motive,ki spodbudijo obiskovalce k
pristopu na dogodek in natančne motive (posebne izkušnje iz dogodkov in prireditev).
Geografske preference in vzorci naj se pojavljajo, kjer destinacije lahko neposredno
vplivajo na proces, s pomočjo ponudbe in razvoj Hallmark dogodkov.
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4 MOTIV IN PRIPOROČILA ZA UDELEŽBO NA KONRESIH

Splošna definicija motivacije je, da je motivacija usmerjanje človekovega delovanja ali
aktivnosti k želenim ciljem. Je zbujanje hotenj, želja ki nastanejo v človekovi notranjosti,
umu, njegovem okolju, zaradi potreb, ki usmerjajo njegovo delovanje k zastavljenem cilju
(Uhan, 2000, str. 11, povz. po: Bučar J., 2009). Motivacija je namreč tista, ki po postavitvi
ciljev, usmerja naše vedenje, ravnanje, da jih dosežemo.
Motivacija izhaja iz besede motiv, kar pomeni gibati se, poznamo več vrst motivov:
- Primarni motivi, to so motivi, ki omogočajo človeku preživetje.
- Sekundarni motivi, so tisti motivi, ki povzročajo pri posamezniku zadovoljstvo, niso pa
povezani s preživetjem človeka.
- Podedovani motivi so tisti, ki jih človek prinese s seboj na svet.
- Pridobljeni motivi so motivi, ki jih človek pridobi skozi svoje življenje.
Henry (1986, str. 25) opredeljuje motiv kot katerikoli faktor ali spremenljivko, za katero
obstaja verjetnost, da ima neposredno funkcionalno zvezo z vedenjem potrošnika.
Psihologija motivacije se ukvarja z vprašanjem, kaj nas privede do tega, da nekaj
naredimo ali ne naredimo. Poznamo več teorij motivacije, ki so nas spremljale skozi
zgodovino, v turizmu sta se ohranili Maslowa in Freudova teorija motivacije. Turisti ali
kongresni gostje imajo svoje notranje in zunanje razloge za potovanje, zato je zelo
pomembno vedeti, kakšni so ti razlogi ter zakaj so se odločili za izbiro destinacije ali
dogodka. Razumevanje turistične motivacije je ključnega pomena za nadaljnje usmerjanje
trženjskega sklopa predstavljene destinacije ali v primeru kongresne dejavnosti, samih
kongresnih dogodkov. Če poznamo motive, ki so gosta pripeljali do odločitve o udeležbi
na potovanju ali srečanju, lahko v prihodnosti čim bolje izkoristimo poznavanje same
ciljne skupine in njihove motive ali vedenje ter jim ponudbo prilagodimo, hkrati pa
poskušamo ponuditi kakovostne storitve, ki se bodo gostom vtisnile v spomin ter sprožile
efekt govoric, ki bi lahko pripeljal do lojalnosti same destinacije, dogodka ali ponudbe.
Pred odločitvijo posameznika za nakup izdelka in samo motivacijo pa nastopijo elementi,
kot povod za ravnanje ali vedenje posameznika, ti so:
-

potrebe,hotenja,cilji,
družbenoekonomske in demografske značilnosti (dohodek, starost, spol, poklic….),
osebne lastnosti,
stališča.
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Od naštetih elementov, ki delujejo povezano, je odvisno kako bo posameznik reagiral, ko
bo motiviran. Zelo pomembne so informacije, ki jih posameznik zazna in z njimi lahko
oceni trenutni položaj. Pomembno je tudi to na kakšen način si bo informacije razlagal,
oziroma kako jih bo sprejel. Pri odločanju so informacije ključnega pomena, zato je zelo
pomembno, da stranke pridobijo čim več informacij o ponudbi. Kot vemo, lahko pozitivne
izkušnje storitev ali proizvodov,ki jih turist prejme privedejo do ponovnega obiska
destinacije, prav tako tudi efekt kroženja govoric, lahko privede do novih potencialnih
kupcev oziroma obiskovalcev (npr. prijatelji, sorodniki, sodelavci). Priporočila oseb, ki so
že bile na destinaciji ki jo želimo obiskati, ali so že obiskali kongres ki se želimo udeležiti,
so najbolj zanesljiv vir informacij za našo odločitev. Udeleženci imajo različne interese in
motive za udeležbo na takšnih dogodkih, na primer »Strokovnjaki morajo udeležiti
določenih konference zaradi njihove izobraževalne vsebine ali edinstvene omrežne
možnosti« (Severt, Wang, Chen, in Breiter, 2007 v: Events Tourism, 2007, str. 416).
Večina opredelitev motivacije temelji na »push« (notranje sile) in »pull« potovalni
motivaciji (zunanje sile). Ta metoda temelji na principu potiska ali potega motivacijskih sil.
O motivaciji potiskanja govorimo, ko nastopijo instinkti, goni in potrebe ki so motivacijski
dejavniki, ki nas spodbujajo, potiskajo v želeno vedenje (Musek, 1993, 2005). Ko naše
vedenje privlačijo in usmerjajo cilji, ideali, vrednote, ki nas spremljajo skozi vse življenje
govorimo o motivaciji privlačnosti (Musek, 1993, 2005). Notranji motivi oziroma faktorji
nam pomagajo razložiti, zakaj so se stranke odločile za potovanje ali udeležbo na dogodku
ter kako je prišlo do njihove odločitve. Zunanji motivi so zunanje motivacijske spodbude,
ki izhajajo iz okolja, se uporabljajo posredno (uporablja jih nekdo drug,vplivajo pa na
nas), namen uporabe teh spodbud, je da bi sprožili motivacijski proces (RazdevšekPučko,2000). Potisni motivi se nanašajo na želje turistov, medtem ko so motivi potega
povezani z atributi ciljne odločitve (Cha, McCleary, in Uysal, 1995;mCrompton, 1979;
Dann, 1981; Oh, Uysal, & Weaver, 1995) in se nanašajo na destinacijsko privlačnost, kot
so npr. plaže, nočno življenje, kulturne znamenitosti, parki. Te lastnosti lahko spodbudijo
turista ali kongresnega gosta, da se odloči za obisk destinacije ali države, kjer se odvija
srečanje.
Slika 3: Hipotetični model delovanja motivacije

Motivacija
potiska sil

Zadovoljstvo z
potovanjem/u
deležbi

Zvestoba
do
destinacije

Motivacija
potega sil

Vir: Y. Yoon, M. Uysal (2005, str.46)
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Turizem je vedno povezan z človeško naravo, zato je pomembno razložiti zakaj se ljudje
odločijo za potovanje in kaj je vzrok za njihovo odločitev. V upravljanju turističnih
destinacij, je zadovoljstvo strank s potovanjem in ponudbo ključnega pomena za uspešno
poslovanje. Pretekle izkušnje iz potovanja imajo močan vpliv na vedenjske namere turista.
Chen (1998) navaja, da pretekle izkušnje potovanje pogosto vplivajo na izbiro turistov na
njihovo vedenje neposredno in/ali posredno. Kakovost ima neposreden vpliv na vedenjske
namere in posredno vpliva na njih preko zadovoljstva. V kongresnem turizmu, ki ga
zaznamuje prevlada ciljanih koristi, so naj pogostejši motivi izobraževanje, spoznavanje in
navezovanje stikov, profesionalna iznajdljivost ter vodstvo.

4.1 PRIPOROČILA (VPLIV NA PROSTOČASNI TURIZEM)
Ponovni nakup ali priporočila drugim osebam, nas največkrat pripeljeta do zvestobe
potrošnikov. Zvestoba pa je eden od ključnih kazalnikov, ki se uporabljajo za merjenje
u speha strategije trženja (Flavian, Martinez, Polo, 2001 v: Yoon Y. in Uysal M.:Tourism
management: An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination
loyalty: a structural model (2005)). Tako lahko turist, ponovno obišče destinacijo, ali pa jo
priporoči sorodnikom, prijateljem ali znancem, kot kongresni gost, ki priporoči kongres,
seminar ali pa destinacijo omenjenim skupinam. V obeh primerih je njihova odločitev
pomembna za organizatorje dogodkov srečanja ali upravitelje turističnih destinacij, tudi
hotelov. Je pa pomembno dejstvo, da sta lojalnost do destinacije in zadovoljstvo gosta ali
turista dva samostojna pojma, ki delujeta neodvisno drug od drugega.
Zvestoba potrošnikov je bila na splošno opredeljena v vedenjskih pogojih kot ponovitev
kupne ferkvence ali sorodne vrednosti iste blagovne znamke nakupa (e. g., Tellis 1988).
Hawkins, Best,and Coney (1995) sta definirala zvestobo potrošnika kot namensko ali
dejansko ravnanje, da večkrat kupijo isti izdelek, obiščejo isto destinacijo, ali uporabijo
isto storitev. Veliko znamenitosti in turističnih destinacij je odvisnih od ponovnega obiska
gostov oz. stalnih strank.
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Stalni gostje navadno iščejo sprostitev na destinaciji, medtem ko novi obiskovalci iščejo
raznolikosti, ki jih v njihovih domačih krajih ne.
Gitelson in Crompton (1984) sta opredelila pet razlogov, zakaj se ljudje vračajo na
poznano destinacijo:
-zmanjšanje tveganja, ker so prej bili zadovoljni z določeno destinacijo,
-zmanjšanje tveganja, ker so prej tam našli isto vrsto ljudi,
-čustvena pripadnost določeni destinaciji,
-nadaljnja raziskovanja destinacije,
-pokazati destinacijo drugim ljudem
(Gitelson in Crompton ,1984).
Fakeye in Crompton (1991) sta poročala razlike med motivi gostov ki ne obiščejo
destinacije, tistimi, ki jo prvič obiščejo in ostalimi, ki destinacijo večkrat obiščejo.
Za obiskovalce ki destinacijo obiščejo prvič ali je ne obiščejo veljajo »pull« dejavniki
(fizična privlačnost destinacije) kot ključni motivatorji. Medtem ko za ponavljajoče
obiskovalce so »push« dejavniki oz. dejavniki potiska (posameznikove družbene
psihološke potrebe), bolj pomembne.
Ko oseba že pozna destinacijo, in se ji ta vtisne v spomin, je velika verjetnost, da bo ob
srečanju s ponudbo kjer nastopi ista destinacija odločitev te osebe hitrejša, saj oseba
poseduje veliko več informacij o kraju in je zato njegova odločitev hitrejša in
učinkovitejša.
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5 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE

