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Hiter razvoj trga in boj za obstanek, je podjetja prisilil, da usmerijo svoje delovanje v izgradnjo čim večje 

prepoznavnosti in diferenciacije svojih znamk od konkurence. Močne znamke imajo večjo možnost, da 

obstanejo na trgu. Seznam najmočnejših slovenskih znamk za prvo polovico 2008 obsega po raziskavi 

PGM največ znamk treh slovenskih podjetij: Droge Kolinske, Laškega in Palome.  

 

Slika 1: Močne slovenske znamke.  

 
 

Moč znamk kot jo razumemo na Valiconu, je izmerjena na podlagi deleža potrošnikov, ki znamko 

poznajo, imajo z njo izkušnjo, bi jo izbrali v primeru nakupa, jo uporabljajo in jo uporabljajo v večji meri 

kot ostale znamke. Moč obsega torej pot, ki jo prehodi znamka, od izgradnje prepoznavnosti do osvojitve 

zvestih uporabnikov. V izračunu moči znamke imajo višji nivoji večji pomen - več kot ima znamka 

uporabnikov in zvestih uporabnikov, močnejša je njena pozicija na trgu.  

 

Na čigavih ramenih pa sloni moč desetih najmočnejših slovenskih znamk? Uporabnike znamk lahko 

opišemo z različnimi lastnostmi, od demografskih do osebnostnih. Problem na katerega lahko tu naletimo 

je, da so uporabniki in neuporabniki določene znamke lahko zelo velike skupine, ki združujejo velik 

nabor, tudi nasprotujočih si lastnosti. Zato si pomagamo z razvrstitvijo potrošnikov v homogene segmente 

glede na njihov način življenja, osebnostne lastnosti, vrednote, stališča. Na podlagi obsežnega nabora 

spremenljivk,  smo na regijski bazi (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna, Makedonija) iz leta 2007, s 

pomočjo metode razvrščanja v skupine, dobili sedem segmentov potrošnikov. Segmenti se med seboj 

najbolj razlikujejo glede na starost, način življenja in samopercepcijo. Segmenti so predstavljeni v spodnji 

tabeli. 

 

Tabela 1: Opis homogenih skupin potrošnikov glede na življenjski stil. 

 



V Ttabeli 1 so prikazane temeljne lastnosti posameznih segmentov v kateri ti izstopajo od celotne 

populacije. Tako imamo segment energičnih mladih, ki so na tekočem s trendi, modo, se radi družijo in 

zabavajo. Ti mladi gredo kasneje v službo, ob prvi zaposlitvi razporejajo čas med službo in življenjem kot 

so ga bili navajeni od prej. Nekateri mladi se ne uspejo ali ne želijo zaposliti. Vztrajajo pri mladostniškem 

načinu življenja, uživajo življenje brez prevzemanja odgovornosti in skrbi. Potem imamo dva segmenta 

ljudi, tiste, ki iščejo ravnotežje med službo/delom in družino pri čemer dajejo družini prednost in tiste, ki 

jih njihovo delo močno določa. S starostjo se oblikujeta dva segmenta potrošnikov - starostniki, ki imajo 

pogumno držo do življenja oz. dobro prenašajo starost in tisti, ki so bolj zazrti vase, samotarski in 

črnogledi.   

 

Sedaj se lahko vrnemo na naše temeljno vprašanje in sicer na kateri od zgoraj prikazanih segmentov sloni 

moč slovenskih znamk. Tu je potrebno upoštevati segment v katerem se nahaja absolutno največ 

uporabnikov posamezne znamke. Velikokrat gre ta z roko v roki s skupino, ki je že tako največja v 

populaciji. Upoštevati pa je potrebno tudi skupino v kateri je uporabnikov znamke več kot je pričakovano 

glede na velikost skupine v populaciji. Lahko pride tudi do prekrivanja obeh skupin. Poglejmo si 

zastopanost posameznih skupin potrošnikov med uporabniki posameznih znamk (Tabela 2). 

  

Tabela 2: Skupine v katerih je absolutno in relativno največ uporabnikov posamezne znamke. 

 
 

Kaj nam pove zgornja slika? Že na prvi pogled lahko vidimo, da so uporabniki močnih slovenskih znamk 

koncentrirani na desni strani tabele, torej med segmenti starejšimi od 25 let. Ali to pomeni, da 

tradicionalno močne slovenske znamke na mladih izgubljajo? Če pogledamo moč znamk v treh mlajših 

segmentih, ugotovimo, da so po blagovnih skupinah najmočnejše iste slovenske znamke kot v ostalih 

segmentih.  Dokopljemo pa se do druge ugotovitve in sicer, ko preučimo delež uporabnikov blagovnih 

skupin, v katerih se močne slovenske znamke nahajajo, ugotovimo, da je ta delež v mlajših segmentih 

potrošnikov precej nižji. Izjema so blagovne skupine: mleko, čokolada in papirnati izdelki, najbolj na 

udaru v smislu najnižjega deleža mladih uporabnikov, pa sta blagovni skupini kave in mineralnih vod.  

 

Zaključimo lahko, da moč slovenskih znamk ne sloni na mlajših potrošnikih. Temeljni razlog nižje moči 

slovenskih znamk med mladimi pa je predvsem nevpletenost v blagovne skupine (neuporaba blagovnih 

skupin) v katerih se močne slovenske znamke nahajajo. S stališča slovenskih znamk se torej odpirata dve 

zanimivi poglavji delovanja na trgu. Eno poglavje je ugotoviti kam, torej v katere blagovne skupine, se 

selijo mladi potrošniki iz tradicionalno močnih blagovnih skupin. Drugo poglavje pa zajema možnost 

širitve znamk v te, alternativne, blagovne skupine.  
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