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POVZETEK 

V doktorski disertaciji smo raziskali razlike v odzivih potrošnikov na oglasna sporočila v 

zunanjem oglaševanju tiskana z lentikularno (3D) in klasično (2D) tehniko tiska. Raziskave 

na področju lentikularnega oglaševanja so zelo redke, zato je bilo potrebno razviti 

raziskovalni model za primerjalno merjenje učinkov zunanjega oglaševanja. Doktorska 

disertacija tako zajema teoretični del, katerega osnova je analitični pregled obstoječe 

akademske literature in znanosti na področju oglaševanja. V okviru preučevanja učinkov 

oglaševanja disertacija poglobljeno analizira teoretične modele procesiranja oglaševalskih 

sporočil. Temelj teoretičnega dela predstavlja izbrani procesno hierarhični model obnašanja 

potrošnikov. Le-ta postavlja vlogo emocij v ospredje in omogoča, da primerjamo odzive na 

dva vsebinsko enaka oglasa tiskana z različnima tehnikama tiska.  

 

Natančen pregled literature nam je omogočil analizo potencialno mogočih tehnik merjenja 

učinkov oglaševanja, ki jih razvrščamo v skupino samoevalvacijskih metod, ekonometričnih 

študij in avtonomnih merjenj. V teoretičnem okviru so prikazane prednosti in slabosti 

posameznih tehnik, ki jasno nakazujejo izgradnjo kompleksne integrirane večstopenjske 

metodologije merjenja tako racionalne komponente kot tudi emotivne komponente odziva na 

oglasna sporočila. V okviru raziskovalnih možnosti je sestavljen raziskovalni model treh med 

seboj neodvisno izvedenih raziskav, ki vključuje besedno samoevalvacijsko tehniko, vizualno 

samoevalvacijsko tehniko in avtonomno tehniko. Podlaga za merjenje so lestvica CASC, 

lestvica SAM, nakupna namera in merjenje pozornosti z opazovanjem. Uporabljena je bila 

kvantitativna statistična analiza, ki pa je obsegala tako preproste kot zelo zapletene 

parametrične teste, neparametrične teste in analizo zanesljivosti ocenjevalcev. Glede na to, da 

analiziramo odzive potrošnikov izključno na vizualne dražljaje, je bila opravljena tudi 

kontrolna analiza vpliva korekcije vida, ki je pokazala, da le-ta ne vpliva na ocenjevanje niti 

klasično tiskanih (2D) niti lentikularno tiskanih oglasov (3D). 

 

Rezultati potrjujejo zastavljene hipoteze glede boljše učinkovitosti 3D lentikularno tiskanih 

oglasov v primerjavi s klasično 2D tiskanimi oglasi v zunanjem oglaševanju. Raziskave 

odlikujejo veliki vzorci, ki so omogočili, da dokažemo statistično značilne razlike v korist 

učinkovitosti lentikularne tehnike tiska tudi za večino izbranih demografskih podskupin. V 

analizi smo uspeli primerjati tudi posamezne segmente glede na spol in starostne skupine med 

seboj. Rezultati pridobljeni v raziskovalnem modelu nedvomno govorijo v prid večji 

 



učinkovitosti oglasov tiskanih z lentikularno tehniko, zato sklepno poglavje zaključujemo z 

etičnimi pomisleki vpeljave nove tehnologije tiska.  

 

Ključne besede: lentikularni tisk, učinkovitost, komunikacija, oglaševanje, spol, starost 

 

 

 



ABSTRACT 

The principal aim of this doctoral thesis titled Consumer Responses to Outdoor Advertising – 

Case Study Lenticular Ads was to analyse and compare the differences in the consumer 

responses to outdoor ads printed in two different techniques (3D lenticular and standard 2D). 

Research in this field is scarce and therefore a new research model had to be constructed and 

justified with the current academic literature on the basis of a selected Rational and Emotional 

Hierarchy-of-Processing Model. Placing the role of emotions in the forefront allowed us to 

compare the reactions to two ads printed  in different techniques (same rational content).  

 

The thesis includes the description and the evaluation of different methods for measuring 

advertising effects that can be divided in three groups: self report measures, econometric 

studies and autonomic measurements. The disadvantages and advantages of each of them 

clearly indicated that a single measurement is not sufficient and therefore when analyzing 

rational and emotional effects in advertising an integrated methodology consisting is needed. 

In this theoretical framework a research methodology consisting of three independent 

researches, which include verbal self-report, visual self-report and autonomic measures, was 

constructed. The measures were based on CASC scale, SAM scale, purchase intention and the 

method of observation without researcher’s interference. We used quantitative statistical 

analyses with parametric as well as nonparametric tests. We also used the calculation of the 

inter-coder reliability to improve the reliability of the data based on observation. Considering 

the importance of visual stimuli we have also analyzed eye-correction as a controlled variable. 

The analysis of this controlling variable showed that there are no differences in the averages 

of evaluations between consumers that use eye-correction (glasses or contact lenses ) or not. 

 

The overall results indicate that in comparison to 2D ads, 3D lenticularly printed ads score 

higher in all four categories. In addition the gathered data carried out on large samples 

enabled us to analyze and prove significant differences between the two printing techniques in 

favor of lenticular for different consumer segments. We have also been able to compare these 

different gender and age based segments. Finally, as better efficiency of this new technology 

is proven the potential massive implementation of lenticular (3D) printing opens many ethical 

questions that conclude this research project.  

 

Key words: lenticular print, effective communication, advertising, gender, age 
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1 UVOD 

V uvodnem poglavju predstavljamo vsebinsko izhodišče, sociološki in interdisciplinarni 

pomen doktorskega dela ter kratek pregled raziskav na ožjem področju lentikularne tehnike 

tiska. Nato postavljamo cilj raziskovalnega dela ter zastavljamo raziskovalna vprašanja in 

raziskovalne hipoteze. Poglavje zaključuje pregled strukture doktorskega dela. 

1.1 Vsebinsko izhodišče 

V svojem članku On Measuring the Power of Communications je Hall (2004, str. 2) uvedel 

dve glavni vprašanji pri merjenju učinkov oglaševanja in sicer: “...ali oglas deluje in če deluje, 

kako deluje”. Kot pojasnjuje, se največ raziskovalcev namesto na drugo osredotoči na prvo 

vprašanje. Sprejemamo Hall-ov argument, zato je disertacija osredotočena na preučevanje 

obnašanja potrošnikov in analize posameznih komponent odziva in ne le na preučevanje 

oglaševanja kot discipline, kjer je večinoma pomembno le vrednostno merjenje učinka. Cilj 

raziskovalnega dela je tako tudi sociološki in sicer odgovoriti na vprašanje, na kakšen način in 

zakaj se potrošniki odzovejo drugače na lentikularno1 tehnologijo in ne samo ali oz. v 

kolikšni meri se drugače odzivajo.  

                                                

 

Razmišljanje o kompleksnosti odzivov je zelo pomembno, saj prihaja z razvojem tehnologij 

do velikih sprememb, ki jih je velikokrat težje pojasniti z le eno spremenljivko. Tako 

McQuarrie in Phillips (2008, str. 97–99) opozarjata na velike spremembe tiskanih oglasov 

med leti 1969 in 2002. Avtorja sta primerjala oblike oglasov, jih povezovala z njihovo 

učinkovitostjo in ugotovila, da so se določeni elementi oglasov, ki so se dokazali kot 

učinkoviti, v uporabi razširili in postali standard na področju oglaševanja. Kar je bilo 

učinkovito v oglaševanju, se je čedalje pogosteje uporabljalo. McQuarrie in Phillips (2008, 

str. 103–105) tudi v prihodnosti napovedujeta trend v smeri zabavnosti vsebine oglasa, pri 

čemer bo poudarjena vizualna retorična podoba oglasa. V prihodnje naj bi po njunem mnenju 

prišlo tudi do večjih sprememb in evolucije oglasnih sporočil v smeri več-dimenzionalnosti, 

zato avtorja poudarjata pomen raziskovanja novih tehnik v prihodnosti.  

 

 
1 Lentikularni tisk je tehnologija, ki z uporabo lentikularnih leč omogoča izdelavo slik z iluzijo globine ali 

zamenjave slik s spreminjanjem zornega kota (več v podpoglavju 2.3). 
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Kot pri življenjskih ciklih izdelkov tudi pri oglaševanju pričakujemo stopnje kot so rojstvo, 

rast, zrelost, upad in zaton tehnike oz. inovacije. Teorijo življenjskih ciklov je mogoče 

aplicirati tudi na primeru uporabe lentikularne tehnike tiska v zunanjem oglaševanju, ki šele 

sedaj v zunanjem oglaševanju prehaja v stopnjo rasti. Kljub temu, da je lentikularna tehnika 

že dolgo poznana, je bila komercialna uporaba zaradi primerjalno precej večjih stroškov 

izdelave omejena. Cena lentikularnih leč se je v zadnjem desetletju znižala, zato se tehnika 

čedalje bolj uporablja, povečuje pa se tudi njen delež v oglaševanju. Zaradi boljšega razmerja 

učinek na enoto stroška izdelave se je uporaba najprej povečala za manjše dimenzije 

lentikularnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Sedaj pa se pričakuje množična uporaba 

tudi pri zunanjem oglaševanju oz. plakatih večjega formata.  

 

Glede obstoječega trenda povečanja ni verodostojnih podatkov, vendar analize prodaje 

proizvajalcev lentikularnih leč kažejo strmo rast, kot trdita Johnson in Jacobsen (2005, str. 

11), ko opisujeta mogoče različne uporabe. Znižanje cen stimulira povpraševanje, večja 

uporaba pa stimulira večjo produkcijo in s tem ekonomijo obsega in dodatno znižanje cen. Če 

se bo tehnologija izkazala za učinkovito in stroškovno sprejemljivo tudi na velikih formatih, 

lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo hitro rast in močno povečanje uporabe lentikularne 

tehnologije. Analize trendov za primerjalno 3D tehnologijo so predstavljene v Heejung 

(2010). Glede na dejstvo, da se je količina zunanjega oglaševanja petkrat povečala v zadnjih 

dvajsetih letih (Calo 2005, str. 1877) in je trend porasta proračunov za zunanje oglaševanje v 

Sloveniji (Prepeluh 2006 str. 16–28) in v svetu (Zenith Optimedia 2009, str. 3) vsakoletno 

pozitiven, bi naslednja velika sprememba lahko prišla ravno s strani množične uporabe 

lentikularne tehnologije v zunanjem oglaševanju.  

 

V prid spremembi tehnologije zelo jasno govori tudi nasičenost potrošnikov z oglaševanjem. 

Število oglasnih sporočil, katerim je uporabnik dnevno izpostavljen, se namreč iz leta v leto 

povečuje. Media Dynamics ocenjuje, da je na primer povprečen odrasel Američan 

izpostavljen med 600–625 oglasnim sporočilom (Media Matters 2007, str. 2). Od tega naj bi 

272 oglasom bil izpostavljen povprečno iz medijev TV, radio, časopisi in revije. Ostala 

izpostavljenost (več kot polovica) je posledica zunanjega in drugih oblik oglaševanja na 

katere potrošnik nima vpliva. S povečano izpostavljenostjo je čedalje težje preseči prag 

učinka, ki bi povzročil spremembo potrošniškega obnašanja tudi v zunanjem oglaševanju. 