Podjetje GOMICE (GORMICE d.o.o.) je družba za svetovanje, trženje in management v
poslovnem turizmu, je mlado podjetje, bilo je ustanovljeno konec leta 2006, na kongresih pa
nastopa kot PCO (Professional congress organisation) oziroma Profesionalni kongresni
organizator. Podjetje je ustanovil sedanji direktor družbe Gorazd Čad, šteje 10 zaposlenih, kar je
zelo malo, glede na visoko produktivnost podjetja. Podjetje GOMICE deluje predvsem na
področju kongresnega/poslovnega turizma v Sloveniji, njegov trg pa se razteza po vsej JV Evropi
(izključno Balkanu ), ter v naslednje države: Nemčijo, Belgijo, Francijo, VB. Podjetje se vključuje
v razne programe predstavitve Slovenije kot kongresne destinacije, sodeluje pa tudi z zavodom
Kongresno turistični Urad RS ter nastopa in se povezuje v različna združenja. Podjetje sprejema
veliko izzivov, kar ga dviga v vrh njegove uspešnosti in profesionalnosti, sodeluje namreč tudi pri
različnih projektih : Conventa-borza kongresne industrije (tukaj nastopa več kot 120
razstavljalcev iz JV Evrope, to so razni turistični in kongresni uradi, kongresni in konferenčni
centri, kongresni hoteli, posebne lokacije, profesionalni organizatorji kongresov, destinacijske
agencije, letalski prevozniki… ,ter več kot 200 vabljenih gostov ki jim podjetje krije stroške
akomodacije, prevoza, hrane, cilj pa je udeležba v čim večjem številu), SPA-CE- je poslovna
borza zdraviliškega in wellness turizma centralne Evrope, združuje ponudbo zdravilišč in spa
centrov ter wellness hotelov centralne Evrope in vabljenih gostov iz vseh strani sveta, NATOURborza aktivnih programov v naravi, ki je največji slovenski poslovni dogodek za aktivni oddih v
naravi in združuje ponudnike iz Slovenije in celotne Evrope, vključuje? tudiborze strank in borze
končnih naročnikov. Naročniki podjetja so: Gospodarsko razstavišče, Hit d. d., Adria Airways,
Občina Dol pri Ljubljani, Loka Invest, Wuerth, Čebelarska zveza Slovenije, Individa, Toyota
Adria, Toyota Tsusho Corporation, Zavod-kongresnoturistični urad Slovenije, Zavod za turizem
Ljubljana, Tax-fin-lex informacije in storitve, Johnson&Johnson, Terme Dobrna…

5.1 OBSEG STORITEV PODJETJA :
-

Organiziranje kongresov in srečanj
Tiskane poslovne, strokovne in znanstvene revije in periodika
Tiskane splošne revije in periodika
Oglaševalski prostor v tiskanih revijah in periodiki
Oglaševalski prostor v internetnih revijah in periodiki
Organiziranje sejmov in razstav
Svetovanje pri trženju
Blagovne znamke in franšize
Vodenje projektov, razen vodenja gradbenih projektov
Raziskovanje trga: kvantitativne ad hoc ankete
Raziskovanje trga: kvalitativne ankete
Kompletne storitve oglaševanja
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Od ustanovitve podjetje izdaja tudi revijo Kongres, ki je ena temeljnih dejavnosti podjetja.
Kongres je prva slovenska strokovna revija za poslovni turizem, promovira poslovni
turizem v Sloveniji in celotni JV Evropi. Revija je tudi uradno glasilo Zavoda Kongresnoturistični urad Slovenije, izdaja pa se v angleškem in slovenskem izvodu.

5.2 ORGANIZIRANOST PODJETJA GOMICE
Podjetje je organizirano tako, da je na čelu vodstva podjetja direktor, ki je hkrati lastnik in
ustanovitelj podjetja, pomagata mu še pomočnik direktorja za finance, ta ureja vse
računovodske zadeve in vodi bilanco stanja podjetja in proračun podjetja ter asistent
projektne pisarne, kateremu pomoč nudita še dva študenta. Organigram se nato razdeli v
2 veji; na vodstvo kongresov, ki jih vodi direktorica kongresov ter vodstvo na začetku
omenjenih borz, katere vodi sam direktor podjetja. Direktorici kongresov pri organizaciji
pomaga registracijska pisarna za vodenje evidence vseh udeležencev kongresa, ki jo vodi
asistentka. Direktorju organizacije borz pomoč nudita vodja projekta za kongresne goste
(HB), ter asistent Internega DMC programa (ta predstavlja razstavljalce na borzah). Pod
vodstvom direktorja projektov za borze sta še dve vodji projektov za borze, ki imata
dodeljene različne borze (vodja projektov 2, vodi borzi Conventa in Space ,vodja projektov
3 pa vodi borzo Natour ),za katere organizirata delovanje. Znotraj podjetja je nastala še
ena čisto samostojna veja v organigramu in sicer podjetje Toleranca Marketing d. o. o. ,ki
deluje na področju za tržno komuniciranje in založništvo. Ustanovila sta jo direktor
podjetja GOMICE Gorazd Čad in Jana Apih. ki je direktorica Tolerance ter vseh izbranih
projektov. Pri marketingu ji pomaga izvedbeni oblikovalec, pod njo pa sta še tržnik –
asistent, ki pomaga tržiti projekte, ter »web« urednik, ki ji pomaga pri urejanju spletnih
strani. Direktorica vodi tudi projekte 5(Sava hoteli, Zeleni Kras, Jezeršek) tukaj gre
predvsem za PR ponudbo, svetovanje pa vodi prav tako Gorazd Čad, pod vejo Marketing
je tudi uredništvo revije Kongres, ki skrbi za izdajo revije.
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Slika 4:Organigram podjetja Gormice d.o.o.

Vir: Gormice d.o.o.
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5.3 PRAVNA PODLAGA PODJETJA
Delovanje marketinške in kongresne agencije Go.Mice temelji na Kolektivni pogodbi
dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Ur.l. RS, št. 83/1997). Poleg tega delovanje
agencije izhaja iz internih aktov Go.Mice, ki vključujejo:
- Akt o organizaciji dela,
- Akt o sistemizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o varstvu podatkov.

5.4 FINANČNI VIDIK ORGANIZACIJE (2009-2010)
Organizacija se financira predvsem s plačili udeležencev kongresov borz, oglaševanjem v
reviji Kongres, marketinškimi projekti itd.
Pridobljena finančna sredstva pa se rabijo predvsem za plačila storitev podizvajalcem
kongresnih storitev (nočitve udeležencev borz, najem prostorov, pogostitve udeležencev
na dogodkov, letalske karte…)

- pridobivanje finančnih sredstev s strani evropske unije
Kot marketinška agencija podjetje Go.Mice pripravlja in izvaja razpise za pridobivanje
finančnih sredstev Evropske unije za naročnike na področju turizma. Agencija Go.Mice
tako sodeluje pri pridobivanju finančnih sredstev, predvsem pa kot izvajalec projektov
sofinanciranih s strani Evropske unije. Poleg tega je agencija Go.Mice uspešno kandidirala
na razpisu za mlade raziskovalce v gospodarstvu, generacija 2009, ki ga delno financira
Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada (ESS). ESS je glavni finančni
instrument EU za vlaganje v ljudi. ESS podpira zaposlovanje. Ljudem pomaga okrepiti
njihovo izobrazbo in sposobnosti, ki izboljšajo njihove zaposlitvene možnosti. Je eden od
strukturnih skladov EU, ki je bil ustanovljen za zmanjševanje razlik v bogastvu in
življenjskih standardih v državah članicah EU in regijah ter posledično za spodbujanje
gospodarske in socialne kohezije. Glavni namen ESS je spodbujanje zaposlovanja v EU,
države članice in regije si delijo svoje operativne programe ESS, da izpolnijo svoje
dejanske potrebe.
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- Izkaz poslovnega izida v letih 2009-2010
Tabela 1:Bilanca prihodkov in odhodkov podjetja Gormice d.o.o.

Bilanca prihodkov in
odhodkov podjetja
GORMICE d. o. o.

2009

(%)

2010

(%)

Stopnja
rasti
2009/10
(%)

FINANČNI PRIHODKI

4405

100

16263

100

269,19

Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz danih
posojil
Finančni prihodki iz
poslovnih terjatev

0

1843

11,33

0

12

0,07

4405

100

14408

88,59

227,08

FINANČNI ODHODKI

45638

100

20235

100

55,67

14094

69,65

-66,4

6141

30,35

66,1

-3972

100

90,36

Finančni odhodki iz oslabitve
in odpisov finančnih naložb
0
Finančni odhodki iz finančnih
obveznosti
41941
Finančni odhodki iz poslovnih
obveznosti
3697
Presežek/Primanjkljaj

