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Znamka in njena temeljna spoznanja

V današnji družbi, ko nas tržno komuniciranje spremlja na vsakem 
koraku – s sporočili v družbenih omrežjih ali taksijih, na pločnikih ali na 
nebu, na spletu ali hladilniku, majicah ali televizijskih oddajah, celo na 
vdelanimi v koži ali zabritimi v kratko pristrižene lase – je med množico 
vsakovrstnih sporočil in nagovorov prekleto težko izstopati. Kljub temu 
pa nekateri izdelki, storitve, podjetja in ljudje ali njih združbe uspejo 
priti na sam vrh in postanejo super zvezde – postanejo znamke, super 
znamke. Veliko se lahko naučimo od teh t. i. tržnih vodij, lahko bi rekli 
tudi uspešnežev, ki jim niso prišli do živega ne gospodarska kriza, ne 
spremembe v življenjskih slogih ljudi in ne demografskih odstopanjih. 
Z razumevanjem kaj znamka je in na kaj je potrebno biti pozoren pri 
njenem upravljanju se lahko delček te »čarovnije« dotakne tudi vas.

V nadaljevanju navajam vse tiste ključne prvine znamk in znamčenja, 
ki tvorno gradijo in pomagajo krepiti znamke, da te postanejo 
privlačne, tržno učinkovite in vzdržljive. Proces upravljanja znamke 
je proces, ki zahteva čas, vztrajnost, doslednost ter predvsem ljudi, ki 
razumejo kaj je znamka in ki znajo s pomočjo strateško naravnanega 
znamčenja vzbuditi pozornost, zgraditi želeno zaznavanje in 
dojemanje ter so pripravljeni znamko prilagajati času, navadam, 
trendom in tržnim pogojem. Upoštevajte navodila in kmalu se bo 
tudi vaša znamka začela vzpenjati ali pa bo še bolj zablestela.

1. zapoved – ZNAMKA JE TRŽNA OSEBNOST

Težko je razumeti, a vendarle je res - znamka postane, če se jo pravilno 
gradi in uporablja, pomočnik, prodajalec, promotor, ambasador, 
zagovornik in prijatelj poslu. Da se lahko približa kupcem/potrošnikom, 
mora pridobiti lastnosti, ki jih sicer pripisujemo le človeku. Njena moč 
je v trdnosti in nespremenljivosti značaja. Kot taka lahko postane 
najučinkovitejša tržna osebnost. Od človeka je na nek način celo 
zanesljivejša, saj je sposobna opraviti več nalog hkrati kot to uspe 
človeku in njene reakcije ne obremenjujejo čustva. Med tiste, ki vplivajo 
na njeno podobo v očeh deležnikov, sodijo vsi, ki imajo kakršen koli 
vpliv na njeno zaznavanje. To so tako prodajalec, upravljavec, direktor, 
tržnik, finančnik, pravnik, logist, kadrovik, nabavnik, administrator, 
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prevoznik, svetovalec … Zgrajena znamka prevzame vrsto njihov vlog. 
Dobro upravljana znamka je v ključnih točkah stika z deležniki prisotna 
na sebi lasten način in njeno vedenje predstavlja tako sebe kot celoten 
posel. Če na svetovni turistični borzi, v hali, kjer se predstavljajo vse 
države, ugledate znamko I FEEL SLOVENIA, potem veste, da pooseblja 
celotno Slovenijo kot turistično destinacijo.

2. zapoved – ZNAMKA IMA JEDRNO OBLJUB

Kot vsaka zgrajena osebnost, tako naj bi tudi zaupanja vredna 
znamka imela jasno opredeljeno bistvo – svoje najosnovnejše 
poslanstvo. To se navzven izraža s temeljno obljubo, ki jo znamka 
podaja svojim kupcem/potrošnikom in preostalim deležnikom. 
Pogosto bistvo znamke imenujemo tudi njeno jedro, njen genetski 
zapis. Najpogosteje jedro znamke izhaja iz koristi, ki jo oznamčeni 
produkt ali produktna linija prinaša trgu. V primerih, ko produkti 
niso nekaj samo po sebi konkurenčnega, pa znamka prevzame vlogo 
edinstvenosti in je njena obljuba lahko nad koristjo produkta samega. 
Znamka Lego obljublja inovativnost, ki jo je sposoben vsak otrok, s 
čimer posredno obljublja prebujenje ustvarjalnosti tudi pri odraslih.