Tudi iz razloga nasičenosti se zdi lentikularna tehnologija obetavna tehnika, ki bi v primerjavi 

z drugimi mediji cilj pridobitve dodatne pozornosti vsaj kratkoročno lahko dosegla.  
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S povečevanjem oglaševanja se povečujejo tudi proračuni namenjeni raziskavam. Tako 

Young (2004a, str. 11) opozarja, da je trend v smeri čedalje več merjenja učinkov 

oglaševanja. Predvidevamo lahko, da to dejstvo izhaja predvsem iz optimiziranja ekonomske 

učinkovitosti, ki jo dokazujeta tudi Luo in Donthu (2003, str. 34). Avtorja na podlagi dveh 

različnih metodologij na podlagi ekonometričnih raziskav dokazujeta neučinkovitost izbire 

medijev v oglaševanju s tem, da trdita, da bi lahko v primeru optimalnega izbora največjih 

100 oglaševalcev v Ameriki ob učinkoviti prerazporeditvi oglaševalskega proračuna prihranili 

v povprečju 20% izdatkov, ki ne ustvarijo prodaje. Obrnemo se lahko tudi na znamenite 

besede Wyner-ja (2004, str. 6), raziskovalca vodilnega svetovnega raziskovalnega podjetja 

Milward Brown, ki je zapisal: “pol mojega oglaševanja je vrženega stran, samo ne vemo 

katera polovica”. Z večjimi sredstvi namenjenimi za raziskave, bi bilo lahko v prihodnosti v 

ospredje postavljeno tudi preučevanje lentikularne tehnologije, ki je bilo do sedaj zelo slabo 

raziskano, pri čemer bi dobri rezultati lahko ustvarili dodatno rast in razširjenost te metode. 

Že leta 1967 je McLuhan (1967, str. 209), legenda v oglaševanju, dejal, da medij sam po sebi 

že vpliva na potrošnike neodvisno od oglasnega sporočila. Podobno za nove tehnologije v 

digitalnem oglaševanju opozarja tudi Mathieson (2005, str. 64–66). Pri tem se pojavlja 

vprašanje ali lahko potemtakem na lentikularno oglaševanje gledamo kot na nov medij v 

okviru zunanjega oglaševanja?  

 

Z namenom, da odgovorimo na to vprašanje, je v doktorski disertaciji razvit primerjalni 

raziskovalni model namenjen merjenju razlik v odzivih na različni tehniki tiskanja zunanjih 

oglasnih sporočil. Ker je na področju raziskovanja učinkov lentikularne tehnologije tiska 

opravljenega izjemno malo raziskovalnega dela, se bomo glede teoretičnih pristopov 

naslanjali na splošne teorije o merjenju učinkov klasičnega oglaševanja. S kombinacijo 

teoretičnega in praktičnega pristopa je metodologija skladna s teorijo, hkrati pa tudi uporabna 

v praksi. Pri tem so osnova merjenja lestvice z visoko zanesljivostjo in notranjo konsistenco, 

kar omogoča naknadno primerjalno analizo in ponovljivost opravljenih raziskav.  

1.2 Sociološki in interdisciplinarni pomen doktorskega dela  

Oglaševanje je “gorivo” moderne družbe in mnogih brezplačnih vsebin in kot tako vpliva na 

množico aktivnosti, ki niso neposredno povezana z oglaševanjem in nakupnim procesom. 

Oglaševalci želijo z investicijo v oglaševanje spremeniti razmišljanje potrošnikov, s tem pa 

zavedno ali nezavedno vplivajo na spreminjanje vrednot. Zaradi tovrstne kompleksnosti 

posredovanja sporočil postaja testiranje in raziskovanje učinka oglasnih sporočil po Hall-u 
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(2004, str. 9) “eno izmed najbolj kontroverznih področij marketinškega raziskovanja”. Banks 

(2008, str.2) pri tem opozarja, da je vsak pomen medijskih sporočil ne samo izdelan temveč 

tudi konzumiran v določenem sociološkem kontekstu. Cook (2006, str.6) sociološki kontekst 

nadgrajuje in opisuje sociološke dejavnike, ki na tolmačenje vplivajo. Khan (2006, str. 27) 

postavlja okvir preučevanja za študij obnašanja potrošnikov in pri tem ločuje zunanje in 

notranje dejavnike vpliva. Na vprašanje, kaj je sociološkega glede obnašanja potrošnikov in 

oglaševanja, odgovarja tudi Wänke (2009, str. 11) s “ praktično vse”, pri čemer avtor nudi 

veliko število primerov vpliva oglasnih sporočil na obnašanje in segmentacijo potrošnikov in 

družbe kot celote.  

 

Preučevanje oglaševanja je s pojavom novih tehnologij čedalje bolj zapleteno, raziskovalno 

delo pa čedalje bolj interdisciplinarno, saj “produkti in blagovne znamke ne služijo samo 

funkcionalnemu namenu, za katerega so izdelani … ampak zadovoljujejo različne temeljne 

potrebe potrošnikov” (Ziems 2004, str. 211). Kot opozarja Goodson (2003, str. 95) vizualni 

dražljaji povzročajo tudi spremembe v energiji organizma v obliki 400 do 700 milimikronov 

dolgih elektromagnetnih valov, kar omogoča tudi direktno opazovanje učinkov na organizmu. 

Avtor TenHouten (2007, str. xii) tako v svoji teoriji emocij in socialnega življenja kot eden 

izmed prvih, ki je deloval na področju interdisciplinarnega povezovanja neuro-razumske 

sociologije, trdi, da “…napredek na področju socioloških in behaviorističnih znanosti zahteva 

razumevanje delovanja človeškega uma, pri čemer sta osnova neuro-znanost in psihologija”. 

Tako merjenje učinkov oglaševanja že v osnovi zadeva več znanstvenih disciplin sociologije, 

biologije ekonomije in psihologije, kot tudi razumevanje tehnologije izdelave. Prav zaradi 

tovrstne interdisciplinarnosti se v akademskih krogih pojavlja množica različnih teorij in 

posledično izjemno število različnih raziskav oglaševanja, kar je razvidno iz številne2 

literature.  

 

Kljub veliki količini opravljenih raziskav na področju oglaševanja pa je relativno malo 

soglasja glede najbolj primerne metodologije. Soglasja je še manj v primeru, ko oglaševanje 

vključuje tudi elemente emotivnega prepričevanja, zato Hall (2004, str. 2) predlaga “ponovno 

                                                 
2 Ključne besede “Measure advertising effects” (Meriti učinke oglaševanja) pokažejo več kot 

milijon zadetkov na Google (2011). 
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analizo novih in kritični razmislek glede tradicionalnih orodij za merjenje oglaševalskih 

učinkov”. Hall dodaja, da je naloga novih orodij, da merjenje emotivne komponente postavijo 

v ospredje, kot jo postavljata moderna psihologija in neuro znanost. Prepletanje različnih 

disciplin pa ima tudi precejšnje raziskovalne omejitve. Marci (2008, str. 475) opozarja, da 

bodo neuromarketinške tehnike uporabne za analizo šele, ko bodo dale uporabne rezultate ter 

bodo hkrati ekonomsko opravičljive s tem, da bodo dodale vrednost obstoječim metodam.  

1.3 Pregled literature na ožjem raziskovalnem področju lentikularne tehnike tiska 

Učinkovitost oglasov izdelanih z lentikularno tehniko tiska je do sedaj zelo slabo raziskana. 

Redke izvedene raziskave niso na ravni akademskih raziskav in so navedene zgolj v predstavo 

predvidenih učinkov lentikularne tehnologije. Rezultati obstoječih študij so večinoma 

posledica naročila raziskav v smislu komercialne promocije proizvajalcev izdelkov in ne 

zadovoljujejo akademskih standardov (možnosti ponovitve in s tem verifikacije raziskave) kot 

tudi ne podatkov o uporabljeni metodologiji. Kljub zadržkom glede verodostojnosti 

obstoječega raziskovalnega dela na tem področju navajamo naslednje opravljene primerjalne 

(3D v primerjavi z 2D) raziskave: 

 

 Izraelsko podjetje je v Tel Avivu z zamenjavo klasične slike s 3D lentikularno sliko na 

65 prodajnih avtomatih za sveži krompirček doseglo 16% povečanje prodaje 

(HumanEyes, 2012) 

 EASTMAN Kodak je izvedel veliko raziskavo s postavitvijo 3D panojev v 

nakupovalnih središčih in ugotovil, da si je 58% vprašanih zapomnilo 3D oglasno 

sporočilo, medtem ko si je le 7% zapomnilo tradicionalno 2D oglasno sporočilo. 

Hkrati so ugotovili za 34% večji obisk trgovin in za 12% povečanje prodaje v 

trgovinah, pred katerimi so stali 3D oglasni panoji (MediaCube, 2012). 

 TIME Magazine je naredil oglaševalsko akcijo s 3D in konvencionalnimi oglasnimi 

sporočili manjše velikosti. Pri tem je kar 96% bralcev časopisa s pomočjo priklicalo, 

da je videlo oglas v primerjavi z običajnim priklicem s pomočjo, ki je med 30 in 40%. 

Kar 91% bralcev je prebralo več kot polovico besedila članka, na katerega se je 

oglasno sporočilo navezovalo. Pri tem je 69% bralcev dalo prednost 3D oglasnemu 

sporočilu v primerjavi s 14% bralcev, ki so dali prednost standardnemu 2D oglasnemu 

sporočilu. Za 62% bralcev je uporaba 3D oglasnega sporočila povečala privlačnost 

reklamiranega podjetja (MediaCube, 2012). 
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 V primerjalni raziskavi prodaje CD s 3D (lentikularno tiskanim) ovitkom in z 2D 

(klasično tiskanim) ovitkom so bili anketirani pripravljeni plačati 16% več za 3D 

(HumanEyes, 2007). 

 V primerjalni raziskavi dveh notesnikov (enega s 3D lentikularno tiskano zgornjo 

površino, ko je notesnik zaprt in drugega z 2D klasično potiskano zgornjo površino) so 

raziskovalci izmerili naslednje rezultate, ki govorijo v prid lentikularni tehniki. Graf 

št. 1 nam prikazuje rezultate raziskave in sicer precej boljše ocene za lentikularno 

potiskan notesnik v primerjavi s klasično potiskanim na vseh ocenjevanih kategorijah. 

Največja razlika se kaže v originalnosti in inovativnosti, kjer razlika dosega skoraj tri 

ocene na desetstopenjski lestvici (HumanEyes 2007, str. 4). 

 

Graf 1.1: Povprečne ocene za lentikularno in klasično potiskano platnico notesnika * 
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Kljub dejstvu, da navedene raziskave s stališča akademskega raziskovanja niso v zadostni 

meri zadovoljivo dokumentirane, bi lahko glede uporabe 3D (lentikularnega) oglaševanja v 

primerjavi z 2D (klasično tiskanim) oglaševanjem pričakovali naslednje rezultate: 

 

 povečanje pritegnitve pozornosti za 40 do 400%  

 povečanje všečnosti oglasa za 50 do 500% 

 povečanje nakupne namere za 20–30% oz. prodaje za 10–20%  

 

Da bi potrdili te domneve tudi z uporabo akademskih raziskovalnih standardov, pričujoča 

doktorska disertacija postavlja temelje preučevanja lentikularne tehnologije in kot taka 

poskuša postaviti verificirano metodologijo, ki bo omogočila preučevanje učinkov tehnologije 

tudi v prihodnosti.  

1.4 Cilj raziskovalnega dela 

Cilj raziskovalnega modela je dobiti odgovore, do kakšne mere je lentikularna tehnologija 

lahko bolj učinkovita in zato tudi uporabna v zunanjem oglaševanju. V želji, da z 

raziskovalnim delom podamo tudi poglobljeno analizo razlik v učinku, smo potrošnike 

razdelili na različne segmente, ki smo jih analizirali ločeno, kar je povzročilo precejšno 

razsežnost raziskav in potrebo po velikih vzorcih. Z vpeljavo poglobljene analize pa je 

dosežek raziskav precejšen, saj nudi poleg akademskega tudi praktično vrednost 

raziskovalnega dela. Na podlagi modela je tako mogoče pojasniti razlike med odzivi ključnih 

potrošniških segmentov (starejši, mlajši, moški, ženske) na lentikularni tisk. S tem imajo 

načrtovalci marketinških oglaševalskih akcij informacije, kdaj in kje je uporaba lentikularne 

tehnologije najbolj primerna in kako lahko z uporabo primerne tematike oglasnega sporočila 

izboljšajo njen učinek.  