-41233

Verižni
indeks
369,19

-48,720365

0

9,63

Vir: lasten, priloga 3

Stopnja rasti pri finančnih prihodkih podjetja v obdobju 2009-2010 je 269,19 % kar je
zelo veliko,glede na stopnjo pri finančnih odhodkih ki je samo -55,67, kar pomeni, da so
se odhodki zmanjšali za 55,67 % ali 25.403 €, zato lahko sklepam, da je poslovanje
organizacije uspešno. V tabeli je vidno, da se primanjkljaj podjetja zmanjšuje, kar pomeni
da gre za dolgoročno investicijo podjetja, ki naj bi investiralo v svoj razvoj na daljši rok. V
naslednjem obdobju od 2-4 leta bo podjetje začelo poslovati z dobičkom. Povprečna
stopnja rasti primanjkljaja je 90,36 %, kar pomeni, da se je finančni primanjkljaj v
povprečju zmanjšal skoraj za 100% letno. Če pogledam verižni indeks leta 2010 glede na
leto 2009 vidim, da so se prihodki podjetja povečali za 369,19 %, kar pomeni približno 3,7
krat več kot leto prej. Odhodki pa so se v letu 2010 zmanjšali in sicer za 48,72%. Podjetje
je leta 2010 še zmeraj beležilo primanjkljaj, vendar je ta manjši za 37.261 €.
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5.5 POTEK DELA V ORGANIZACIJI –MOJE UGOTOVITVE
Pri opravljanju dela v organizaciji sem ugotovil, da je delo zaposlenih usklajeno in timsko,
zaposleni z strankami komunicirajo predvsem preko uporabe email-a, ter odgovarjanja na
telefonske klice, za vsak projekt direktor skliče sestanek in se z vodji dogovori o poteku
projekta, dodeli jim naloge, vodje pa naprej vodijo in organizirajo delo. Ugotavljam, da
gre za vrsto organizacijskega vodenja z delom v team-u, ter uporabo »feedback«
informacij, katere direktor zahteva za popolno informiranost o poteku projekta. Mislim, da
je takšen način dela zelo dober, saj so tako vodje ter vsi udeleženi v projektu obveščeni o
nalogah in se med seboj lahko uskladijo.
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6 IZVEDBA RAZISKAVE

Raziskavo sem izvedel v okviru obvezne študijske prakse, ki sem jo opravljal v okviru
Fakultete za Upravo v podjetju Gormice d. o. o. na prošnjo javnega zavoda Turizem
Ljubljana, iz raziskave sem uporabil potrebne podatke za raziskavo v svoji diplomski
nalogi. Javni zavod Turizem Ljubljana je lokalna turistična organizacija, ki jo je ustanovila
Mestna občina Ljubljana. Namen raziskave je identificirati značilnosti kongresnih gostov v
Ljubljani in njihovo zadovoljstvo s kongresno ponudbo, ter izmeriti zaznano kakovost
storitev kongresne ponudbe Ljubljane. Cilj raziskave je opredeliti značilnosti kongresnih
gostov, njihove motive ter zaznano kakovost storitev ter odgovoriti na zastavljeno
vprašanje o vplivu kongresnega turizma na prostočasni turizem. Raziskavo sem začel
razvijati z metodo anketiranja, na podlagi katere sem ob stiku z anketiranci opazil, da bi
moral biti vprašalnik nekoliko krajši, saj jih veliko vprašalnika ni izpolnilo do konca,
vprašanja pa so si bila med seboj zelo podobna. Kljub temu je bil prav ta način
pomemben za pridobitev konkretnih odgovorov, ki smo jih želeli. Sam sem anketiral na
nevro-znanstveni konferenci Sinapsa Neuroscience Conference 2011, ki se je odvijala v
Cankarjevem domu, ostale ankete pa smo zbrali iz ostalih kongresov in konferenc, kjer so
anketirali tudi ostali zaposleni, skupaj smo zbrali 347 veljavno izpolnjenih anket.
Po izboru podatkov, sem neveljavne in nepopolno izpolnjene ankete izločil iz analize. Nato
sem analiziral odgovore po faktorjih, kasneje pa sem vse faktorje z skupnimi značilnostmi
združil v eno, tako sem lažje izvedel obdelavo podatkov. Vprašalnik je bil v angleškem
jeziku, saj je večina anketirancev prihajala iz tujine, kar bo pokazala tudi moja
interpretacija pridobljenih rezultatov. Ko so bile ankete izbrane sem jih vnesel v program
za obdelavo podatkov anket PSPP, pred tem pa sem vanj moral pravilno oblikovati še
variable ali spremenljivke ter določiti njihove parametre (npr. ali gre za ordinalno,
nominalno spremenljivko…), za vsako vprašanje posebej. Vprašalnik prilagam kot prilogo
ob zaključku naloge.
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6.1 METODE DELA
Za izvedbo raziskave sem uporabil metodo anketiranja s pomočjo katere sem pridobil
podatke, ki so bili osnova za začetek analize problemske naloge. Kot instrument
raziskovanja sem uporabil anketo, vprašanja v anketi so bila odprtega in zaprtega tipa.
Ker sem kot zaposlen v podjetju, ki se ukvarja s kongresno dejavnostjo in jo organizira,bil
tudi sam udeležen raznih kongresno turističnih dejavnosti sem uporabil tudi svoja
opazovanja, informacije sem pridobil tudi s pomočjo zaposlenih v podjetju Gormice d. o.o.
V svoji nalogi sem raziskoval vedenje, motive kongresnih gostov, ki so privedli do
udeležbe na kongresu ter sam profil kongresnega gosta. Vzel sem vzorec 347 anketiranih
gostov, iz konferenc:
- SINAPSA Neuroscience Conference 2011, ki se je odvijala v Cankarjevem domu,
- Konferenca ESSLLI 2011: (European Summer School in Logic, Language and
Information), na fakulteti za matematiko in fiziko,
- 6th ECPR : (Summer School in Methods and Techniques) Fakulteta za družbene vede,
- ISTIB 2011 : (8th International Symposium of Terrestrial Isopod Biology ) Biotehniška
fakulteta,
- EISS : (Letna konferenca Evropskega instituta za socialno varnost) Pravna fakulteta.
Posamezne spremenljivke sem združil v sklope, katerim so si bile spremenljivke skupne.
Pri raziskavi sem uporabil tudi metodo izračuna kontignence, s pomočjo katere sem glede
na uporabljeno literaturo analiziral povezanost spremenljivk zadovoljstva kongresnih
gostov, in zvestobe, ter destinacijske podobe in zadovoljstva kongresnih gostov.

6.2 SPREMENLJIVKE:
1. Profil kongresnega gosta: starost, stopnja izobrazbe, zaposlitveni status, država
porekla, udeležba na srečanju v Sloveniji.
2. Motiv udeležbe kongresnega gosta
3. Kakovost kongresnih storitev v Ljubljani
4. Zadovoljstvo z obiskom Ljubljane
5. Govorice in Priporočila
6. Ponovni obisk destinacije in podaljšanje obiska destinacije
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6.2.1 PROFIL KONGRESNEGA GOSTA
6.2.1.1 Starostna struktura
Grafikon 1: Starost

Vir: lasten, tabela 1

- Največ gostov je bilo starih od 20-39 let (skupaj kar 73,6%)

Slika nam kaže starostno strukturo vprašanih udeležencev kongresa. Na njej vidimo, da je
najmanjši delež tistih udeležencev, ki so stari več kot 70 let, teh je samo 0,29 %. Sledijo
jim tisti, ki spadajo v razred 60-69 let, teh je nekoliko več in sicer 1,76 %, število se
poveča pri tistih udeležencih, ki spadajo v starostno skupino od 50-59 let in jih je 9,68
%.Sledijo si gostje, ki so stari 40-49 let (14,66 %) , 30-39 let ( 28,74 % ), največji delež,
kar 44,87 % je starih od 20 do 29 let. Povzamemo lahko, da je največ udeležencev starih
30-39 let( 28,74 % ) let ter tistih ki so stari od 20-29,teh je za 16,13 % več od tistih, ki
spadajo v razred starih 30-39 let. Sklenemo lahko, da je bila na kongresu udeležena
večina mlajših obiskovalcev starih 20-39 let (73,6 %).
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6.2.1.2 Stopnja izobrazbe
Grafikon 2: Stopnja izobrazbe

Vir: lasten, tabela 2

-Največji delež gostov je imelo magistrsko izobrazbo ali specializacijo (44,25
%)

Diagram na sliki nam prikazuje delež(%)vprašanih udeležencev kongresa po izobrazbi.
Iz tega diagrama lahko razberemo, da je največji delež kongresnih gostov z magistrsko
izobrazbo in sicer 44,25 %, nekoliko manj je tistih z doktorsko izobrazbo, teh je 38,94 %,
kar je za 5,31% manj od tistih z magistrsko izobrazbo. Občutno manj 14,45 % je tistih
gostov z visokošolsko izobrazbo, 1,77 % gostov je z srednješolsko izobrazbo in 0,59 %
vprašanih ima osnovnošolsko izobrazbo. Povzamemo lahko, da je največji delež gostov z
magistrsko (44,25 %)in doktorsko izobrazbo (38,94 ), le da je tistih z magistrsko za
5,31% več.
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6.2.1.3 Zaposlitev
Grafikon 3: Zaposlitev

Vir: lasten, tabela 3

- Največ gostov je zaposlenih v javnem sektorju (51,47 %)

V zgornjem grafikonu je prikazana struktura zaposlitev vseh vprašanih gostov .
V nadaljevanju bomo videli, da so nekateri gostje dejavni na več področjih. Največ
kongresnih gostov, kar 51,47 % je zaposlenih v javnem sektorju, sledijo jim študenti z
26,47 %, zaposleni v zasebnem sektorju, teh je 15 %, samozaposleni, ki štejejo 1,76 %,
upokojenci 1,47 %, sledijo gostje, ki so zaposleni v javnem in zasebnem sektorju teh je
prav tako 1,74 %, zaposleni v javnem sektorju ter hkrati študirajo 0,88 %, samozaposleni
in hkrati v javnem sektorju 0,59 %, enako štejejo gostje, ki so zaposleni v zasebnem
sektorju ter hkrati študirajo, 0,59 %, najmanj pa je gostov, ki so zaposleni v privatnem in
javnem sektorju ter hkrati študirajo in so samozaposleni. Povzamemo lahko, da je največji
delež zaposlenih v Javnem sektorju 51,47 %, to pomeni več kot polovica vseh vprašanih
gostov, pomeni tudi, da je zaposlenih v javnem sektorju za 25 % več kot študentov
(26,47 %), teh pa je za 11,47% več kot zaposlenih v zasebnem sektorju, ki šteje 15 %
vseh vprašanih gostov.