3. zapoved – ZNAMKA SE TRŽNO UMEŠČA

Tržno umestitev pogosto imenujemo kar pozicioniranje. Gre 
za to, da znamka, kadar jo strateško obravnavamo, omogoča na 
konkurenčnem trgu vzpostavitev položaja, ki je proč od tekmecev. 
Tako zagotavlja edinstveno tržno umestitev. Njena vloga je še posebej 
pomembna takrat, kadar se oznamčeni izdelki ali storitve premalo 
razlikujejo od tekmečevih. Tako se je podjetje Gorenje v določenem 
trenutku odločilo, da ne bo več tekmovalo s tekmeci v kakovosti in 
ceni, temveč se bo raje tržno umestilo kot znamka, ki jo odlikuje 
vrhunski dizajn. Velja, da če se neka znamka uspe tržno umestiti kot 
edinstvena, potem je na svojem področju zaznana kot najboljša.

4. zapoved – ZNAMKA POTREBUJE ZGODBO 

Nič se človeka ne dotakne bolj kot zgodba, ki seže v njegovo srce. 
Če razumemo znamko kot tržno osebnost, potem si je kaj lahko 
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predstavljati, da je mogoče znamko prikazati kot nekoga, ki nastopa 
v zgodbi, ki je ljudem blizu. Zgodba znamke je v časih socialnih 
omrežij še toliko bolj potrebna in zaželena, saj omogoča prenašanje 
prav vsega, kar osebnost znamke opredeljuje. Najpomembnejša 
lastnost zgodbe znamke pa je, da se lahko z njeno pomočjo vpleta v 
življenja ljudi. Dobra zgodba se dotakne tistih, ki jim je namenjena. 
S tem pa se jih dotakne tudi znamka, čeprav pogosto bolj posredno 
kot neposredno. Vrlina je v tem, da se preko izkušenj, ki jih sporočajo 
zgodbe, komunicirajo tudi izkušnje, ki jih sicer obljublja znamka. Zato 
je še kako pomembno, da vsak upravitelj znamke zagotovi snovanje 
jasne in enostavne zgodbe o znamki. Če vam povem, da je določeno 
pivo res dobro samo takrat, kadar se pred pitjem, v vrat stekleničke 
porine rezina limete, potem veste o kateri znamki govorim.

5. zapoved – ZNAMKA JE LAHKO EDINSTVENA

Vsaka znamka je na nek način inovacija, saj naj bi bili že njeno ime 
ter njena vizualna identiteta takšni, da se razlikujeta od drugih in 
da opozarjata nase. Ker se znamka na trgu pojavlja kot predstavnik 
nekega posla, produktov, miselnosti, gibanja in še česa, jo mora 
trg nedvoumno prepoznati tako, kot prepozna neko pomembno 
osebnost. Bolj sta identiteta znamke ter z njo povezana osebnost, 
prepoznavni preko značilnega vedênja, vrednot in lastnosti, lažji 
so razvoj posla, konkurenčno tržno umeščanje in borba s tekmeci. 
Lažji sta prepoznavnost in zapomljivost, lažje je njeno strateško 
upravljanje. Slednje, če je znamka zasnovana dolgoročno in vsebinsko 
dovolj široko, omogoča raztegovanje znamke, spajanje z drugimi 
znamkami, prevzemanje poslov in osvajanja novih trgov. Težko bi 
recimo rekli, da Fructal ni edinstvena znamka. 

6. zapoved – ZNAMKA MORA BITI URAVNOTEŽENA

Vsako upravljanje znamke v večini primerov izhaja iz notranjih 
potreb, želja in spoznanj podjetja (ali druge ustanove), ki želi s 
pomočjo znamke opozoriti nase, na svoje podjetje, produkte, odnos 
do okolja in družbe … Gre za hotenje od znotraj navzven, kjer se 
gradi znamko tako, kot si želi njen upravitelj, lastnik oziroma tisti, 
ki v najožjem smislu vpliva na njeno vlogo in razvoj. Govorimo o 
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t. i. želeni znamki. Kadarkoli se odločitve o želeni znamki sprejemajo 
brez poznavanja trga, tekmecev, kupcev/potrošnikov, poslovne 
kategorije, trendov, zakonodaje in ostalih tržno-poslovnih pogojev, 
potem se kaj kmalu lahko zgodi, da se ustvari velika razlika med 
želeno znamko in tisto, ki jo zaznava trg. Zaradi tega so potrebni 
popravki in pogosto veliki finančni vložki, da se neskladja zgladijo. 
Zato je ena temeljnih nalog upravitelja znamke, da so razlike med 
želeno in dejansko zaznano znamko čim manjše oziroma nezaznavne. 
Te razlike je zagotovo uspelo odpraviti znamkam kot so Luis Vitton, 
Ferrari ali Natureta.