 

Končno raziskava št. 3 prinaša podatke o vplivu uporabe lentikularne tehnike na povečanje 

pozornosti oglasu. Kot dokazujejo Maughan Gutnikov in Stevens (2007, str. 393–342) je 

namreč mogoče povezati pozornost (število in trajanje fiksacij) v zunanjem oglaševanju z 

všečnostjo in z nakupno namero. Ti rezultati omogočajo načrtovalcem kampanj že pred 

izvedbo oglaševalske akcije predvidevanje učinkov kampanje in oceno upravičenosti 

investicije v oglaševanje. 

 

 7



Glavni raziskovalni problem predstavlja, kako izmeriti razlike v odzivih potrošnikov pri 

uporabi lentikularne tehnologije v primerjavi s klasično tiskanimi oglasi velikih formatov. 

Pričakujejo se statistično dokazljive razlike v učinkovitosti med različnima tehnikama tiska v 

prid lentikularni tehnologiji. Podobno so s tem, da so dokazali hipotezo, da tridimenzionalno 

spletno oglaševanje povzroči boljše poznavanje produkta, boljši odnos do blagovne znamke in 

večjo nakupno namero dokazali že Li, Daugherty in Biocca (2002, str. 55). Navedeni avtorji v 

svojem članku ponujajo tudi zelo dober pregled zgodovine raziskovanja 3D oglaševanja na 

spletu. Raziskovalno delo je tako usmerjeno na preučevanje odzivov potrošnikov na več 

različnih oglasov, ki se med seboj razlikujejo glede na tehniko tiska, s katero je bil oglas 

izdelan. Hkrati raziskava meri pričakovane reakcije (razumske in čustvene), ki naj bi jih 

tovrstnimi oglasi povzročili. Na izbranih segmentih potrošnikov so analizirane štiri različne 

skupine oglasov dveh tehnik tiskanja na podlagi dveh metod merjenja. Podrobno smo 

analizirali tudi razlike med spoloma in tri različne starostne skupine.  

1.5 Opredelitev raziskovalnih vprašanj 

Temeljno raziskovalno vprašanje doktorske disertacije je: 

Kakšne so razlike v odzivih potrošnikov med oglasi izdelanimi z lentikularno tehnologijo 

(3D) v primerjavi s klasično tiskanimi oglasi pri zunanjem oglaševanju? 

 

Podrobneje predlagano raziskovalno metodologijo sestavlja sedem hipotez, ki jih je mogoče 

povzeti z naslednjimi raziskovalnimi vprašanji: 

RQ1: Ali obstaja razlika v odzivu pri uporabi lentikularnih 3D v primerjavi s klasično 

tiskanimi 2D oglasi v zunanjem oglaševanju?  

RQ2: Ali lahko dokažemo razlike med učinkovitostjo oglasov pri uporabi lentikularnega 3D 

in klasičnega 2D tiska za izbrane štiri različne skupine oglasov glede:  

 starostnih skupin potrošnikov mladimi (med 15 in 24 let), odraslimi (med 25 in 64 let) 

in starejšimi (65 let in več) 

 spola potrošnika 

RQ3. Ali z uporabo lentikularne tehnike tiska v oglaševanju lahko pritegnemo dodatno 

pozornost v primerjavi s klasično tehniko tiska? 

 

Poleg konkretnih raziskovalnih vprašanj metodologija omogoča raziskovalno dejavnost na 

celotnem področju testiranja oglasnih sporočil v oglaševanju ne glede na uporabljeno tehniko 

izdelave.  
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1.6 Postavljene hipoteze 

Skladno z raziskovalnimi vprašanji postavljamo naslednje raziskovalne hipoteze: 

 

H1 a, b, c, d: Potrošniki bodo na lestvici SAM bolje ocenili lentikularne 3D oglase kot oglase 

izdelane s klasičnim tiskom 2D za (a) racionalni (b) primarni (c) družbeni (d) 

individualistični oglas. 

H2 a, b, c, d: Potrošniki bodo pokazali večjo nakupno namero za lentikularne 3D oglase kot 

oglase izdelane s klasičnim tiskom 2D za (a) racionalni (b) primarni (c) družbeni (d) 

individualistični oglas. 

H3 a, b: Mlajši (od 15 do 24 let) bodo pri uporabi lentikularnega tiska v primerjavi s 

klasičnim na (a) lestvici SAM in na (b) lestvici nakupna namera bolj kot odrasli in starejši 

nagradili uporabo lentikularne tehnologije za vse štiri motive oglasov.  

H4 a, b: Starejši nad 65 let pri uporabi lentikularnega tiska v primerjavi s klasičnim na (a) 

lestvici SAM in na (b) lestvici nakupna namera ne bodo statistično nagradili uporabo 

lentikularne tehnologije za vse štiri motive oglasov.  

H5 a, b: Ženske bodo na (a) lestvici SAM in na (b) lestvici nakupna namera bolje nagradile 

uporabo lentikularne tehnologije za vse štiri motive oglasov kot moški.  

H6: Lentikularno tiskan oglas bo v primerjavi s klasičnim pridobil večjo pozornost. 

H7: Pri uporabi lentikularnega tiska bo pridobivanje pozornosti večje za moške kot za ženske. 

 

Ker so učinki lentikularne tehnike tiska zelo slabo raziskani, je analiza doktorske disertacije v 

veliki meri tudi eksperimentalno zasnovana. Tako smo raziskali tudi ostale mogoče povezave 

med odvisnimi in neodvisnimi spremenljivkami. Ugotovitve tako zajemajo tudi druge 

statistično dokazane povezave in v okviru konteksta preučevanja pomembne rezultate. Poleg 

zastavljenih hipotez je bila izvedena tudi kontrolna analiza vpliva korekcije vida na 

ocenjevanje klasično in lentikularno tiskanih oglasov.  

1.7 Struktura doktorskega dela 

Pričujoča doktorska disertacija interdisciplinarno predstavlja raziskovalni model merjenja 

oglaševalskih učinkov na primeru primerjave dveh tehnologij tiska. Doktorska disertacija 

vključuje sodobne teorije psihologije obnašanja potrošnikov zlasti glede merjenja emotivne 

komponente odziva. Pri merjenju učinkov pomembno vključuje sociološki vidik, ki je viden 

tako pri preučevanju odzivov glede na različne skupine potrošnikov kot tudi pri izpostavljanju 

moralno-etičnega vidika uporabe lentikularne tehnike tiska v oglaševanju.  
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V drugem poglavju opredeljujemo pojme, ki so ključni za razumevanje konteksta oglaševanja. 

V tem poglavju je tudi predstavljena tehnika lentikularnega tiska in utemeljitev izbora učinka 

3D. Temu sledi postavitev cilja raziskovalnega dela, raziskovalnih vprašanj in glavnih 

hipotez. Namen tretjega poglavja je postaviti teoretski raziskovalni okvir, kjer najprej 

utemeljujemo izbor neodvisnih spremenljivk. Sledi argumentacija vključitve analize emotivne 

komponente oglasnih sporočil. Poglavje zaključuje pregled teoretskih modelov procesiranja 

oglasnih sporočil in utemeljitev izbora najprimernejšega glede na kontekst preučevanja. 

Četrto poglavje je namenjeno primerjavi različnih tehnik merjenja učinkovitosti oglasnih 

sporočil. Pri tem je pomembno razumevanje najsodobnejših tehnik v smislu različnih 

možnosti, ki jih nove tehnike merjenja ponujajo. V petem poglavju podrobneje opredeljujemo 

raziskovalno metodologijo, ki temelji na treh neodvisnih raziskavah in je skladna z izbranim 

teoretičnim modelom procesiranja oglasnih sporočil.  

 

Šesto poglavje predstavlja rezultate prve raziskave, kjer najprej kontrolno testiramo vpliv 

korekcije vida na ocenjevanje. Po testiranju lestvice CASC z njo izbiramo posamezne oglase, 

ki najbolj ustrezajo vsaki izmed štirih kategorij. Sedmo poglavje obsega ključno raziskavo, ki 

odgovarja na večino zastavljenih hipotez. Tudi v tej raziskavi najprej kontrolno testiramo 

vpliv uporabe korekcije vida na ocenjevanje tako za klasično kot za lentikularno tiskan oglas. 

Nato s Studentovimi t-testi preverjamo osnovne hipoteze ali se ocene oglasov razlikujejo 

glede na to, s katero tehniko so bili le-ti izdelani. Sledi multivariatna analiza vpliva spola in 

starostne skupine, s katero preučujemo razlike v učinkih oglaševanja pri uporabi različnih 

tehnik tiska. Z namenom, da ugotovimo, kakšne so te razlike med posameznimi 

demografskimi skupinami, smo izvedli podrobno enofaktorsko analizo variance s post-hoc 

primerjavo (preizkusi mnogoterih primerjav – Scheffejev preizkus). V osmem poglavju z 

neparametričnim testom testiramo rezultate razlik v izmerjeni pozornosti med obema 

tehnikama tiska in jih analiziramo tudi v povezavi z spolom.  

 

Sklepno poglavje povzema sprejemanje zastavljenih hipotez, grafično prikazuje rezultate in 

utemeljuje znanstveni ter aplikativni doprinos znanosti. Delo nato povzema povezavo s 

predstavljenimi teoretičnimi koncepti in odpira nove možnosti raziskovanja na področju. Sledi 

tudi kritični etični pogled na uvajanje lentikularne tehnike tiska v oglaševanje in sklepne 

misli.  
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2 OPREDELITEV POJMOV POVEZANIH Z PREDMETOM 

PREUČEVANJA 

Z namenom, da opredelimo okvir raziskovalnega dela, najprej pojasnjujemo oglaševanje in 

zunanje oglaševanje v kontekstu možnega razvoja lentikularne tehnike tiska. Naslednji 

pomembni del sestavlja opis lentikularne tehnike in njenih možnih učinkov z izborom 

najprimernejšega učinka, ki ga lentikularna tehnika omogoča. Dodatno opredeljujemo pojme 

na področju raziskovanja razumske in emocionalne komponente učinkov oglaševanja, ki so: 

emocije, afekt, čustvena stanja, pozornost in angažiranost. Opredelitev omenjenih terminov 

hkrati določa tudi predmet preučevanja, kar je zelo pomembno, saj na raziskovalnem področju 

zunanjega oglaševanja pogosto prihaja do precejšnjih nerazumevanj, kaj kdo v resnici z 

določeno raziskavo raziskuje in dokazuje.  