31

6.2.1.4 Matična država
Grafikon 4: Matična država

Vir: lasten, tabela 4

- Največ kongresnih gostov prihaja iz Evrope (82,13 %)

Slika nam prikazuje iz katerih držav prihajajo naši anketiranci.
Opazimo lahko, da je največji delež gostov, ki so prišli iz celotne Evrope (82,13 %), ter Evropske
Unije (66,57 %). Od držav EU so po številu najbolj izstopale Nemčija (7,83%), Italija (7,83 %) ,
Velika Britanija (6,33), Francija (4,82), Češka (4,22 %) in Belgija (3,92 %). Od drugih svetovnih
držav pa najbolj izstopata USA z največ 3,31 % in Južna Afrika z samo 0,3 %.
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6.2.1.5 Prisostvovanje kateremu od kongresom v Sloveniji
Grafikon 5: Prisostvovanje kateremu od kongresov v Sloveniji

Vir: lasten, tabela 5

- Velika večina gostov se je prvič udeležila kakršnegakoli kongresa v Sloveniji
Od 347 (100 %) vprašanih udeležencev kongresa, se jih 319 ( 92,46 %) nikoli prej ni
udeležilo kongresa v Sloveniji, medtem ko jih je 26 (7,54 %) vprašanih, že bilo na
kongresu v Sloveniji, dva obiskovalca nista podala odgovora na vprašanje. To pomeni, da
je velika večina vprašanih (92,46 %) prvič prisostvovala na kakršnemkoli kongresu v
Sloveniji.
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6.2.2 MOTIV UDELEŽBE KONGRESNEGA GOSTA
Pri opredelitvi motivov za udeležbo kongresnega gosta na dogodku, sem
motive razdelil v 5 sklopov:
- osebni faktorji,
- kongresno-turistični faktorji,
- destinacijski faktorji.
V tem delu naloge sem karakteristike, ki so zahtevnejše prevedel v Slovenščino, da bo
naloga razumljivejša.
Najpomembnejši faktorji, ki vplivajo na odločitev posameznika o udeležbi na srečanju so
osebni faktorji.
6.2.2.1 Osebni faktorji
Grafikon 6: Osebni faktorji

Vir: lasten, tabela 6

- Med osebnimi faktorji prevladujeta razpoložljivi čas in finančna podpora
organizacije
Odgovori:
1,00-sploh ni pomembno
2.00-ni pomembno
3,00-nekoliko pomembno
4,00-pomembno
5,00-zelo pomembno

Grafikon na sliki prikazuje povprečne vrednosti odgovorov na vprašanje o pomembnosti
navedenih faktorjev, ki so po mnenju gosta vplivali na njegovo udeležbo na srečanju.
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Vidimo lahko, da je na udeležbo gostov najbolj vplivala finančna podpora podjetja ali
organizacije v kateri je zaposlen (3,83), najmanj pa so nanj vplivali osebni, zdravstveni
pogoji za potovanje (2,87). Povprečna ocena osebnih faktorjev je 3,36 , kar pomeni, da
so osebni faktorji nekoliko pomembni za odločitev gosta o pristopu k srečanju. Večina
gostov se je za sodelovanje na kongresu odločilo na podlagi finančne dodelitve
sredstev in razpoložljivega časa.
Povprečno oceno sem dobil po seštevku posameznih povprečji ferkvenc, ki sem ga delil z
številom vseh ferkvenc (n).
6.2.2.2 Kongresno-turistični faktorji, ki vplivajo na odločitev o udeležbi na
srečanju
Grafikon 7: Kongresno-turistični faktorji

Vir: lasten, tabela 7

- Med kongresno-turističnimi faktorji, ki vplivajo na odločitev o udeležbi na
srečanju, največji delež zavzemata faktorja Catering ponudbe in čas
potovanja.
Iz grafikona na sliki lahko razberemo, da je med kongresno turističnimi faktorji na obisk
gosta najbolj vplivala Catering ponudba (priprava hrane,pijače…) (3,46), najmanj pa so
nanje vplivali stroški transporta z povprečnim odgovorom 2,9 kar pomeni, da se približuje
odgovoru »nekoliko pomembno«. Povprečna ocena kongresno-turističnih faktorjev je
3,20, kar pomeni, da so kongresno-turistični faktorji v povprečju nekoliko pomembni za
odločitev gosta o udeležbi na srečanju.
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6.2.2.3 Desinacijski faktorji
Grafikon 8: Destinacijski faktorji

Vir: lasten, tabela 8

- Med destinacijskimi faktorji, ki vplivajo na odločitev o udeležbi na srečanju,
največji delež zavzemajo varnost, privlačna podoba in priložnosti za oglede.
Če pogledamo sliko lahko vidimo, da na udeležbo gosta najbolj vpliva faktor varnosti in
varnostnih razmer (3,35), najmanj pa enostavnost izdaje vizuma z povprečno oceno 2,78,
kar pomeni da se približuje odgovoru »nekoliko pomembno«.
Povprečna ocena destinacijskih faktorjev je 3,08 to pomeni, da so destinacijski faktorji
nekoliko pomembni za udeležbo gosta na kongresu niso pa zelo pomembni .
6.2.3 KAKOVOST PONUDBE KONGRESNIH STORITEV V LJUBLJANI
Grafikon 9: Destinacijski faktorji kakovosti

Vir: lasten, tabela 9
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- Glavne pozicijske prednosti Ljubljane na B2C(business to consumer) trgu so
varnost, njen imidž, gostoljubnost in prijaznost.
Odgovori v anketi:
1-Nezadovoljen v celoti
2-Nezadovoljen
3-Nekoliko zadovoljen
4-Zadovoljen
5-Zelo zadovoljen
Na sliki imamo prikazan diagram, ki nam pove kako so kongresni gostje zadovoljni z
kvaliteto ponujenih storitev v Ljubljani. V povprečju je najmanj ocenjena postavka nočno
življenje (3,76), saj so gostje večinoma bivali v Ljubljani le za čas kongresa in niso
predvideli nočnih uric v Ljubljani, saj se je kongres začel že zjutraj. Najbolj pa so gostje
zadovoljni z varnostjo v Ljubljani, kar kaže povprečna ocena 4,49. Na lestvici zaznane
kakovosti storitev od 1 do 5 si Ljubljana prisluži povprečno oceno 4,28.
6.2.3.1 Kakovost storitev na podlagi kongresno-turističnih faktorjev
Grafikon 10: Kakovost na podlagi kongresno-turističnih faktorjev

Vir: lasten, tabela 10

- Pri kongresno-turističnih faktorjih se Ljubljana dobro pozicionira pri
kakovosti konferenčnih zmogljivosti, kjer je povprečni odgovor 4,34 kar
pomeni zadovoljen, hotelskih (3,82) in za en odstotek manj, catering
storitev(3,81) ter splošne cenovne dostopnosti (3,87).
Slabše so ocenjene postavke stroškov namestitve, transporta in hrane ter pijače, še vedno
pa, so te postavke povprečno ocenjene nad 3, kar pomeni nekoliko zadovoljivo in se
približujejo odgovoru »zadovoljen«.
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6.2.3.2 Kakovost prejetih storitev gosta
Grafikon 11: Kakovost prejetih storitev

Vir: lasten, tabela 11

Slika nam prikazuje do kolikšne mere se anketirani gostje strinjajo z navedenimi trditvami.
Trditve :
1. Prejel/a sem visoko kakovost storitev (povprečna ocena 4,05)
2. Plačal/a sem razumljivo ceno za storitve (povprečna ocena 3,84)
3. Prejel/a sem odlično vrednost ponudbe (povprečna ocena 3,65)
Na lestvici od 1 do 5 si Ljubljana prisluži povprečno oceno 4,1 za visoko kakovost storitev
kongresnim gostom, 3,84 za razumne cene storitev in 3,65 za odlično vrednost ponudbe
kongresnim gostom. Tukaj lahko povem,da je Ljubljana po kakovosti storitev zelo dobro
pozicionirana, saj so jo obiskovalci ocenili z povprečno oceno 4,1 kar pomeni, da so
vprašani prejeli visoko kakovost storitev.
6.2.4 ZADOVOLJSTVO Z OBISKOM LJUBLJANE
Grafikon 12: Zadovoljstvo z obiskom Ljubljane

Vir: lasten, tabela 12
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- 9 od 10ih gostov je zadovoljnih z obiskom Ljubljane.
Če pogledamo graf na sliki, lahko vidimo, da prikazuje v kolikšni meri so kongresni gostje
zadovoljni z obiskom Ljubljane. Z analizo grafikona na sliki, lahko povemo, da je 89,38 %
kongresnih gostov zadovoljnih z obiskom Ljubljane, kar pomeni da je 9 od 10-ih gostov
zadovoljnih z obiskom Ljubljane. Nezadovoljnih gostov je 0,59 %, medtem ko je v
primerjavi z drugimi destinacijami bilo nezadovoljnih gostov 2,46%. 10,3 % jih ni bilo niti
nezadovoljnih niti zadovoljnih z ogledom, kar je 79,35 % manj od zadovoljnih.
Na lestvici stopnje zadovoljstva od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen in 5 zelo
zadovoljen, si Ljubljana prisluži povprečno oceno 4,26.