7. zapoved – ZNAMKA JE STRATEŠKI PARTNER

Če znamko prepoznamo kot strateškega partnerja, potem se lahko 
nanjo zanesemo, naslonimo ali jo uporabimo tudi takrat, ko ne 
opravlja temeljne vloge, t. j. označevanje produkta ali podjetja. 
Znamka je učinkovit spodbujevalnik misli in kot taka pogosto 
strateško orožje ter strateški pogajalec, ki vpliva na ohranjanje 
zaupanja, četudi morda pride do nenadejanih napak v proizvodnji. 
S svojo integriteto ohranja zveste kupce na dolgi rok ali prenaša 
izkušnje enega oznamčenega produkta na drugega, oznamčenega z 
isto znamko. Bi verjeli, da je dirkalno kolo Yamaha dobro, če imate 
dobro izkušnjo z motorjem Yamaha, ali pa bi kupili Pony kolo na 
elektriko, če ste bili 20 let zadovoljni s takim na klasični nožni pogon? 
Precej verjetno da.

8. zapoved – ZNAMKA JE RAZVOJNI ELEMENT

Jedro znamke, njen DNK je tisto kar ji daje pečat edinstvenosti. 
Edinstvenost pa ni nujno omejujoča, še posebej, če se je v času 
procesa graditve znamke razmišljajo strateško dovolj široko in 
globoko. Znamka namreč omogoča, da se nabor izdelkov ali storitev 
nekega podjetja širi tudi na področja, ki ne izhajajo iz izhodiščne 
usmeritve podjetja. Tako načrtovana znamka omogoča izkoriščanje 
priložnosti širitve prodaje, boljšega izkoriščanja kapacitet, 
ustvarjanje inovativnih produktov in snovanja edinstvenih pristopov 
na trgih z različno stopnjo zrelosti. Razvoj znamke je možen v več 
smeri, najosnovnejša sta je gotovo širitvi znamke vodoravno in 
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navpično. Takšen primer je znamka Nivea, ki je svoje lovke od svoje 
najosnovnejše uporabe raztegnila daleč naokoli svojega jedra.

9. zapoved – ZNAMKA JE AKTIVNI TRŽNI IGRALEC

Človek ne more biti vselej prisoten vsepovsod, kjer se pojavljajo 
njegovi produkti in/ali podjetje. Znamka poskrbi za prisotnost in 
brez nje bi bila zaznava in prodaja produktov bistveno skromnejša, 
podjetje pa občutno manj znano in prepoznavno. Prisotnost znamke 
opredeljujemo z eno samo besedo: znamčenje (ang. branding). 
Vloga znamke je, da komunicira, tako ali drugače, da je prisotna vse 
tam, kjer je njena navzočnost ciljnim deležnikom dobrodošla. Ne 
gre le za pojavljanje v medijih, njena aktivna vloga je zaželena pri 
umeščanju v določene vsebine, pri vpletanju v človekovo življenje: 
njegove navade, preživljanje prostega čas, v trenutke, ko je človeku 
prijatelj, desna roka ali celo rešitelj. Takšne znamke so pogosto, ko 
so znamčile nek inovativen produkt, postale celo generično ime 
za takšen produkt (teflon, aspirin, gedore, selotejp ...). Kakorkoli, 
znamka s svojimi aktivnostmi omogoča, da nas obkroža, pritegne, 
obdrži in naveže nase. Takšne aktivnosti lahko vsak dan zaznamo s 
strani znamke Spar.

10. zapoved – ZNAMKA JE IZKUŠNJA

Vsak nov stik z znamko je nova izkušnja. Če je stik pozitiven, potem se 
zgodi t. i. dotik, ustvari se pozitivna izkušnja (razumska in čustvena), 
ki se doda v mozaik dotedanjih izkušenj z znamko. Mentalna slika 
znamke se tako krepi in njena moč je vse večja. Izkušnje z znamko 
je mogoče ustvarjati na vrsto načinov. Najobičajnejši je zagotovo 
preko tržnega komuniciranja in neposredne izkušnje z oznamčenimi 
produkti, drugih oblik pa je toliko, kolikor jih upravitelj znamke uspe 
prepoznati in izkoristiti. Tako je bila opazna akcija znamke Guinness, 
ki je tistim, ki so si naložili aplikacijo na pametne telefone omogočila, 
da so vselej, ko je v določenem obdobju deževalo, lahko na določenih 
prodajnih mestih kupili pivo po občutno nižji ceni od običajne. 
Pomembno je torej, da upravitelj znamke ves čas z različnimi prijemi 
kultivira in oskrbuje celotno izkušnjo, ki jo prinaša znamka.
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11. zapoved – ZNAMKA JE NAMENJENA RAZLIČNIM DELEŽNIKOM