2.1 Oglaševanje 

Kotlerjeva definira oglaševanje kot ključno orodje v modernem marketingu, ki predstavlja 

“vsakršno plačano obliko neosebne predstavitve ideje, izdelka ali storitve od določenega 

pokrovitelja z namenom informiranja, prepričevanja ali opominjanja ciljnega segmenta 

potrošnikov“ (Kotler, 2006; Kotler, 1999). Iz navedene definicije sledi, da naj bi imelo 

oglaševanje vlogo informiranja potrošnikov, pri tem pa Berthon in Pitt (2005, str. 539–541) 

opisujeta paradoks, ki ga tovrstna definicija prinese. Če je namreč namen oglaševanja 

informiranje ljudi, potem bi informirani potrošniki sprejemali racionalne odločitve. V 

skrajnem primeru bi popolnoma informirani potrošniki izbrali optimalno odločitev in trgi bi 

postajali bolj in bolj učinkoviti. Končno bi s popolno informiranostjo potrošnikov le-ti 

sprejemali odločitve le na podlagi cene in oglaševanje bi postajalo odvečno. V nasprotju pa je 

v realnosti situacija ravno obratna, saj se oglaševanje povečuje s tem, ko postajajo trgi bolj 

učinkoviti in tekmovalni. Kot trdita Berthon in Pitt (2005, str. 540) lahko iz tega sklepamo, da 

je funkcija oglaševanja ravno obratna in sicer v ustvarjanju šuma na trgu z namenom, da se 

oglaševani izdelki lahko prodajo za višjo ceno in s tem ustvarjajo trge, ki so še bolj 

neučinkoviti. To teorijo potrjuje in obširno dokazujeta tudi Whalley (2004) in Joung (2008, 

str. 12), ki opredeljujeta glavno funkcijo oglaševanja kot ustvarjanje lažnih spominov. Slednji 

se nato združijo z dejansko izkušnjo z blagovno znamko in to realno izkušnjo zamenjajo s 

tem, da jo izboljšajo. 
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Berthon in Pitt (2005, str. 539-541) navajata glavne funkcije oglaševanja:  

 ustvarjanje šuma oz. distrakcije potrošnika od resnične potrebe  

 ustvarjanje in opozarjanje na “probleme” potrošnikov (mnoge potrošniki pred 

oglaševanjem niso poznali)  

 izogibanje racionalnemu razmišljanju in vplivanje na emocije  

 ustvarjanje podob in slik, ki jih izdelki v realnosti ne morejo doseči (na primer 

socialna pripadnost z nakupom deodoranta) 

 

V okviru konteksta doktorske disertacije je utemeljitev Berthon-a in Pitt-a glede dejanske 

vloge oglaševanja izjemno pomembna. Racionalna komponenta v oglaševanju ne igra več 

tako pomembne vloge, saj šume predstavlja večinoma emocionalna komponenta učinkov 

oglaševanja. Meyers-Levy in Malaviya (1999, str. 59) navajata, da je prepričljivost oglasa le v 

tem, če uspe vzburiti določena mentalna emocionalna stanja. Zaradi navedenega je izvedba 

raziskav brez preučevanja učinkov obeh komponent – tako racionalne kot emotivne – 

nesmiselna. 

2.2 Zunanje oglaševanje 

Razdelek začenjamo z opredelitvijo zunanjega oglaševanja. Sledi analiza pričakovane rasti in 

razvoj panoge, ki nam omogočita, da si predstavljamo resnične razsežnosti potencialne rasti 

raziskovalnega področja. Nato so predstavljene trenutne omejitve s strani zakonodaje in 

predpisov na področju zunanjega oglaševanja z namenom identifikacije potencialnih omejitve 

glede uporabe nove tehnike tiska. Pomemben del predstavlja tudi razumevanje lastnosti 

medija in pomena, ki ga zunanje oglaševanje ima.  

 

Zunanje oglaševanje zajema vrsto oglaševalskih formatov kot so veleplakati (imenovani tudi 

jumbo plakati) dimenzije 400 cm x 300 cm ali 504 cm x 238 cm, mali panoji (imenovani tudi 

city panoji) dimenzije 118,5 cm x 175 cm, digitalni panoji, polepitve na prevoznih sredstvih 

in podobno. Osnovni namen zunanjega oglaševanja je izpostavljenost potrošnikov 

oglaševalskim sporočilom medtem, ko so na javnih površinah ali v komercialnih prostorih.  

 

Pred osamosvojitvijo leta 1991 je bila Slovenija praktično brez zunanjih oglasnih površin, ki 

bi se komercialno oddajale v najem. A že leta 1991 je avstrijsko podjetje Proreklam postavilo 

prvih 200 (12 m2 velikih) veleplakatov. Po prvi postavitvi se je število oglasnih površin med 

letom 1994 in 2005 sistematično povečevalo s stopnjo med 0% in 77% letno (Prepeluh 2006, 
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str. 28). Leta 2006 je bilo število zunanjih oglasnih površin v Sloveniji ocenjeno na 11,500 

plakatov in okoli 6,000 veleplakatov dimenzije 12 m2 ali več (Prepeluh 2006, str. 17). 

Veleplakati predstavljajo 52% celotnega zunanjega oglaševanja v Sloveniji, čemur sledijo 

mali panoji z 28% (Prepeluh 2006, str. 16). V ZDA znaša odstotek veleplakatov 62% 

(Outdoor Advertising Association of America [OAAA], 2009). Zunanje oglaševanje 

predstavlja v Sloveniji 7% celotnega oglaševalskega kolača (Mediana, 2008) in je s 

povečanjem postalo primerljivo svetovnim 6,9% (Zenith Optimedia 2009, str. 4). Svetovni 

trendi kažejo na to, da se bodo izdatki za zunanje oglaševanje še naprej povečevali. Novi 

načini zunanjega oglaševanja, kot so digitalni panoji3, prispevajo k priljubljenosti zunanjega 

oglaševanja. V celotnem svetovnem oglaševalskem kolaču naj bi zunanje oglaševanje do leta 

2012 že preseglo 7,0% oziroma 33,385 milijonov US$ (Zenith Optimedia 2009, str. 3). 

Outdoor Advertising Association [OAA] (2009, str. 30–41) napoveduje, da bi v prihodnosti 

moral delež zunanjega oglaševanja v oglaševalskem kolaču znašati kar 16%, kar bi pomenilo 

več kot dvakratno povečanje zunanjih oglasnih površin.  

 

Kljub rasti oglaševalskega kolača za zunanje oglaševanje le-to ostaja “eno izmed najmanj 

raziskanih medijev” (Katz 2003, str. 92). Osnovni razlog za manj raziskav v primerjavi z 

ostalimi mediji je teoretične, metodološke in empirične narave. Problematični so 

identifikacija, merjenje, klasifikacija in obdelava podatkov (Taylor, Franke in Bang 2006, str. 

21). Zlasti pridobivanje ustreznih podatkov predstavlja težave, saj so časi izpostavljenosti v 

zunanjem oglaševanju majhni, število izpostavljenosti je veliko, odzive potrošnikov pa je 

težko meriti. Kot pojasnjuje Lombardot (2007, str. 24–25) potrošniki navadno podcenjujejo, 

koliko pozornosti so namenili reklami in je zato dejanska pozornost namenjena zunanjemu 

oglaševanju navadno večja kot izmerjena. 

 

V Sloveniji je tako kot v večini držav zahodnega sveta zunanje oglaševanje nadzorovano 

predvsem s samoregulacijo (Kovačič 2010, str. 71). Konflikti in pritožbe se rešujejo znotraj 

SOZ (Slovenske oglaševalske zbornice). Zbornica pa ne opravlja funkcije zaščite potrošnikov 

in ni zainteresirana za omejitev števila oglasnih površin, saj jo sestavljajo tudi člani, ki so 

sami oglaševalci oziroma ponudniki oglaševalskih površin. Kot večino samoregulativnih teles 
                                                 
3  Digitalni displaji velikih dimenzij so hitro rastoč segment oglaševanja v  ZDA. Število tovrstnih displajev se je 

več kot podvojilo od leta 2007 naprej na 1,800 od  450,000 vseh veleplakatov (Copeland, 2010). V ZDA 39 

držav dovoljuje digitalne displaje, medtem ko jih ostale predvsem zaradi (ne)varnosti v cestnem prometu ne 

dovoljujejo. V Sloveniji ni tovrstnih omejitev.  
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ima SOZ zelo omejena pooblastila. Tako nima niti pooblastil za odstranitev nezaželenega 

oglaševanja, niti nima možnosti, da finančno kaznuje neprimerne oglaševalce.  

 

Zakonodajno je oglaševanje v Sloveniji urejeno kot del gospodarskega prava z mnogimi akti 

in podzakonskimi predpisi. Pri tem je osnovno načelo zagotavljanje proste trgovine in 

svobode do izražanja v nasprotju z zaščito potrošnikov. Razen izjem, ki se pojavljajo pri 

pravilih za oglaševanje določenih izdelčnih skupin (na primer tobaka, alkohola in zdravil), 

zakonsko praktično ni omejitev glede vsebine oglasnega sporočila. Tudi lentikularno 

oglaševanje v katerikoli obliki ni prepovedano. Slovenija je od leta 1995 članica EASA 

(European Advertising Standard Alliance), katere članstvo pa ne zavezuje k omejitvam na 

območju Republike Slovenije.  

 

Takse za zunanje oglaševanje in dovoljenja za postavitev so pristojnost občin, katerih je v 

Sloveniji trenutno 210. Vsaka občina ima drugačen predpis glede na to, kaj dovoljuje in kaj 

prepoveduje. Tudi takse, ki jih občina zaračunava koncesionarjem, so precej različne. 

Neurejenost predpisov ustvarja ekonomske pogoje, v katerih je stimulirano postavljanje novih 

oglasnih površin. Hkrati sta neenotnost in nerazumevanje lokalnih odlokov razloga za 

precejšen razmah nezakonitega zunanjega oglaševanja (oglaševanje, ki ni v skladu z lokalnimi 

predpisi) tako glede oblike kot glede vsebine. Pojav nezakonitega oglaševanja je namreč 

značilen za države, kjer je zakonodaja nepregledna in kontrola nezadostna. Kljub številnim 

kršitvam je bilo odstranjeno zanemarljivo majhno število oglasnih površin, še manj podjetij pa 

je bilo za kršitve kaznovano. V Sloveniji ni bilo opravljenih raziskav, ki bi pojasnile, kolikšen 

delež zajema nezakonito oglaševanje, vendar se ocenjuje, da je slednjih površin vsaj toliko kot 

legalnih.  

 

Vse omenjene institucije so neaktivne glede zaščite potrošnikov v povezavi z uvajanjem 

novih tehnologij, ki bi morda bile škodljive in ne zagotavljajo, da je oglaševalska vsebina 

primerna. Zunanje oglaševanje tudi ni posebej izpostavljeno iz okvira oglaševanja glede 

dodatnih omejitev primerne vsebine. Ker zelo malo občin omejuje število oglasnih površin 

(saj s tem omejujejo svoje prihodke iz naslova taks), je možnost povečanja oglasnih površin 

omejena le z ekonomskimi (profitnimi) odločitvami. Ravno tako je mogoče uporabljati vrsto 

tehnik izdelave ne da bi za to bilo potrebno pridobiti dodatno dovoljenje.  
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Odgovor na vprašanje zakaj bi bilo vendar potrebno razmisliti glede regulacije zunanjega 

oglaševanja je razviden iz posebnosti medija, ki se mu ne moremo izogniti. V pogledu 

ekonomske teorije racionalnega obnašanja in samoregulative bi namreč sicer lahko na 

potrošnika gledali kot na razumsko bitje, ki se lahko odloča, kaj je najboljše zanj. Če določen 

časopis v potrošniku vzbudi negativna čustva, se tako le-ta lahko odloči, da ga ne bere več. 

Podobno lahko potrošnik izključi televizijo (ki na primer predvaja za otroke neprimerne 

vsebine), radio ali dostop do interneta. S tem, ko množica potrošnikov s svojim 

neodobravanjem ne kupi storitev določenega medija, ki tovrstne storitve nudi, ta medij ne 

dosega želenih rezultatov in se mora spremeniti, da bi lahko preživel na trgu. V nasprotju z 

navedenim zunanje oglaševanje ni v tolikšni meri vezano na uspeh oglaševalcev in njihovo 

etičnost. Pri zunanjem oglaševanju se potrošniki namreč ne morejo odločiti in se na njihovo 

željo ne izpostavljati več oglasnim sporočilom. Tako z neodobravanjem ne morejo “glasovati” 

proti nezaželenim sporočilom. Kljub temu, da na primer oglaševalci uporabljajo nerealne 

obljube, da bi pridobili dodatno pozornost, pri tem ne utrpijo izgube glede izpostavljenosti 

njihovim oglasnim površinam, saj so tudi potrošniki, ki so negativno nastrojeni, še vedno 

izpostavljeni istim oglasom. To omogoča veliko večji manevrski prostor za ponudnike 

zunanjega oglaševanja za uvajanje spornih oglaševalskih tehnologij, taktik in vsebin. 