6.2.4.1 Zadovoljstvo z obiskom Ljubljane, ki ga gostje primerjajo z ostalimi
obiski kongresnih destinacij, katere so že obiskali.
Grafikon 13: Zadovoljstvo v primerjavi z drugimi, že obiskanimi destinacijami

Vir: lasten, tabela 13

- Kongresni gostje so v večini zadovoljni z obiskom Ljubljane, tudi v
primerjavi z ostalimi obiski kongresnih destinacij, ki so jih že obiskali.
V primerjavi z drugimi kongresnimi destinacijami je 78,15 % kongresnih gostov
zadovoljnih z obiskom Ljubljane. Nezadovoljnih gostov je 2,46%, medtem ko je v
zgornjem grafikonu bilo nezadovoljnih gostov 0,59 %. V primerjavi z drugimi destinacijami
je bilo 19,38 tistih, ki niso bili niti nezadovoljni niti zadovoljni. Na lestvici stopnje
zadovoljstva od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen in 5 zelo zadovoljen, si Ljubljana
prisluži povprečno oceno 4,26.
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6.2.5 PRIPOROČILA
Grafikon 14:Priporočilo obiska Slovenije, prijateljem

Vir: lasten, tabela 14

- Kongresni turizem povečuje prepoznavnost Slovenije
- 99,1 % kongresnih gostov bi verjetno priporočilo Slovenijo svojim kolegom
in prijateljem. 97,1 % udeležencev bi spodbudilo svoje kolege in prijatelje k
obisku Slovenije.
Slika nam prikazuje kako radi bi gostje kongresa priporočili obisk Slovenije prijateljem ali
znancem ter kako radi bi spodbudili prijatelje naj Slovenijo obiščejo. Najmanj, to je 0,99
% vprašanih kongresnih gostov se strinja, da sploh ni verjetno da bodo spodbudili
prijatelje naj Slovenijo obiščejo, 1,32 % vprašanih meni, da prijateljev verjetno ne bodo
spodbudili naj obiščejo Slovenijo, 11,55 % jih meni, da je malo verjetno da bodo
spodbudili prijatelje za obisk Slovenije, 33,99 % vprašanih je mnenja da bodo verjetno
spodbudili prijatelje ali znance naj Slovenijo obiščejo in kar 52,15 % vprašanih je mnenja,
da bodo zelo verjetno spodbudili še svoje prijatelje, naj obiščejo Slovenijo. Pri vprašanju o
priporočanju Slovenije prijateljem pa so rezultati le za odtenek drugačni in sicer je 0,9 %
vprašanih menilo, da verjetno nebodo priporočili prijateljem naj obiščejo Slovenijo, 11,71
% gostov je odgovorilo, da je malo verjetno da bi obisk Slovenije priporočili prijateljem,
kar je za 11,62 % več od tistih, ki obiska Slovenije nebi priporočili. 38,74 % udeležencev
kongresa bo verjetno priporočilo obisk Slovenije prijateljem, največ, in sicer 48,65 % pa
bo zelo verjetno priporočili obisk Slovenije svojim prijateljem ali znancem. Največji
odstotek vprašanih bi svojim prijateljem priporočilo obisk Slovenije verjetno (38,74%) ali
pa zelo verjetno (48,65%), slednjih je za 9,91 % več. Pri vprašanju kako radi bi spodbudili
prijatelje za obisk Slovenije, je prav tako največji odstotek tistih ki bi prijatelje verjetno
(33,99%) in zelo verjetno (52,15%) spodbudili naj obiščejo Slovenijo,teh je za 19,16 %
več.
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6.2.5.1 Kongresni turizem spodbuja prostočasni turizem
Grafikon 15: Kako radi bi obiskali Ljubljano, ponovno?

Vir: lasten, tabela 15
Grafikon 16: Ponovni obisk Ljubljane

Vir: lasten, tabela 16

- 89,63 % kongresnih gostov bi se verjetno vrnilo v Ljubljano kot kongresni
gostje ali turisti.
Slika in graf na njej nam prikazujeta kako radi bi gostje obiskali Ljubljano ponovno. Če
združimo podatke v zgornjem tortnem grafikonu, lahko dobimo rezultat, da si jih 89,63 %
želi spet obiskati Ljubljano, samo 8,36 % pa Ljubljane ne želi ponovno obiskati, kar
potrdijo tudi rezultati iz ostalih grafikonov v problemski nalogi. Potrdimo lahko, da bi
večina gostov rada spet prišla v Ljubljano kot turisti ali iz službenih razlogov, kar spodbuja
prostočasni turizem. Nekateri kongresni gostje si po koncu obiska kongresa, privoščijo
ogled znamenitosti Slovenije, tako se jim destinacija vtisne v spomin, zato jo v prihodnosti
obiščejo (počitnice, aktivni oddih, naravne lepote…).
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7 REGRESIJA IN KONTIGNENCA POVEZNOSTI
ZADOVOLJSTVA IN DESTINACIJSKE PODOBE

POJAVOV

Regresija je pojav ki nastopi, ko sta dva ali več pojavov v medsebojni odvisnosti. Med
opazovanimi pojavi obstaja zveza, ko sprememba enega od pojavov povzroči spremembo
tudi pri drugem pojavu. Ko pri enemu pojavu zaznamo prirast, ki povzroči prirast tudi pri
drugemu pojavu, potem govorimo o pozitivni zvezi pojavov ter nasprotno; takrat
govorimo o negativni zvezi pojavov. V primeru, ko nastopita samo dva pojava, je
regresijska analiza enostavnejša kot če nastopa več pojavov oziroma, da na en pojav
vpliva več dejavnikov. Kadar v regresijski analizi nastopa več dejavnikov potem govorimo
o večkratni regresiji. Rezultat regresijske analize nastopi kot funkcija Y=f(x). Za izračun
stopnje linearne povezanosti med dvema številskima spremenljivkama se uporablja
Pearsonov koeficient korelacije. Vrednosti koeficienta so od -1 do 1, kar pomeni da
vrednost -1 predstavlja negativno korelacijo,1 pa pozitivno. Vrednosti, ki so bližje številu 0
pa nakazujejo na dejstvo, da spremenljivki nista povezani. Pearsonov koeficient računamo
v začetku regresijske analize, ker nam pove ali obstaja kakšna povezanost med
spremenljivkama, če povezanosti ni postopka regresijske analize ne nadaljujemo.
Regresijski koeficient pa nam pove, za koliko enot se v povprečju spremeni vrednost
odvisne spremenljivke.

7.1 KONTIGNENCA
V svoji raziskavi sem skušal ugotoviti morebitno povezanost spremenljivk zadovoljstva
kongresnih gostov in destinacijske podobe, od katerih je ena odvisna druga neodvisna
spremenljivka. Ker gre tukaj za merjenje povezanosti med dvema nominalnima
spremenljivkama, od katerih ima vsaj ena več kot dve vrednosti, sem za izračun
povezanosti uporabil koeficient kontignence (C) ter hi kvadrat (X²).
Kot sem v teoretičnem delu že omenil, je večina raziskav pokazala, da je podoba/slika
destinacije dejavnik, ki vpliva na zadovoljstvo turista ali kongresnega gosta (Kandampully
in Suharatanto 2000;. Baloglu et al 2003; Cai et al. 2003; O'Leary in Deegan 2005).Lepša
podoba destinacije naj bi pripeljala gosta/turista do zadovoljstva in obratno. Obiskovalci,
katerim se v spomin vtisne pozitivna podoba destinacije,bodo bolj verjetno ponovno
obiskali destinacijo ali pa jo priporočili komu drugemu, kar vodi k večji zvestobi/lojalnosti
(Kozak in Rimmington 2000; Bigné et al 2001;. Castro etal. 2007, Chen in Tsai 2007).
Zvestoba strank je povezana z njihovim zadovoljstvom, saj so stranke ki so se na
izdelek/storitev ali blagovno znamko navezale, v preteklosti že izkusile kakovost in
zaznave teh izdelkov ali storitev in izrazile zadovoljstvo, posledično pa izkazale zvestobo
proizvajalcu, blagovni znamki, dogodku, izdelku ipd.
S pomočjo kontignenčnega koeficienta X2, ter C sem poskušal ugotoviti morebitno
povezanost spremenljivk splošnega zadovoljstva kongresnih gostov, destinacijske podobe
in destinacijsko zvestobo.
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Slika 5: Opis spremenljivk, v programu SPSS

Vir: lasten, priloga 2/tabela 18

Q_image - kvaliteta destinacijske podobe
Satisfied - splošno zadovoljstvo z obiskom Ljubljane
N - moč vzorca oz število vrednosti opazovane spremenljivke
Mean - aritmetična sredina
Std Dev - standardni odklon
Minimum - najmanjša vrednost spremenljivke
Maximum - največja vrednost spremenljivke
Odvisna spremenljivka (X1)
- Zadovoljstvo z obiskom destinacije (ang. Satisfaction with the visit of Ljubljana)
Neodvisna spremenljivka
-Podoba detsinacije (ang. Quality of image)(X2)
Po zgoraj navedeni formuli sem izračunal teoretične ferkvence za vrednosti v zgornji tabeli
Nato sem po formuli za izračun koeficienta x2 in koeficienta kontignence izračunal hi
kvadrat in C, kateremu sem dodal še popravljeno vrednost koeficienta kontignence Ccorr.
Tabela 2:Rezultati izračuna kontignence

X²=

35,97

C=

0,23

Cmax=

0,71

Ccorr

0,32

Vir: lasten, tabela 20 in 21

Iz rezultatov lahko razberemo, da je vrednost hi kvadrat 35,97, kar pomeni da povezanost
obstaja. Koeficient kontignence nosi vrednost 0,32 kar nam pove, da je povezanost med
spremenljivkama dokaj šibka. Zato lahko potrdim, da je večina raziskav pokazala, da je
podoba destinacije dejavnik, ki vpliva na zadovoljstvo turista ali kongresnega gosta
(Kandampully in Suharatanto 2000;. Baloglu et al 2003; Cai et al. 2003; O'Leary in
Deegan,2005).
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8 RAZPRAVA