Povprečna miselnost je, da je znamka namenjena kupcem/potrošnikom. 
Takšna miselnost je ne le ozka, temveč zanemarja tiste deležnike, ki 
imajo na znamko neposreden vpliv ter tudi tiste, ki nanjo vplivajo 
posredno. Poleg kupcev/potrošnikov je vsekakor najpomembnejša 
deležniška javnost tista, ki s svojim delom omogoča, da znamka sploh 
živi – to so zaposleni v podjetjih ali drugih ustanovah, ki proizvajajo, 
prodajajo, tržijo in dobavljajo trgu takšne ali drugačne produkte. 
Pravzaprav je od njih odvisno, ali bo sloves znamke obdržal svojo raven 
ali ne. Potem pa je tu še vrsta drugih deležnikov, ki jih upravitelj znamke 
ne sme spregledati: dobavitelji, predstavniki, prevozniki, posredniki 
…, ki  tudi zastopajo t. i. notranjo deležniško javnost. Njihov vpliv na 
percepcijo in imidž znamke je največkrat neposreden. Na drugi strani 
pa so deležniki, ki morda niso v neposrednem stiku z znamko, a s 
svojim vedênjem, mnenji in opozorili posredno, a še vedno močno, 
sooblikujejo zaznavno podobo znamke. Sem sodijo konec koncev tudi 
vsi prebivalci nekega območja, kjer je znamka prisotna ter ljudje, ki 
imajo velik vpliv na javno mnenje.

Znanje o znamkah je bogastvo

Znamka in znamčenje, ter vse njene strateške priložnosti, so velik 
poligon, ki je vsebinsko izjemno bogat in raznolik. Priložnosti je 
veliko, potrebna pa so poglobljena spoznanja, da je mogoče z znamko 
ravnati tako, da ta prinaša koristi, da je njena vloga upravičena in 
da se približa ciljnim javnostim. Poglobljen odnos do vseh trenutno 
aktualnih spoznanj in ugotovitev je mogoče najti v knjigah Znamka in 
znamčenje ter Strateške priložnosti znamk, ki bosta od konca oktobra 
na voljo na naslovu: …………………………………………………… 

Priročnik za upravljnje znamk

Vsi kupci knjig bodo deležni posebnega Priročnika/opomnika za 
upravljanje znamk (delovni listi), ki bodo upravitelje znamk in druge, 
ki soupravljajo znamko, opozorili na vse tisto, kar je za učinkovito 
upravljanje znamk potrebno.
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Vse pravice pridržane

V okviru določil zakona o avtorskih pravicah je to knjigo brez pisnega 
dovoljenja založbe in avtorja prepovedano fotokopirati, shranjevati 
v elektronski obliki, ponatiskovati, na druge načine reproducirati in 
predelovati, javno objavljati in distribuirati.

Novi knjigi na slovenskem tržišču. Nepogrešljivi sopotnici sodobnega 
upravljanja znamk.



Dve knjigi, ki jih slovenski 
poslovno-marketinški svet nujno potrebuje.

Znamkovna biblija v dveh delih. O vsem kar je potrebno vedeti 
o upravljanju znamke, da bo ta v celoti opravila svoje poslanstvo.

Knjigi razblinita zmedo pri razumevanju prepogosto prepovršno obravnavanega koncepta, imenovanega 
znamčenje. Gre za prvi tako obsežen in mnogostranski pristop k znamkam v slovenskem jeziku. 

Knjigi, ki so ju recenzenti ocenili kot odlični.
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“Knjig ZNAMKA IN ZNAMČENJE ter STRATEŠKE PRILOŽNOSTI ZNAMK sem se lotil 
iz velike želje, da upraviteljem znamk, tržnikom ter tudi lastnikom, vodilnim 
podjetniškim kadrom in menedžerjem podam celovit vpogled v svet pojmovanja 
največjega neotipljivega premoženja podjetnikov, lastnikov, deležnikov in vseh 
drugih, ki jih zanimajo znamke in jih pojmujejo kot pomembne tržne subjekte.”
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NAROČITE KNJIGO

http://gea-college.si
http://gea-college.si/narocilo-knjig-znamke-in-znamcenje-inali-strateske-priloznosti-znamk/