 

Rosewarne opominja, da je zunanje oglaševanje vedno povezano z idejo o javnih površinah, 

ki so namenjene za uživanje vseh potrošnikov (2005, str. 67–70). Njeni predlogi, ki temeljijo 

na številnih raziskavah, govorijo v smer regulacije in kontrole z namenom preprečevanja 

izločevanja in neprimernega prikazovanja določenih družbenih skupin (Rosewarne 2007, str. 

322). Hkrati Rosewarne poziva k omejitvam zunanjega oglaševanja zaradi narave medija, saj 

je viden za vse potrošnike (tudi otroke) ves čas, lahko ga najdemo kjerkoli in se mu povečini 

ne moremo izogniti. Za oglaševalce je zato ta medij tako dragocen.  

 

Glavna prednost zunanjega oglaševanja je število izpostavitev. Pomen frekvence izpostavitev 

je prikazan v raziskavi Osborna in Colemana (2008, str. 13), ki sta povezala odnos potrošnika 

do stimulansa s številom izpostavljenosti. Osborne in Coleman dodajata, da ob večkratni 

izpostavljenosti potrošniki izgubijo motivacijo, da bi razmišljali o verodostojnosti oglasnega 

sporočila. Od 19-ih strukturnih lastnosti veleplakatov sta avtorja uspela le tri statistično 
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povezati s priklicem s pomočjo in sicer: poznavanje produkta, dolžina oglaševalske 

kampanje4 in uporabljena tehnologija5 predstavitve (Osborne in Coleman, 2008, str. 16–29).  

                                                

 

Dodatna prednost je velikost oglasnih površin, ki naredi vtis že samo zaradi medija. Slabost 

zunanjega oglaševanja je v prvi vrsti majhna sporočilnost. Industrija tako priporoča 6 besed 

ali manj, ki jih povprečni potrošnik lahko prebere v petih sekundah ali manj. Posterji morajo 

biti preprosti in komunikacijsko sporočilo direktno in jedrnato. Hkrati so zaradi lokacije 

omejeni z množično izpostavljenostjo in so le redko primerni za oglaševanje določenim 

skupin. Tako so primerni le za določene izdelke in storitve.  

 

Ali je zunanje oglaševanje lahko učinkovito glede na kratko izpostavljenost oglasnim 

sporočilom in nizko zanimanje potrošnikov? Dejstvo je namreč, da ima za vse medije 

posamezni oglas kot opozarjata Sutherland in Sylvester (2000, str. 9–10) majhen vpliv, ki pa 

pridobiva pomen glede na kontekst in ponovni izpostavljenosti. Kot pojasnjuje Lombardot 

(2007, str. 26), je zaznavanje v prvi vrsti emocionalen proces in se zgodi v celoti pred 

razumsko analizo oglasa. Tako se je proces ocenjevanja že začel, ne glede na to ali 

razmišljamo zavedno ali ne in šele kasneje na zavedni ravni je potrošnik sposoben kontrolirati 

informacije, ki jih procesira, kar povzroči selektivno percepcijo in zavedno obdelavo 

določenih oglasov na račun ignoriranja ostalih oglasov (Taylor, Franke in Bang 2006, str. 21).  

 

Z namenom, da bi sestavila model učinkovitosti zunanjega oglaševanja, sta Meurs in Aristoff 

(2009, str. 89–91) merila hitrost prepoznavanja oglasov, ki so primerljivi zunanjim oglasnim 

površinam. Izmerjen čas za prepoznavanje blagovne znamke 175 x 118,5 cm velikega plakata 

je obsegal med 0,67 do 1,00 sekunde. Po besedah avtorjev naj bi bil interval 750 milisekund 

(0,75 sekunde) zadosten, da je vizualni dražljaj blagovne znamke in slogana zaznan in da 

vpliva na potrošnika. To pomeni, da imamo potrošniki več kot dovolj časa, da absorbiramo 

kratko sporočilo ali blagovno znamko praktično kateregakoli vidnega plakata. Čeprav je čas 

izpostavljenosti kratek, je proces zaznave nemogoče ustaviti in šele, ko je vizualni dražljaj na 

nezavedni ravni procesiran, lahko teoretično zavestni filter omeji vpliv na dolgoročni spomin.  

 

4Povečana dolžina oglaševalske kampanje pomeni povečana frekvenca izpostavljenosti oglasnim sporočilom. 

5 Veleplakat ali digitalni displaj velikih dimenzij 
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Zunanje oglaševanje je zelo pomembno za podjetja. Taylor in Franke (2003, str. 152–157) sta 

naredila študijo 352-ih ameriških podjetij, ki uporabljajo veleplakate, v kateri 75,1% 

oglaševalcev trdi, da bi izgubili del prodaje (v povprečju 18,4%), če bi bilo zunanje 

oglaševanje prepovedano. Po navedbah avtorjev oglaševalci vidijo zunanje oglaševanje kot 

unikaten medij, ki ga ostali mediji ne morejo zamenjati (Taylor in Franke 2003, str. 155–160). 

V drugi raziskavi, v katero je bilo zajetih 348 ameriških podjetij, ki redno uporabljajo zunanje 

oglaševanje, so Taylor, Franke in Bang (2006, str. 21) ugotovili, da je odločitev za uporabo 

zunanjega oglaševanja najbolj povezana z lastnostmi medija.  

 

Bhargava in Donthu (1999, str. 11–13) sta na podlagi analize oglaševalske akcije na 

veleplakatih ugotovila direktno povezavo na povečanje prodaje. Po njihovih ugotovitvah se je 

prodaja povečala takoj, saj ni bilo razlik v povečanju med posameznimi tedni oglaševanja. 

Avtorja sta tudi ugotovila, da je ključni faktor povečanja prodaje število veleplakatov in da 

zunanje oglaševanje povzroča kratkoročni dvig prodaje, ki je podoben promocijskim 

popustom.  

 

Popolna prepoved zunanjega oglaševanja bi nedvomno vplivala na mnoge oglaševalce, vendar 

je težko sklepati, v kolikšni meri bi uspeli oglaševanje nadomestiti preko drugih medijev. 

Taylor in Franke (2003, str. 152–157) sta analizirala možne prehode med mediji, vendar je za 

sklepanje prezgodaj. Potrebno bo počakati na dejanske rezultate raziskav prepovedi v okoljih, 

kjer je zunanje oglaševanje že prepovedano (Trosclair, 2008; Harris 2007; Rohter, 2006; 

Copeland, 2010; Burgoyne, 2007). 

2.3 Lentikularna tehnologija in tridimenzionalna predstava 

Benzie et al. (2007, str. 1647) začne opisovati zgodovino razvoja 3D oglaševanja s 3D stereo 

fotografijami iz 19-tega stoletja in nadaljuje s 3D filmi iz 1950-ih, holografijo ter lentikularno 

tehnologijo 1960-ih in 1970-ih (ki pa zaradi cene materialov še ni dosegla pravih razsežnosti). 

Razvoju je sledila tehnika 3D računalniških simulacij, virtualne realnosti ter 3D televizorji 

danes. Avtorji trdijo, da potreba po 3D predstavitvah vseh oblik hitro raste, hkrati pa dodajajo, 

da kljub razvoju tehnologije nobena izmed tehnologij zaenkrat še ni dosegla resničnih 

razsežnosti masovnih potrošniških trgov. Še najbližje je trenutno računalniška simulacija na 

internetu, kjer kot navaja Ha (2005, str. 6) prihaja do masovne uporabe. Slednja, kot dokazuje 

Ha je povezana zlasti z zmanjševanjem tveganja pri nakupu ob uporabi 3D predstavitve 

izdelkov.  
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Lentikularno pomeni “nanašanje na leče” (IAPHC, 2006). Pri tem lentikularna tehnologija z 

učinkom občutka globine slike stimulira oči in um, da zazna grafiko kot dinamično oz. tri-

dimenzionalno. Lentikularne leče so posebno obdelane plastike (PETG, PVC ali akrilne). 

Gostota leč je navadno od 10 leč na inčo do 150 leč na inčo (lpi). Leče z manjšo gostoto so 

praviloma debelejše (do 5 mm) in kot navajajo v Žiljak, Žiljak-Vujić in Pap (2007, str. 4) bolj 

primerne za izdelavo 3D formatov. Avtorji so pri testiranju različnih gostot leč po drugi strani 

ugotovili, da so leče velikosti 50 lpi in več zlasti za velikosti končnih izdelkov med 5 in 15 

cm. Število slik je lahko zelo veliko in navzgor omejeno le z resolucijo tiska.  

 

Slika 2.1: Sestava lentikularne grafike 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Prilagojeno iz Kurchavov (2004, str. 9) 

 

Pri procesu izdelave grafike so posamezne slike razrezane na zelo tanke črte in med seboj iz 

različnih slik zopet sestavljene, tako da od vsake izmed okvirjev vzamemo po en tanek 

segment. V primeru dveh slik je tako kombinirana slika sestavljena iz trakov slike 1, slike 2, 

nato pa se zaporedje ponovi (12 12 12…). Vsak izmed trakov slike je v tem primeru širine ene 

polovice razdalje d (slika 1) Pri tem natisnjena grafika izgleda zamegljena in dobi svojo 

podobo šele, ko je nanjo pritrjena leča. Papir z natiskano grafiko se nato močno (s procesom 

kaširanja) pritrdi na lentikularno cilindrično lečo. Grafiko je mogoče tiskati na različne papirje 

(sijaj, mat, svetlobne table in druge). Po tiskanju se na takšno grafiko dodatno z lepilom 

namesti lečo. Mogoče je tudi tiskanje direktno na lečo in naknadno kaširanje bele podlage. 
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Število sprememb slike je odvisno od števila okvirjev, ki jih je oblikovalec grafike določil v 

oblikovalskem programu in je navzdol omejeno z dvema okvirjema, navzgor pa z resolucijo 

tiska in velikostjo leč. Formula izračuna za potrebno resolucijo tiska je:  

 

resolucija (pik v inčah) =število okvirjev x velikost leč (število leč na inčo) 

 

Obstaja množica proizvajalcev leč, ki zadovoljijo vsakršne potrebe glede na povpraševanje.  

 

Pri izbiri lentikularnih leč so odločilni faktorji (IAPHC, 2006): 

 Kje je področje uporabe (zunanji dejavniki, UV zaščita, vandalizem)? 

 Kakšna bo osvetljava (spredaj, zadaj, naravna)? 

 Ali bo lentikularna grafika le na delu grafike? 

 Kakšna je idealna razdalja gledanja in kota pogleda? 

 

Učinki, ki jih lahko dosežemo z uporabo lentikularnih leč so flip učinek, 3D, učinek 

premikanja, učinek povečave, učinek spremembe in različne kombinacije navedenih. Flip 

učinek je sestavljen iz dveh ali več slik, ki se ob spreminjanju kota spreminjajo. Najbolj 

enostaven učinek je sestavljen iz dveh slik, pri katerih opazovalec izmenično s spreminjanjem 

kota pogleda spremeni tudi sliko ABABABA. Poravnava leč je lahko vodoravna ali navpična 

iz leve proti desni in obratno.  