Iz raziskave je ugotovljeno,da je profil kongresnega gosta v Ljubljani na opazovanih
konferencah in kongresih v Ljubljani, v času od 1.10.2011 do 31.10.2011 naslednji:
kongresni gost je mlajša in izobražena oseba v povprečni starosti od 20-29 let, prihaja iz
Evrope, nosi magistrsko izobrazbo, večina jih je zaposlenih v javnem sektorju, Slovenijo
pa so obiskali prvič. Na vprašanje, kakšen je motiv obiska udeleženca, lahko odgovorim,
da je več motivov in dejavnikov, tako destinacijskih, osebnih in kongresno-turističnih
vplivalo na odločitev kongresnega gosta o potovanju in udeležbi na srečanju. Večina
gostov se je za udeležbo na kongresu odločila na podlagi motivov finančne dodelitve
sredstev delodajalca, ki je večini primerov država, saj je bilo v povprečju največ
zaposlenih gostov v javnem sektorju. Na udeležbo srečanja je vplivala tudi kvalitetne
destinacijska podoba Ljubljane, ki je očarala kongresne goste. Nanje je vplivala tudi
zavest o varnosti države, kar nam pove, da je Slovenija kot destinacija varna, prav tako
pa je vplivala tudi dobra gostinska ponudba. Omejitev je gostu predstavljal razpoložljivi
čas ter čas potovanja na dogodek. Ljubljana kot destinacija je ocenjena kot prijazna,
gostoljubna in varna, gostje pa so zelo zadovoljni z njenim obiskom. Na tretje
raziskovalno vprašanje o destinacijski kakovosti kongresne ponudbe lahko odgovorim, da
je po kakovosti Ljubljana zelo dobro ocenjena glede kongresne ponudbe, hotelskih in
gostinskih storitev, ki jih je bil kongresni gost deležen. Kongresni gostje so prejeli visoko
kakovostne storitve, za katere so plačali razumljivo ceno in so v večini zadovoljni z
obiskom Ljubljane, tudi v primerjavi z ostalimi obiski kongresnih destinacij, ki so jih že
obiskali, zato se bodo v Slovenijo še vrnili kot turisti ali pa kongresni gostje in obisk
priporočili tudi prijateljem ali znancem. To bi povečalo prepoznavnost Slovenije, prav tako
bi njihova vrnitev kot prostočasni turisti pospešila prostočasni turizem v Sloveniji, kar
predstavlja odgovor na zadnje postavljeno vprašanje.
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9 UGOTOVITVE

Po analizi izbranih podatkov iz vprašalnika ter zbrane literature,sem prišel do ugotovitev,
da je večina kongresnih gostov bila starih od 20-39 let,večina jih je prišla iz Evropskih
držav največ jih je imelo magistrsko izobrazbo ali specializacijo,največ zaposlenih je bilo v
javnem sektorju, večina pa se jih je prvič udeležila kakršnegakoli kongresa v Sloveniji.
Profil kongresnega gosta (povprečje):
Starost:
20-39 let
Država:
Večina iz Evrope
Izobrazba: Magistrska izobrazba ali specializacija
Zaposlitev: Javni sektor
Udeležba kongresa v Sloveniji: Prvič

9.1 MOTIV UDELEŽBE

Osebni motivi
Na večino anketiranih kongresnih gostov je na odločitev o udeležbi vplivala finančna
dodelitev sredstev in razpoložljivi čas.

Kongresno-turistični motivi udeležbe
Večina kongresnih gostov se je za udeležbo na kongresu odločila na podlagi gostinske
ponudbe oz. catering-a ter časa potovanja na destinacijo srečanja.

Destinacijski motivi udeležbe
Na kongresne goste so v največji meri na udeležbo na srečanju vplivali varnost same
destinacije in varnostne razmere v državi, kar nam pove da je Slovenija varna država,
nanje pa so vplivali še privlačna podoba destinacije in razne ponudbe za raziskovanje
lepot Slovenije.
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9.2 DESTINACIJSKA KAKOVOST PONUDBE

Kakovost ponudbe kongresnih storitev po destinacijskih faktorjih
Po kakovosti so kongresni gostje v večini bili zadovoljni z varnostjo, destinacijsko sliko
Ljubljane, gostoljubnostjo in prijaznostjo. Zato lahko potrdim, da Ljubljana uživa
zadovoljstvo kongresnih gostov z varnostjo mesta in njegovo predstavitvijo destinacijske
slike. Ljubljana kot tudi njena gostinska ponudba je ocenjena kot gostoljubna in prijazna.

Kakovost ponudbe kongresnih storitev po kongresno-turističnih
faktorjih
Pri kongresno-turističnih faktorjih kakovosti ponudbe so kongresni gostje Ljubljano ocenili
zelo dobro, povprečni odgovor je 4,34 kar pomeni, da so gostje bili zadovoljni z
kakovostjo ponudbe. Prav tako so bile ocenjene hotelske in gostinske storitve ter splošna
cenovna dostopnost, kar pomeni da cene niso bile pretirano visoke glede na kakovost
ponudbe.
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9.3 OCENE KAKOVOST STORITEV, KI SO JIH SO KONGRESNI GOSTJE
PREJELI V ČASU KONGRESOV V LJUBLJANI
Po kakovosti prejetih storitev, so gostje Ljubljano ocenili z povprečno oceno 4.01 kar
pomeni, da je bila kakovost storitev zelo dobra. Kongresni gostje so ocenili, da so prejeli
visoko kakovost storitev, za katere so plačali razumljive cene, prejeli pa so tudi odlično
vrednost ponudbe.

9.4 ZADOVOLJSTVO Z OBISKOM LJUBLJANE
Kongresni gostje so v večini zadovoljni z obiskom Ljubljane, tudi v primerjavi z ostalimi
obiski kongresnih destinacij, ki so jih že obiskali. Izkazalo se je, da je 9 od 10-ih gostov
zadovoljnih z obiskom Ljubljane. Iz navedene literature in rezultatov raziskave, lahko
povem, da je zadovoljstvo posledica kakovostne ponudbe ob hkratni cenovni dostopnosti,
destinacijske podobe, gostoljubja in prijaznosti.

9.5 KAKO KONGRESNI TURIZEM VPLIVA NA PROSTOČASNI TURIZEM
Iz zgornje analize lahko povzamem, da bi 99,1 % kongresnih gostov verjetno priporočilo
Slovenijo svojim kolegom in prijateljem, 97,1 % udeležencev pa bi spodbudilo svoje
kolege in prijatelje k obisku Slovenije. To pomeni, da bi kongresni gostje spodbudili druge
goste k obisku Slovenije ter z efektom »od ust do ust« privabili osebe v Slovenijo kot
prostočasne turiste, ali pa bi prišli s katerim koli drugim razlogom, na primer po
priporočilu njihovih znancev,prijateljev, ki so v Sloveniji že bili kot kongresni gostje. Tako
se povečuje prepoznavnost Slovenije. Iz zgornje analize odgovorov sem prišel do
rezultata, da bi se kar 89,63 % kongresnih gostov verjetno vrnilo v Ljubljano kot
kongresni gostje ali turisti v prostem času, kar je odgovor na zastavljeno raziskovalno
vprašanje. Večina kongresnih gostov, bi se v Ljubljano vrnila kot turisti ali pa kongresni
gostje, to pomeni da so zadovoljni z obiskom destinacije ter ponudbo, vse omenjene
lastnosti bi spodbudile goste k prostočasnemu turizmu.
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10 ZAKLJUČEK

Diplomska naloga je razdeljena na 10 poglavij:
Prvo poglavje zajema uvod v diplomsko nalogo, ki bralca seznani z zgodovino
kongresnih dogodkov, umestitvijo dejavnosti v slovenski prostor, namenom in cilji
diplomskega dela ter opredelitev raziskovalnih vprašanj. V uvodu je opisana tudi metoda
izvedene raziskave, ter predpostavke in omejitve ki so vpliva na njeno izvedbo.
V drugem poglavju delo bralca seznani s kongresnim turizmom/dejavnostjo in njenimi
značilnostmi. V tem delu je bralec seznanjen z vrstami dogodkov, ki nastopajo v tej
dejavnosti, deležniki kongresnega turizma ki so potrebni, da se kongresna dejavnost lahko
izvaja v domačem in mednarodnem okolju.
Tretje poglavje opisuje teoretično predstavitev zadovoljstva in kakovosti kongresne
ponudbe ter destinacijske podobe. V tem delu je bralcu predstavljena teorija izbranih
spremenljivk, ki so uporabljene v kasnejši raziskavi. To poglavje pripelje do spoznanja o
pomenu in vrstah zadovoljstva, pomenu kakovosti ponujenih storitev ter destinaciji in
njeni podobi oz. kako je destinacija predstavljena in kako se turistu lahko vtisne v spomin.
V četrtem poglavju je teoretično opisana motivacija, njene vrste in značilnosti ter kako
vpliva na splošno izbiro turista ali kongresnega gosta. Prav tako je v tem poglavju
predstavljena metoda »od ust do ust« oz. priporočila, ki pripomorejo k večji
prepoznavnosti destinacije.
Peto poglavje predstavlja vstop v emeperični del naloge in opisuje organizacijo, ki se
ukvarja s kongresno dejavnostjo, organiziranost podjetja, ter finančni vidik poslovanja
organizacije.
V šestem poglavju naloga predstavlja emperično raziskavo, njeno izvedbo ter
interpretacijo dobljenih rezultatov v obliki grafikonov, ki ponazarjajo odgovore na
vprašanja o profilu kongresnega gosta, zadovoljstva z obiskom Ljubljane, motivi, ki so
vplivali na njegov prihod in priporočila. V tem poglavju raziskava razkrije tudi rezultate o
kakovosti kongresne ponudbe, ki so jo bili kongresni gostje deležni, ter kako kongresni
turizem vpliva na prostočasni.
Sedmo poglavje predstavi analizo povezanosti pojavov zadovoljstva in destinacijske
podobe. V njem na kratko opisuje oblike povezanosti, koeficiente potrebne za izračun ter
statistične spremenljivke. V nadaljevanju je predstavljen izračun povezanosti pojavov s
kasnejšo interpretacijo pridobljenih rezultatov.
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Osmo poglavje predstavlja razpravo, kjer strnjeno opisuje pridobljene rezultate iz
celotne raziskave.
V devetem poglavju so širše predstavljene ugotovitve raziskave ter odgovori na
zastavljena raziskovalna vprašanja, kjer dosledno opisuje tudi profil kongresnega gosta, ki
je star 22-29 let, prihaja iz Evrope, je izobražen in nosi magistrsko izobrazbo ali
specializacijo, zaposlen je v Javnem sektorju, v Sloveniji pa je prvič. Za prihod na dogodek
se je odločil predvsem iz motivov kot so: finančna dodelitev sredstev delodajalca (država),
kvalitetna destinacijska podoba Ljubljane, varnost v državi ter dobra gostinska ponudba.
Ljubljano kot destinacijo je ocenil kot prijazno, gostoljubno in varno. Zelo dobra je
ocenjena kakovost kongresne ponudbe, hotelske in gostinske storitve. Kongresni gostje so
prejeli visoko kakovostne storitve, za katere so plačali razumljivo ceno in so v večini
zadovoljni z obiskom Ljubljane, tudi v primerjavi z ostalimi obiski kongresnih destinacij, ki
so jih že obiskali, zato bodo Slovenijo še obiskali kot turisti ali pa kongresni gostje in obisk
priporočili prijateljem ali znancem, kar spodbuja prostočasni turizem.
Zadnje poglavje obsega definicije in pojme potrebne za razumevanje besedila, dodane
priloge, in navedbo uporabljene literature in virov. Kongresni turizem bo še v prihodnosti
ostal dejavnost, ki jo je potrebno spodbujati in dodatno razvijati, saj je prisotna na
celotnem mednarodnem območju, s pospeševanjem le-te pa bo rastel tudi prostočasni
turizem.
POMEMBNE DEFINICIJE IN POJMI
Kongres = Prireditev, ki je namenjena promociji določene države, je tudi prireditev z
najmanj 300 udeleženci iz najmanj 5 držav, ki traja najmanj 3dni in nima točno
določenega značaja (morebiti religije ali komerciale) (vir :Kongresna dejavnost v očeh
mladih,knjižnica Celje).
Kongresni turizem = Kongresni turizem je posebna oblika turizma, v kateri je glavni
motiv za potovanje ni za počitnice, vendar so za posameznika, da sodeluje na sestankih in
srečanja drugačne narave.
Prostočasni turizem/dejavnost = S pojmom "prostočasne dejavnosti" so v najširšem
smislu opredeljene tiste dejavnosti, ki se ne izvajajo v delovnemu času. Pri tem se je
potrebno zavedati, da je pojem "prosti čas" subjektivne narave in je odvisen od osebnega
odnosa posameznika do določene dejavnosti.
Metoda anketiranja = Metoda anketiranja je postopek, s katerim z anketo raziskujemo
in zbiramo podatke, informacije, stališča in mišljenja o raziskovalnem predmetu.
Zanesljivost oziroma nezanesljivost anketne metode je predvsem v tem, da v velikem
številu primerov anketirani sploh ne odgovarjajo na anketna vprašanja.
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Kongresno turistični zavod = Neprofitna organizacija, ki brezplačno nudi strokovne in
nepristranske informacije o možnih krajih dogodkov in ponudnikih storitev. Urad deluje
kot profesionalni posrednik med organizatorji dogodkov in ponudniki storitev ter
podpornimi organizacijami, katerih skupni cilj je, najti najustreznejšo rešitev za
organizacijo in izvedbo dogodka.
Stopnja rasti = Dobimo jo tako da odštejemo podatek iz preteklega leta od tekočega
leta. Razliko delimo s podatkom iz preteklega leta in množimo s 100. Pove nam za koliko
odstotkov se je povečala ali zmanjšala vrednost opazovanega pojava glede na preteklo
leto.
Verižni indeks = Dobimo tako, da podatek iz tekočega leta delimo s podatkom iz
preteklega leta in produkt množimo s 100. Pri začetnem letu verižnega indeksa ne
računamo.
Povprečna vrednost = (v naši nalogi povprečna ocena)
Povprečna vrednost je definirana kot kvocient med vsoto vseh meritev in številom
meritev.

Standardni odklon = Pove nam, za koliko vrednosti statističnega znaka odstopajo od
povprečja.
Standardni
odklon
izračunamo
po
formuli:

Mediana = Je tista vrednost statistične spremenljivke, pri kateri je polovica vrednosti
večjih, druga polovica pa manjših od nje.
Vzorec = Je podmnožica populacije, na podlagi katerega dobimo oceno parametrov pri
delnem opazovanju ali vzorčenju. Vzorčenje je potrebno, kadar je opazovana populacija
prevelika za določitev vseh parametrov, ki so potrebni v raziskavi.
Ferkvenca = Število enot v posameznem razredu.
Nominalne spremenljivke = So spremenljivke,pri katerih ureditve ni možno definirati.
Odvisne spremenljivke = So tiste spremenljivke katerih spremembe je mogoče
pojasniti z drugimi spremenljivkami.
Neodvisne spremenljivke = So tiste spremenljivke, ki pojasnjujejo spremembo odvisne
spremenljivke.
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PRILOGE
Priloga 1(VPRAŠALNIK)
RESEARCH ON CONFERENCE DELEGATES
In cooperation with the Ljubljana Tourist Board, GO.MICE conducts a research on
conference participation decision-making process.
1) Have you ever before participated in an international meeting in Slovenia?
a) Yes: 1
b)
No: 0
2) How many international meetings have you attended in
__________________________
Numeric

Slovenia?

3) Evaluate the following personal motives, which influence your decision to participate in
an international meeting, from 1 to 5, whereas 1 means not at all important and 5 very
important.

1 2 3 4 5
Developing professional network
Personal interactions with colleagues and friends
Gaining recognition from peers
Presenting a paper
Involvement with the association
Keeping up with changes in my profession
Listening to respected speakers
Generating new business
Fulfilling job description
Career enhancement
Self-esteem enhancement
Participating in the social or recreational programs
Visiting friends and relatives
String, Labels, Ordinal
1 – Not at all important
2 – Not important
3 – Somewhat important
4 – Important
5 – Very i
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4) Evaluate the following destination factors, which influence your decision to participate
in an international meeting, from 1 to 5, whereas 5 means very important and 1 not at all
important.

1 2 3 4 5
Opportunity to visit the destination
Attractive destination image
Scenery/ sightseeing opportunities at the destination
Weather at the convention destination
Safety and security situation the destination
Accommodation and hotel facilities at the destination
Food and restaurant facilities at the destination
My health conditions for travel
Travel cost of attending the convention
Time required to travel to the destination
Ease of visa application
Accommodation cost of attending the convention
My personal financial situation
Easy to access to the destination
Financial support availability from my organization
Time availability
Previous experience
String, Labels, Ordinal
1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

Not at all important
Not important
Somewhat important
Important
Very important
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5) What are your expenses at this meeting?
a) Congress or business expenses (registration, participation _________________€
fee)
b) Accommodation
_________________€
c) Transport to destination
_________________€
Mode of transport:
_________________
d) Transport at destination
_________________€
e) Ground transportation
_________________€
f) Food and beverage
_________________€
g) Culture
_________________€
h) Recreation and entertainment
_________________€
i) Personal expenditures (gifts, shopping, wellness, spa)
_________________€
j) Trips, excursions
_________________€
k) Other: ____________________________________
_________________€
Numeric, Scale
6) Will you extend your stay in Ljubljana?
a) Yes, usually: 1
b) Yes, often: 2
c)
Yes, sometimes: 3
d) Yes, seldom: 4
e) No, never : 5
String, Labels, Ordinal
If yes, for how many days will you extend your stay? _____________________
Numeric, Scale
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7) How satisfied are you with the quality of services in Ljubljana? Please evaluate from 1
to 5, whereas 1 means not at all satisfied and 5 very satisfied.

1 2 3 4 5
Quality of conference rooms
Quality of hotel accommodation
Quality of food and beverage
Quality of hotel service
Safety level
Ease of air transportation access
Transportation costs
Accommodation costs
Food and beverage costs
Overall affordability
City image
Hospitality and friendliness
Scenery and sightseeing opportunities
Nightlife and entertainment
String, Labels, Ordinal
1 – Not at all satisfied
2 – Not satisfied
3 – Somewhat satisfied
4 – Satisfied
5 – Very satisfied
8) To what extent do you agree with the following statements? For each statement,
please circle one of the scales from 1 strongly disagree to 5 strongly agree.

1 2 3 4 5
In Ljubljana I have received high service quality.
In Ljubljana I have paid a reasonable price.
In Ljubljana I have received a superior net value.
String, Labels, Ordinal
1 – Strongly disagree
2 – Disagree
3 – Somewhat agree
4 – Agree
5 – Strongly agree
9) How likely will you visit Ljubljana again, either for pleasure or business?
a)
Extremely likely
Very likely
b)
c)
Somewhat likely
d)
Not too likely
String, Labels, Ordinal
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10) Taking into account your total experience, how satisfied are you with your visit to
Ljubljana? Please circle one of the scales from 1 completely dissatisfied to 5 completely
satisfied.
1
2
String, Labels, Ordinal
1 – Not at all satisfied
2 – Not satisfied
3 – Somewhat satisfied
4 – Satisfied
5 – Very satisfied

3

4

5

11) Compared to other conference destinations you have visited, how would you rate
your satisfaction with Ljubljana? Please circle one of the scales from 1 least satisfied to 5
most satisfied.
1
2
String, Labels, Ordinal
1 – Least satisfied
2 – Not satisfied
3 – Somewhat satisfied
4 – Satisfied
5 – Most satisfied

3

4

5

12) Based on your overall experience in Slovenia, please indicate how likely are you to
take the following actions. Circle the number which best reflects your likelihood of taking
each action, whereas 5 means extremely likely and 1 not at all likely.