 

Učinek gibanja je podobno kot flip učinek sestavljen iz večih slik, ki pa tvorijo premik 

objekta. Če se opazovalec premika iz leve proti desni, se gibanje odvija v smeri slik ABCDE, 

če pa se giba v smeri iz desne proti levi, pa v zaporedju EDCBA. Učinki gibanja so tudi 

povečava, pomanjšava in ostale spremembe slike. Za omenjene učinke gibanja je 

priporočljivo število okvirjev vsaj 8. 
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Slika 2.2: Pogled na objekt in zaznava 3D slike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Prilagojeno iz Kurchavov (2004, str. 8) 

 

Globina slike je dosežena z razdelitvijo slike na dve stereoskopski sliki (uporabljena 2 

okvirja) in prikaza preko lentikularnih leč (Sonnegårdh 2003, str. 16–25). Človeške oči vidijo 

tridimenzionalno sliko, ko vsako oko vidi sliko pod drugim kotom. Tukaj ne gre za velike 

razlike, pač pa za drobna odstopanja v pogledih med levim in desnim očesom. Razlika je 

posledica razlike na horizontalnem pogledu, pri čemer so bližnji objekti videni pod drugačnim 

kotom in v drugačnem razmerju kot oddaljeni. Za 3D pogled je nujno kodiranje slike, ki je 

drugačno za levo in za desno oko.  
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Slika 2.3: Kodiranje 3D slike s pomočjo lentikularne tehnike tiska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Prilagojeno iz Kurchavov (2004, str. 10) 

 

To je tudi najbolj preprosta oblika 3D grafike. Funkcija leče v tem primeru je, da prikaže eno 

sliko za levo in eno sliko za desno oko, pri čemer je razdalja med očmi razlika v kotu 

gledanja. Opazovalec razliko med dvema slikama občuti kot globino dodano sliki. 

Stereoskopske slike z uporabljenima le dvema okvirjema so popolnoma statične. Z 

dodajanjem dodatnih okvirjev je mogoče doseči, da se slika spreminja s kotom pogleda in 

tako ustvari učinek vrtenja okrog opazovalca – s tem pa iluzijo 3D. Druga možnost je učinek 

horizontalne globine (parallax), ki je dosežen s tem, ko se učinek globine doseže z razliko v 

razdaljah ozadja in ostalih objektov, ki so v osnovi dvodimenzionalni.  

 

Naše vizualno zaznavanje sveta je naša navigacija, ki nam omogoča interakcijo s okoljem. 

Kot trdi Halle (1997, str. 10) pri tem redko uporabljamo prostorsko predstavnost in se boljše 

počutimo, ko lahko prostorsko lokacijo določamo na podlagi absolutne razdalje do predmeta 

ali razmerja med posameznimi predmeti. Ganel, Tanzer in Goodale (2008, str. 222–225) so 

tako pri uporabi Ponzove iluzije o dolžini črte ugotovili, da je odločitev, ki temelji na 

vizualnih informacijah takojšnja in da se ostali čuti (kot je npr. dotik) vključijo šele ob 

precejšnjem dodatnem naporu. Podobno sta na podlagi Titchenerjeve iluzije Pierre, Jakob in 

Jeannerod (2003, str. 120) dokazovala, da šele, ko se vključijo tudi drugi čuti, lahko 

povzročijo spremembo oz. korekcijo prej napačne ocene. Navedeno nam omogoča, da smo 

ljudje sposobni ustvarjati iluzije prostorske globine.  
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2.4 Utemeljitev izbora 3D učinka v okviru raziskovanega dela 

Med naštetimi učinki, ki jih lentikularna tehnika tiska ponuja, je bilo zaradi omejenih 

raziskovalnih sredstev potrebno sprejeti odločitev, katerega bomo preučevali. Izbran je bil 3D 

lentikularni učinek, zato smo za testiranje uporabili 3D 20 LPi lečo ameriškega proizvajalca.  

 

Prvi razlog izbora 3D učinka je metodološke narave. 3D učinek v nasprotju s klasičnim 

tiskom ne potrebuje nobene dodatne informacije. Če bi izbrali kateregakoli izmed ostalih 

učinkov, bi metodološko težko utemeljili ali dodatne informacije (na primer druga slika 

oglasa pri spreminjanju slike) ne vplivajo na oceno oglasa. Primerjava dveh tehnik tiska bi 

bila v katerikoli drugi kombinaciji vprašljiva. Drugi razlog za izbor 3D je povezava z drugimi 

3D tehnologijami. Na trg ravno v času pisanja doktorske disertacije prihaja vrsta drugih 3D 

tehnologij kot so halografija, 3D televizija, 3D računalniške simulacije za velike displeje in 

podobne. Preučevanje lentikularne tehnike lahko pri tem nedvomno prispeva k razumevanju 

tudi ostalih podobnih tehnik, ki temeljijo na izboljšanju doživetja uporabnika s tri-

dimenzionalno predstavo. Tretji razlog je tehnične narave. 3D tehnika ne potrebuje 

spremembe kota opazovanja, da doseže učinek. S tem sta omogočena lažje merjenje in 

ocenjevanje oglasov, ki bi v nasprotnem primeru morala biti ocenjena dinamično (z rotacijo). 

Dodatne tehnične težave bi se pojavile pri merjenju pozornosti brez udeležbe, ker bi bilo 

zaradi potrebe po spreminjanju kota gledanja praktično nemogoče izmeriti ali je učinek sploh 

uspel ali ne. Četrti razlog izbora je relativna poznanost 3D lentikularnih izdelkov zaradi 

določenih oglaševalskih akcij (na primer Mercatorjevi Smkrci). Izkušnje kar 94% potrošnikov 

z lentikularno 3D grafiko (priloga 4.3.1 in razdelek 5.2.6) nam omogočajo, da v primerjavi z 

drugimi manj znanimi lentikularnimi učinki zmanjšamo učinek relativne novosti na povečano 

pozornost merjeno v raziskavi št. 3. 

 

Kljub navedenim razlogom za izbor 3D učinka kot učinka, na katerem smo merili 

učinkovitost, pa je potrebno poudariti ostale navedene možnosti lentikularne tehnike, ki so 

tudi učinkovite in v praksi uporabljene. Te zmožnosti omogočajo drugačne učinke, zbujajo 

drugačen odzive v potrošnikih in so nedvomno zanimive za raziskovalno delo v prihodnosti.  
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2.5 Emocije, afekt, čustvena stanja  

Emocije opredeljujemo po Cambridge Dictionary of Sociology (2006, str. 163–164) kot 

“proces vzburjenosti”. Za namen te raziskave smo ožjo definicijo v kontekstu oglaševanja 

poiskali pri Heath-u (2007b, str. 3), ki emocije v oglaševanju definira kot “katerokoli 

stimulacijo na katerikoli ravni, ki v potrošnikih vzbudi določene občutke”. Pri tej definiciji ni 

potrebno, da emocionalna vsebina privede do vidnega odziva potrošnikov in je tako v skladu z 

opredelitvijo v Cambridge Dictionary of Sociology, kjer se “...emocije, vključno z 

najpomembnejšimi za preučevanje družbenih procesov, doživljajo pod pragom zavedanja”. 

Kot dokazujejo Damasio et.al (2000, str. 1049–1050) emocije povzročajo fiziološke 

spremembe v možganih, ki so merljive, ne glede na to ali so zavedne ali nezavedne. 

 

Močno povezan z emocijami je afekt, pri čemer ga Sage Dictionary of Sociology (2006, str. 

5) definira kot čutni element emotivnega odziva na mentalno stanje. Po Erevelles (1998, str. 

199) je afekt ponavadi opredeljen kot določeno “emocionalno stanje”. Erevelles tudi 

pojasnjuje, da so emocije in razpoloženja stanja, pri čemer so razpoloženja relativno šibka in 

ponavadi nepovezana z določenim razburjenjem. Emocije na drugi strani pa so močnejše in 

močneje povezane z določenim dogodkom, ki jih povzroči. Hoegg in Alba (2008, str. 748–

749) v svoji raziskavi dokazujeta, da je emocionalen stimulans manj občutljiv na spremembe 

skozi časovno obdobje in je boljši napovedovalec učinkovitosti oglaševanja kot racionalna 

ocena oglasnega sporočila.  

 

TenHouten (2007, str. 2), ki definira ”… emocije kot način, na katerega se posameznik odziva 

na ljudi in dogodke, ki jih sreča medtem, ko se odziva na kompleksne socialne dogodke…“, 

predlaga časovne razlike med emocijami in ostalimi čustvenimi stanji. Čeprav kot trdi Elster 

(1998, str. 48) ni jasno dokazano, katere emocije spadajo v skupino univerzalnih in katere v 

skupino kulturno pogojenih emocij, pa avtor navaja, da se večino raziskovalcev strinja, katere 

emocije lahko opredelimo. Emocije ponavadi trajajo med minuto in nekaj urami, 

sentimentalnost in afektna stanja pa trajajo daljše obdobje. Razpoloženja ponavadi trajajo ure, 

dneve ali celo mesece, medtem ko lahko afektne reakcije in čustveni vzorci obnašanja trajajo 

celo življenje.  
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2.6 Pozornost in angažiranost (angl. engagement) 

Pri preučevanju učinkov oglaševanja zlasti v povezavi z emocionalno komponento je 

ključnega pomena definiranje termina pozornosti in novega termina za emocionalno 

komponento poimenovano angažiranost. V strokovni literaturi se tako pojavlja veliko 

različnih opredelitev pozornosti. Po nekaterih naj bi termin pozornost že vključeval tudi 

emocionalno komponento. Pri večini bolj sodobnih avtorjev pa sta omenjeni komponenti 

ločeni. V nadaljevanju podajamo obe opredelitvi, kot tudi povezanost med njima.  

 

Kljub temu, da med strokovnimi krogi ni nobenega soglasja glede definicij pozornosti in 

angažiranosti, so si po mnenju Younga (2010a, str. 1) mnogi avtorji enotni, da so tiskana 

oglasna sporočila učinkovita le, če so opažena in vzbudijo pozornost. Kot pravi Heath (2007b, 

str. 18) “…če ne dosežete niti pozornosti niti angažiranosti pomeni, da ste v resnih težavah 

glede učinkovitosti oglasnega sporočila”. 

 

Definicijo pozornosti navajamo od Heath-a (2009, str. 63–64) kot količino “zavednega 

mišljenja.... usmerjenega na oglasno sporočilo v določenem trenutku”. Heath (2007b, str. 7–8) 

je dodatno zožil definicijo pozornosti in definiral količino pozornosti kot “zavestno 

razmišljanje medtem, ko je oglasno sporočilo v procesiranju”. V tem pogledu Heath opisuje 

visoko pozornost (popolno zavestno razmišljanje) kot “aktivno učenje” in nizko pozornost 

(delno zavestno razmišljanje) kot “pasivno učenje”. Učenje, ki poteka v stanju brez pozornosti 

in je nezavedno, pa Heath definira kot “implicitno učenje”.  

 

Schumann (2004, str. 233) dokazuje, da imamo ljudje v vsakdanjem življenju omejene 

kapacitete sposobnosti procesiranja ali omejen čas. Pri tem se velikokrat odločimo, da se bolj 

posvetimo določenemu stimulansu, pri tem pa omejimo našo pozornost drugim stimulansom. 