1
Positively recommend Slovenia to friends and colleagues
Encourage other people to visit Slovenia
String, Labels, Ordinal
1 – Not at all likely
2 – Not likely
3 – Somewhat likely
4 – Likely
5 – Extremely likely
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2

3

4

5

13) Level of education:
Primary education: 1
Secondary education: 2
High school education or professional training: 3
Master's degree: 4
Doctorate: 5
String, Labels, Ordinal
14) Employment:
In private sector: 1
In public sector: 2
Self-employed: 3
Pensioner: 4
Student: 5
String, Labels, Nominal

15) Age:
20-29: 1
30-39: 2
40-49: 3
50-59: 4
60-69: 5
More than 70: : 6
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Priloga 2 (Tabele)
Tabela 1
Starostna struktura

Tabela 2
Izobrazba

Tabela 3
Zaposlitev
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Tabela 4
Matična država
Value Label Value
Frequency Percent Valid Percent Cum Percent
Argentina
2
,58
,60
,60
Armenia
3
,86
,90
1,51
Australia
2
,58
,60
2,11
Austria
5
1,44
1,51
3,61
Belgium
13
3,75
3,92
7,53
Belorusia
1
,29
,30
7,83
Brazil
1
,29
,30
8,13
Bulgaria
2
,58
,60
8,73
Canada
4
1,15
1,20
9,94
China
2
,58
,60
10,54
Croatia
21
6,05
6,33
16,87
Czech Republic 14
4,03
4,22
21,08
Denmark
9
2,59
2,71
23,80
Estonia
5
1,44
1,51
25,30
Finland
6
1,73
1,81
27,11
France
16
4,61
4,82
31,93
Georgia
1
,29
,30
32,23
Germany
26
7,49
7,83
40,06
Greece
10
2,88
3,01
43,07
Guatemala
1
,29
,30
43,37
Hungary
5
1,44
1,51
44,88
India
2
,58
,60
45,48
Ireland
3
,86
,90
46,39
Israel
7
2,02
2,11
48,49
Italy
26
7,49
7,83
56,33
Japan
1
,29
,30
56,63
Kenya
2
,58
,60
57,23
Korea
2
,58
,60
57,83
Latvia
3
,86
,90
58,73
Luxembourg 1
,29
,30
59,04
Macedonia
1
,29
,30
59,34
Malta
1
,29
,30
59,64
Mexico
2
,58
,60
60,24
Netherlands 11
3,17
3,31
63,55
Norway
2
,58
,60
64,16
Poland
6
1,73
1,81
65,96
Portugal
12
3,46
3,61
69,58
Romania
5
1,44
1,51
71,08
Russia
4
1,15
1,20
72,29
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Value Label Value
Serbia
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Thailand
Turkey
UK
USA
Ukraine
999
Total

Frequency Percent Valid Percent Cum Percent
6
1,73
1,81
74,10
6
1,73
1,81
75,90
13
3,75
3,92
79,82
1
,29
,30
80,12
8
2,31
2,41
82,53
6
1,73
1,81
84,34
6
1,73
1,81
86,14
6
1,73
1,81
87,95
6
1,73
1,81
89,76
21
6,05
6,33
96,08
11
3,17
3,31
99,40
2
,58
,60
100,00
15
4,32
Missing
347
100,0 100,0

Tabela 5
Prisostvovanje kateremu od kongresov v Sloveniji

Tabela 6
Osebni faktorji
VREDNOSTI f(x)
OSEBNI FAKTORJI 1
Finančna
podpora
podjetja/združenja
Razpoložljivi čas
Priložnost za obisk
destinacije
Osebno
finančno
stanje
Pretekle izkušnje
Osebni zdravstveni
pogoji za potovanje
POVPREČNA OCENA

2

3

4

5

N

X(prečno) stand.odkl.(σ)

32
21

19 53 107 128 339 3,83
20 69 125 105 340 3,8

1,26
1,13

27

39 86 104 87

343 3,54

1,21

66
76

30 88 82
51 82 65

70
57

336 3,18
331 2,93

1,39
1,4

91

48 69 69

59

336 2,87

1,46

3,36
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Tabela 7
Kongresno turistični faktorji
VREDNOSTI f(x)
KONGRESNOTUR.FAKTORJI

1

2

3

4

5

N

X(prečno) stand.odkl.(σ)

Stroški transporta
Čas potovanja
Enostavnost dostopa
Namestitveni stroški
Nastanotve in hotel
Catering ponudba

39
33
42
37
54
44

32
34
61
38
65
66

91
99
96
104
116
117

98
86
78
105
59
73

74
85
61
53
41
39

337
338
337
334
339
335

3,46
3,16
3,29
3,41
2,99
2,9

POVPREČNA OCENA

2,99

5

N

X(prečno)

1,24
1,27
1,19
1,26
1,18
1,22

Tabela 8
Desinacijski faktorji
VREDNOSTI f(x)
DESTINACIJSKI
FAKTORJI
Varnost in varnostne
razmere
Privlačna
podoba
destinacije
Priložnosti za ogled
destinacije
Vreme
Enostavnost izdaje viz
POVPREČNA OCENA

1

2

3

4

44

37 90 90

76 337 3,35

1,3

42

45 83 116

53 339 3,27

1,23

44
81
95

47 89 102
64 89 52
47 76 57

54 336 3,22
51 337 2,79
54 329 2,78

1,25
1,37
1,44

3,08
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stand.odkl.(σ)

Tabela 9
Kakovost storitev na podlagi destinacijskih faktorjev
VREDNOSTI f(x)
KAKOVOST(na
podlagi
destinacijskih
faktorjev)
Varnost
Imidž Ljubljane
Gostoljubnost
on
prijaznost
Priložnost za oglede
Nastanotve in hotel
Zabava in nočno
življenje

3

4

5

X(prečno)

N

stand.odkl.(σ)

1

2

2
2

30 104 195 16
36 102 194 13

331 4,49
334 4,46

0,68
0,71

2
9
10

6 27 108 191 334 4,44
49 124 147 18 329 4,24
23 88 116 92 329 3,78

0,77
0,8
1,03

13

14 85

1,04

106 80

298 3,76

POVPREČNA OCENA 4,28

Tabela 10
Kakovost storitev na podlagi kongresno-turističnih faktorjev
KAKOVOST(na
podlagi kongr.-tur.
faktorjev)
1
Kakovost
konferenčnih
zmogljivosti
Cenovna dostopnost
Kakovost
hotelskih
storitev
Kakovost
catering
ponudbe
Kakovost
namestitvenih
zmogljivosti
Letalska dostopnost
Stroški transporta
Stroški
catering
ponudbe
Stroški namestitve
POVPREČNA OCENA

5

3

4

2
1

6
12

42
89

109 181 341 4,34
138 76 316 3,87

0,84
0,83

5

26

82

119 92

324 3,82

0,98

6

26

79

141 85

337 3,81

0,96

10
13
3

23
26
23

88 116 92
66 91 93
105 106 73

329 3,78
289 3,78
310 3,72

1,03
1,13
0,94

6
9

16
26

114 121 71
116 109 60

327 3,72
320 3,58

0,91
0,98

3,82
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X(prečno) stand.odkl.(σ)
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Tabela 11
Kakovost prejetih storitev gosta

VREDNOSTI f(x)
TRDITVE (kakovost
prejetih storitev)
1
Prejel/a sem visoko
kakovost storitev
2
Plačal/a
sem
razumljivo ceno za
storitve
2
Prejel/a sem odlično
vrednost ponudbe
2
POVPREČNA OCENA

2

3

4

5

N

X(prečno) stand.odkl.(σ)

30 104 195 16

331 4,49

0,68

36 102 194 13

334 4,46

0,71

6

334 4,44

0,77

27

108 191

3,85

Tabela 12
Zadovoljstvo z obiskom destinacije Ljubljana
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Tabela 13
Zadovoljstvo v primerjavi z drugimi že obiskanimi destinacijami

Tabela 14
Priporočila destinacije ali dogodka drugim osebam (sorodnikom, znancem,
prijateljem..)

Tabela 15
Spodbuditev drugih oseb k obisku destinacije (Ali bi kongresni gostje
spodbudili ostale osebe k obisku destinacije Ljubljana)
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Tabela 16
Kako radi bi kongresni gostje Ljubljano obiskali ponovno ?
visit Ljubljana again
Value Label

Value

Frequency

Extremly likely
Very likely
Somewhat likely
Not too likely

1
2
3
4

68
133
110
26

Valid
Percent
20,18
39,47
32,64
7,72

Tabela 17
Ponovni obisk Ljubljane (združeni podatki)

%
TOTAL(N)
like
Not too like

347
311
26

100
89,62536023
8,360128617

Tabela 18
Regresijska analiza in korelacija povezanosti zadovoljstva in destinacijske
podobe
f(x)
2

3

4

1

1

34

177 126 339 4,26

0,67

Kvaliteta destinacijske
podobe
0

2

36

102 194 334 4,46

0,71

Ponovni
Ljubljane

133 110 108 26

Zadovoljstvo
obiskom

5

N

X(prečno) stand.odkl.(σ)

1
z

obisk

Povprečna ocena

68
3,85

62

337 2,28

0,87

Tabela 19
Podatki za primerjavo izbranih spremenljivk zadovoljstva kongresnih gostov in
destinacijske podobe

Vrednosti odgovorov

y1

y2

y3

y4

y5

Skupaj(N)

Zadovoljstvo z obiskom (x1)
1
Kvaliteta
destinacijske
podobe (x2)
0

1

34

177

126

339

2

36

102

194

334

Skupaj(N)

3

70

279

320

673

y2

y3

y4

y5

Zadovoljstvo z obiskom(x1)
0,504
Kvaliteta destinacijske podobe
(x2)
0,496

1,511

35,260 140,536 161,189 339,00

1,489

34,740 138,464 158,811 334,00

f(yk)

3

70

1

Tabela 20
Izračun teoretičnih ferkvenc
Vrednosti odgovorov

y1

1

279

320

f(xj)

673

Tabela 21
Izračun hi kvadrat (X²)
Vrednosti odgovorov
y1
y2
y3
y4
y5
Skupaj
Zadovoljstvo
z
obiskom(x1)
0,488965 0,172894 0,045 9,46085 7,681959 17,849697
Kvaliteta destinacijske
podobe (x2)
0,496285 0,175483 0,046 9,602479 7,796959 18,116908
Skupaj

35,966605

V tabeli sem označil spremenljivki zadovoljstvo in kvaliteto destinacijske podobe navpično,
vodoravno pa so označene spremenljivke y,ki ponazarjajo možne odgovore na vprašanja
iz ankete in sicer:
y1- Zelo nezadovoljen/a,
y2- nekoliko nezadovoljen/a,
y3- nekoliko zadovoljen/a,
y4- zadovoljen/a,
y5- zelo zadovoljen/a.
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Priloga 3
Izkaz poslovnega izida podjetja GORMICE d.o.o. za obdobje 2009-2010
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