Tako Schumann (2004, str. 247) trdi, da potrošnik nikakor ne more zavedno procesirati vse 

dražljaje, katerim je izpostavljen, zato samo nekateri uspejo prebiti prag pozornosti. V tem 

kontekstu Mcquerrie in Mick (2003, str. 205) opredeljujeta pozornost kot izbiro določenega 

oglasa za procesiranje. Navedena avtorja trdita, da je potrebno določiti nivoje pozornosti. Pri 

tem predlagata tako imenovana območja (cone) pozornosti.  
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Slika 2.4: Stopnje selektivne pozornosti na retorične oblike v oglaševanju6 

obdelovanje 
do stopnje

meja 
podrobne
obdelave 

pozornost dosežena
stopnja obdelovanja
informacij negotova

meja
pozornosti 

izpostavljenost dosežena
pozornost negotova

meja
izpostavljenost

revija ni kupljena,
oglas ni pogledan

območje 4

območje 3

območje 2

območje 1

čas

minimalna zavestna pozornost

določena količina obdelave

zanemarljiva pozornost

pred-zavestna pozornost je verjetna

 

Vir: Povzeto po Mcquerrie in Mick (2003, str. 205)  

 

Mcquerrie in Mick (2002, str. 205) ugotavljata, da je minimalni pogoj, da bo oglas zavedno 

procesiran vizualno le, če bo dosegel območje 2 ali več. Najprej je vizualno sporočilo 

procesirano vizualno za retorično sporočilnost in šele nato, ko je dosežen določena minimalna 

stopnja pozornosti, je lahko oglasno sporočilo procesirano bolj temeljito z večjo stopnjo 

zanimanja.Vizualno pozornost Ketelaar, Gisbergen, Bosman in Beentjes (2008, str. 16) 

podrobno utemeljujejo kot “alokacijo ali koncentracijo kognitivne energije z namenom 

obdelave določenega vizualnega obzorja na škodo drugih aktivnosti”. Skladno z njihovo 

definicijo Cummings (2007, str. 6) opredeljuje pozornost kot “koncentracijo uma na določen 

objekt ali misel, ki je bil izbran iz kompleksnega vizualnega polja z namenom poenostavitve 

in omejitve dražljaja”. Young (2010b, str. 3) enači pozornost, ki vsebuje emocionalno 

                                                 
6 Skica je berljiva od spodnjega levega kota do zgornjega desnega. Okvirjeni teksti nakazujejo 4 možne 

rezultate, pri čemer se obdelava informacij lahko zaustavi pri kateri koli izmed stopenj. 
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komponento, z “močjo ustavljanja”. V okviru doktorskega dela prevzemamo Youngovo 

definicijo in pozornost definirano kot moč ustavljanja merimo z raziskavo št. 3.  

 

Heath (2009, str. 63) je v svojem raziskovalnem delu primerjal tiskane medije in televizijo 

glede pozornosti, ki jo potrošniki namenijo mediju. Pri merjenju pozornosti s pomočjo tehnike 

sledenja očem potrošnikov je ugotovil, da s stališča pridobivanja pozornosti tiskani mediji 

skoraj dvakratno presegajo televizijske oglase. To pa ne pomeni, da so televizijski oglasi 

neučinkoviti, saj pozornost ne meri celotnega učinka oglaševanja. Po zaključnih besedah 

Heatha in Feldwicka (2007, str. 5) se tako blagovne znamke ustvarjajo s kreativno 

komponento, ki meri bolj na emocionalno, kar pa ne pomeni, da racionalna komponenta nima 

popolnoma nikakršnega vpliva.  

 

V oglaševalskem kontekstu Heath definira stanje nizke pozornosti ali celo odsotnosti 

pozornosti kot nov termin in sicer angažiranost. Pri tem ARF (2007, str. 4) opredeljuje kot 

“količino občutkov, ki se sprostijo, ko so potrošniki izpostavljeni oglasnemu sporočilu”. Ta 

definicija je skladna s Heathovo (2007b, str. 8) definicijo nivoja angažiranosti kot količine 

nezavednega občutka pri izpostavitvi oglasnemu sporočilu. Heath (2007b, str. 8) utemeljuje 

količino angažiranosti s količino emotivne komponente oglasnega sporočila. Tako bodo 

oglasna sporočila, ki vsebujejo močno emocionalno vsebino dosegala visoke vrednosti 

angažiranosti. Spekter definicij, ki jih različni avtorji ponujajo za zgornja termina je zelo 

velik. Tako nekateri avtorji pozornost enačijo s celotnim učinkom (zlasti avtorji, ki 

uporabljajo metode merjenja pozornosti kot so sledenje očesnim premikom), na drugi strani 

pa nekateri avtorji termina prekrivajo. 

 

Glede na dejstvo, da primerjamo dve tehniki tiska na podlagi oglasov, ki se glede racionalnih 

informacij ne razlikujeta, raziskava št. 2 nedvomno vsebuje tudi merjenje angažiranosti kot 

pomembnega dela učinkovitosti oglasnih sporočil. Zaradi nezmožnosti ločenega merjenja 

vsake od komponente v okviru tega doktorskega dela opredeljujemo angažiranost in 

pozornost v smislu, da skupaj predstavljata vsoto reakcije potrošnika na določeno oglasno 

sporočilo. Termina se ne izključujeta in nista med seboj povezana. To dokazuje Heath (2007b, 

str. 12) na podlagi različnih raziskav in podaja dokaze, da sta termina med seboj neodvisni 

oceni celotnega učinka oglasnega sporočila. V tem pogledu je mogoče, da določeno oglasno 

sporočilo dosega velika angažiranost, kljub temu, da je pozornost lahko razmeroma nizka in 

obratno.  
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3 TEORETSKI RAZISKOVALNI OKVIR 

Teoretično osnovo disertacije, ki je namenjena utemeljitvi metodologije raziskovanja, 

sestavljajo: izbor neodvisnih in kontrolnih spremenljivk v raziskovalni model, pomen analize 

racionalne ter emocionalne komponente oglasnih sporočil in opis modelov procesiranja 

oglasnih sporočil. 

3.1 Izbor neodvisnih spremenljivk v raziskovalni model 

Obstaja veliko različnih možnosti segmentiranja potrošnikov, pri čemer Belch G. in Belch M. 

(2003, str. 47) naštevata najpomembnejše s stališča uporabe v praksi. V okviru preučevanja 

lentikularne tehnologije namerava raziskovalno delo pojasniti razlike v odzivih med spoloma 

in razlike v odzivih med starostnimi skupinami v štirih kategorijah oglasov za dve primerjalni 

tehniki izdelave. Predlagan izbor neodvisnih spremenljivk utemeljujemo z izkušnjami 

avtorjev iz literature. Rawlingsova (1982, str. 33–34) je tako že pred tremi desetletji 

ugotovila, da imajo demografske in uporabniške značilnosti vpliv na ocenjevanje oglasnih 

sporočil. V tem pogledu Rawlingsova predlaga, da raziskovalci kontrolirajo te značilnosti 

populacije preko kvot ali analize podatkov, ali pa uporabljajo demografske razrede kot 

neodvisne spremenljivke. 

3.1.1 Razlike med starostnimi skupinami kot neodvisna spremenljivka 

V želji, da učinkovito analiziramo razlike med odzivi potrošnikov, smo poseben poudarek 

namenili preučevanju odzivov različnih starostnih skupin na lentikularne oglase. Po obsežnem 

pregledu literature, ki se nanaša na starejše potrošnike, je mogoče ugotoviti, da so raziskave 

izvedene na starejši populaciji redke. Greuoire (2003, str. 19–23) poziva k razširitvi raziskav 

na tem področju, saj ta potrošniški segment ves čas narašča in v Sloveniji trenutno predstavlja 

že 16,52% prebivalstva (Statistični urad Republike Slovenije, 2010).  

 

Glavni razlog vključitve starostnikov v raziskavo je, kot utemeljujeta Williams in Drolet 

(2005, str. 344), “...zmanjšanje zmožnosti pomnjenja informacij v primerjavi z odraslimi”. 

Rousseau, Lamson in Rogers (1998, str. 657–662) so dokazali povezanost starosti z 

zmanjšanjem sposobnosti zaznave in upadom vida in sluha. Trdijo, da starejši v primerjavi z 

mlajšimi odraslimi slabše zaznavajo naslednje vizualne sposobnosti: barve, kontrast, 

občutljivost, bleščanje, ločljivost, vizualno natančnost identifikacije in iskanja. Podobno Yoon 

in Cole (2008, str. 249) trdita, da lahko razlike v starosti vplivajo na to, kako so vizualne 
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informacije obdelane. Oglasna sporočila, ki izgledajo jasna, čista in privlačna za mlajše ljudi, 

lahko izgledajo zamegljena, temna in neprijetna za starejše ljudi. Hkrati navajata, da je 

periferna vizija starejših ljudi omejena. Zato oglaševalcem svetujejo, da blagovno znamko 

navajajo na območju, kjer je osredotočenje pozornosti vizualnega pogleda.  

 

S starostjo povezane spremembe vplivajo na učinkovitost lentikularne tehnologije, iz česar 

izhaja potreba po hipotezi H4. Ker ta temelji na dobri zaznavni sposobnosti, je vključitev 

omenjenih starostnih skupin ne samo priporočljiva s stališča uporabnosti raziskave, pač pa 

tudi nujna s stališča konteksta preučevanja. Tako Yoon in Cole (2008, str. 256) zaradi 

navedenega predlagata, da se v raziskovalnem procesu upošteva, da je učinkovitost starejših 

ljudi boljša v jutranjih urah in upada proti koncu dneva medtem, ko je učinkovitost 

procesiranja oglasnih sporočil mlajših boljša proti koncu dneva.  

 

Dodatno poskušajo starejši ljudje zaradi omejene sposobnosti procesiranja zadržati mentalno 

moč za pomembna opravila in ker je lentikularni tisk 3D veliko bolj naporen za sprejemanje 

informacij zaradi loma svetlobe, je pričakovati precejšnje razlike. Hkrati je cilj dela opozoriti 

na morebitna zavračanja nove tehnologije, kar bi lahko povzročilo nedostopnost informacij in 

s tem povezano socialno odtujenost. 

 

Na drugi strani naj bi se mlajši potrošniki stari med 18 in 29 let, ki predstavljajo 15,83% 

slovenske populacije (vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2010), od povprečnih 

potrošnikov razlikovali po odzivih na oglase z racionalno in emocionalno komponento. Imeli 

naj bi tudi druge vzorce obnašanja (na primer nakup blagovnih znamk, pritožbe), kar 

dokazujeta Williams in Drolet (2005, str. 344). Slednja izpostavljata, da kažejo mladi odrasli 

večjo naklonjenost oglasom, ki vsebujejo več informacij, iz česar izhaja hipoteza H3.  

3.1.2 Razlike med spoloma kot neodvisna spremenljivka 

Lombardot (2007, str. 31–32) trdi, da ni simetrije med odzivi moških in žensk. Odzivi zaradi 

razlik med spoloma niso več porazdeljeni po normalni distribuciji (osnova za statistično 

analizo variance), zato nadaljuje, da je “...potrebno vsako hipotezo, ki zadeva preučevanje 

učinkov oglaševanja, potrditi dvakrat, za vsak spol posebej” (Lombardot 2007, str. 30). Moore 

(2007, str. 210) podobno izpostavlja, da premalo raziskav preučuje vpliv spola na učinkovitost 

oglaševanja.  
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Pri preučevanju odzivov potrošnikov na lentikularne oglase pričakujemo, da bo prišlo do 

razlik med spoloma. Kot trdijo Buck, Anderson, Chaudhuri in Ray (2004, str. 655), ženske na 

oglase, ki vsebujejo emocionalne komponento, reagirajo drugače kot moški. Baird, Wahlers in 

Cooper (2007, str. 50–53) celo trdijo, da si ženske zapomnijo več kot moški, ko so 

izpostavljene emocionalnim oglasnim sporočilom. Moore je ugotovil, da so ženske 

konstantno dosegale večje vrednosti pri vsaki izmed treh komponent (afektu, intenzivnosti in 

reakciji), kar po njegovem mnenju podpira tezo, da “… naj bi ženske doživljale emocije bolj 

intenzivno in imele tendenco iskati emocionalna doživetja” (2004, str. 29). Moore (2004, str. 

29) je dokazal tudi, da ženske veliko bolj doživljajo čustva empatije kot moški, hkrati pa ni 

bistvenih razlik v odzivih med spoloma v primeru neemocionalnih oglasov. Razlike pa se 

kažejo tudi v izogibanju oglasov. Rojas-Méndez, Davies in Madran so preučevali razlike med 

spoloma v povezavi z izogibanjem oglasnim sporočilom na televiziji in ugotovili, da se 

ženske bolj izogibajo klasičnim oglasnim sporočilom z načinom obnašanja (takrat opravljajo 

druge opravke), moški pa s tem, da se oglasom ne izpostavljajo (mehanično izogibanje s 

hitrim prevrtavanjem snemalnika naprej na program). Iz navedenega izhaja konstrukcija 

hipotez H5 in H7.  

3.1.3 Korekcija vida kot kontrolna spremenljivka 

Poleg navedenih spremenljivk, ki smo jih vključili v raziskovalni model, smo analizirali 

korekcijo vida kot kontrolno spremenljivko. Glede na dejstvo, da gre za ocenjevanje vizualnih 

oglasov, kjer igra vid ključno vlogo, je bistvenega pomena ugotoviti ali dejstvo, da oseba nosi 

očala ali kontaktne leče v času ocenjevanja vpliva na njegovo oceno. To je zlasti pomembno 

za uvajanje nove tehnologije, ki temelji na učinku iluzije tri-dimenzionalnosti kot je 

lentikularna tehnologija. National Eye Institut (2008, str. 3) ocenjuje, da približno dve tretjini 

odraslih oseb v ZDA uporablja kakršnokoli obliko korekcije vida (v to skupino so zajeta tudi 

očala za branje, zato se pričakuje, da je dejanski odstotek nošenja očal oz. kontaktnih leč ob 

izpostavitvi oglasom manjši).  

 

V primeru, da bi se dokazalo odstopanje v povprečnih ocenah teh dveh skupin tako za 

klasično tiskan oglas, zlasti pa za lentikularno tiskan oglas, bi to lahko odločilno vplivalo na 

rezultate raziskave in raziskovalni model. V tem primeru bi bilo potrebno narediti analizo 

posebej za skupino, ki korekcijskih pripomočkov ne uporablja in posebej za skupino, ki nosi 

očala ali kontaktne leče. Navedeno spremenljivko kontroliramo v raziskavi št. 1 (klasični tisk) 

in raziskavi št. 2 (klasični in lentikularni tisk). Ker za lentikularni tisk ne obstajajo raziskave, 
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ki bi hipotezo o vplivu zavrgle, bo tovrstna kontrolna analiza hkrati prispevala k razumevanju 

vpliva korekcije vida na oceno po SAM in nakupni nameri za lentikularno (3D) tehnologijo 

tiska.  

3.1.4 Druge potencialne neodvisne spremenljivke  

Temeljit pregled literature na področju raziskovanja učinkov oglaševanja je ponudil številne 

potencialne neodvisne spremenljivke, ki pa jih tudi zaradi že tako velikega obsega 

raziskovanja nismo vključili v model. Pri tem Tipps, Berger in Weinberg (2006, str. 69) 

izpostavljajo potrošnikovo zanimanje ob izpostavljenosti oglasnemu sporočilu. Avtorji so 

ugotovili pozitivno relacijo med zanimanjem v tiskanih oglasih in nakupno namero ter 

ovrednotenjem oglasa. Druga spremenljivka je individualni potrošnikov način procesiranja, ki 

ga predlagata Ruiz in Sicilia (2004, str. 657). Končno Mehta (2000, str. 69–70) opozarja na 

vpliv odnosa, ki ga ima potrošnik do oglaševanja na splošno kot pomembno spremenljivko 

učinkovitosti oglasnih sporočil.  

 

Navedeni spremenljivki nista vključeni v raziskovalni medel zaradi dveh razlogov. Prvi 

razlog nevključitve je narava raziskovalnega dela, ki je primerjalne narave in je s tem 

osredotočena na relativne razlike. Pri tem zaradi velike števila respondentov individualne 

značilnosti, nivo zanimanja, kot tudi ostale primerljive potencialne neodvisne spremenljivke 

med seboj izničujejo vpliv kot predlagata tudi Braun in Zaltman (2006, str. 70). Na drugi 

strani pa nam indukcija omogoča razvoj raziskovalnega modela, ki ga bo mogoče uporabiti 

tako za primerjalne analize različnih oglasnih sporočil kot tudi za raziskave primerjave 

učinkovitosti različnih medijev. 

 

Drugič, na pojave razlik gledamo z metodami kvantitativne analize, ki nam omogočajo 

sklepanje z določeno stopnjo verjetnosti. Ker gre za velike potrošniške segmente z normalno 

distribucijo, se učinki razlik individualnih osebnostnih karakteristik, odnosa do oglaševanja 

kot tudi razlike med individualnimi nivoji zanimanja izničijo. Tako v analizi zaradi velikega 

vzorca potrošnikov predpostavljamo normalno porazdelitev vseh navedenih treh 

spremenljivk.  

3.2 Pomen analize racionalne in emocionalne komponente oglasnih sporočil 

Akademska literatura na področju raziskovanja oglaševanja je številna in pestra. 

Tradicionalne teorije, ki so temeljile na merjenju izključno racionalne (razumske) 

komponente v mnogih pogledih nadomeščajo sodobne teorije, ki povezujejo učinkovitost tudi 
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s čustveno komponento. Mnogi sodobni akademski raziskovalci in tudi praktiki se strinjajo, 

da emocije igrajo čedalje pomembnejšo vlogo v oglaševanju. Pieters in Klerk-Warmerdam 

(1996, str. 105–112) sta tako na podlagi analize prikazala strukturo doživetih primerjav 

emocij, ki zajema oceno prijetnosti, moči in njeno smer. V raziskavi sta ugotovila, da 

neprijetne emocije in manj intenzivne prijetne emocije statistično vplivajo na odnos do oglasa. 

Na drugi strani močno pozitivne emocije statistično vplivajo na priklic oglasa. Chandy, Tellis, 

Macinnis in Thaivanich (2001, str. 410–411) trdijo, da takrat, ko se potrošniški trgi “starajo” 

in so potrošniki že poučeni o racionalni vrednosti proizvodov in storitev, racionalna 

komponenta oglasnih sporočil postaja manj učinkovita. Na teh trgih postajajo bolj učinkovita 

emocionalna oglasna sporočila.  

 

Pawle in Cooper (2006, str. 39) uvajata nov izraz “ljubljena znamka” (angl.: lovemark), ki jo 

opredeljujeta kot blagovna znamka, ki vsebuje emocije kot merljivo vrednost. Pri tem avtorja 

poudarjata pomen emotivne komponente za prihodnjo vrednost blagovnih znamk. Vakratsas 

in Ambler (1999, str. 36–37) po razširjenem pregledu literature izpostavljata, da emocije 

pridobivajo na pomenu v procesu odločanja, kar se kaže tudi v številčnosti akademskih 

člankov na temo raziskovanja emocij. Avtorja trdita, da je lahko vpliv celo pomembnejši od 

razuma. Dodatno Escalas, Stern (2003, str. 88) potrjujeta, da imajo močne emocije pomemben 

vpliv na zavedni spomin, medtem ko relativno manj močne emocije nimajo tolikšnega vpliva 

na zavedni spomin, imajo pa ne glede na to vpliv na notranji spomin.  

 

Zgodovinski pogled na racionalnost odločitev, pri čemer so emocije in občutki le hrup, je 

zavrnil tudi svetovno znani avtor s področja preučevanja fiziološkega delovanja možganov 

Damasio (2004, str. 7–11), ki pojasnjuje, da odločitveni proces ni mogoč brez vpliva emocij. 

Podobno Sørensen (2008, str. 3) poudarja, da je pomen preučevanja emocij v raziskavah 

potrošnikov “...sedaj večji, kot kdajkoli prej”. Tudi v kontekstu vpliva na volilne preference je 

Brader (2005, str. 388) dokazal, da “...emocije igrajo bistveno vlogo pri obrazložitvi volilnih 

preferenc”. Brader dodaja, da emocije “...v veliki meri spodbujajo željo po iskanju informacij 

v glasu”. Velikokrat citirani avtor Heath v večih raziskavah (2006; 2007a, 2007b) dokazuje, 

da je emocionalna komponenta tista, ki naredi močne blagovne znamke in ne racionalno 

sporočilo. Heath, Brandt in Nairm tako predlagajo (2006, str. 418), da mora oglaševanje, ki 

želi zgraditi močne blagovne znamke, vključevati poudarjeno emocionalno komponento, pri 

čemer bodo tovrstni oglasi najbolj učinkoviti, ko je pozornost potrošnikov na oglasna 

sporočila majhna. Svetovno znani avtor Young (2009, str. 43–45) zatrjuje na podlagi številnih 
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mednarodnih raziskav blagovnih znamk, da so najbolj učinkoviti oglasi tisti, ki ustvarjajo 

emocionalno doživetje in racionalno razmišljanje. Pri vprašanju ali uporabljati emocionalnost 

v oglaševanju trdi, da vse učinkovite reklame vsebujejo elemente, kjer razum in emocije 

nastopajo skupaj.  

 

Na vprašanje ali so emocije v oglaševanju učinkovite tudi za oglaševanje storitev odgovarja 

Mattila. Avtor je dokazal precejšnjo statistično razliko pri odzivu na oglas brez in z 

emocionalno komponento (Mattila 1999, str. 300–301). Hkrati dokazuje z visoko stopnjo 

notranje konsistence raziskovalnega modela tudi, da oglasi, ki vsebujejo bolj poudarjeno 

racionalno komponento, ne vplivajo na spremembo razpoloženja medtem, ko tisti s 

poudarjeno emocionalno komponento, izboljšujejo pozitivna čustva kot so veselje, prijetnost 

in zanimanje in s tem povečujejo oglaševalsko učinkovitost pri oglaševanju storitev (1999, str. 

301–302).  

 

V okviru doktorskega dela, ki je v osnovi primerjalne narave, smo v analizo vključili tako 

oglasna sporočila racionalne narave, kot tudi oglasna sporočila, ki vzbujajo emocionalni odziv 

potrošnikov. Ker želimo primerjati razlike med učinkovitostjo oglaševanja glede na dve 

tehniki izdelave tiskanega oglasa, mora informativna vsebina obeh oglasov ostati enaka. Z 

drugimi besedami, oba oglasa morata biti vsebinsko identična, pri čemer je zaradi 3D učinka 

v primeru lentikularnega oglasa pričakovati drugačno (emocionalno-racionalno) reakcijo. 

Verjamemo, da raziskovalni model, ki ne bi vključeval merjenja emocij, v tem kontekstu ne bi 

bil verodostojen in se strinjamo z Youngom (2004b, str. 202), ki navaja, da “...ni vprašanje, 

ali so emocije v oglaševanju pomembne... raziskovalni problem se nanaša na merjenje le-teh.” 

 

Čeprav bi lahko na emocionalno komponento v oglaševanju gledali kot celoten spekter vseh 

čustvenih reakcij potrošnika na izpostavljenost oglasu, pa različni motivi vzbudijo različne 

emocije. Pri tem je za ustvarjalce oglasnih sporočil izjemnega pomena razumevanje, katere 

emocije posamezni motivi vzbudijo glede na uporabo različnih vrst tehnologije tiska. Z 

namenom, da bi optimizirali učinek pri uvedbi lentikularnega tiska v oglaševanju, je še toliko 

pomembnejša analiza po kategorijah posameznih motivov glede na to, katere emocije naj bi 

vzbudili. Tovrstna analiza nam namreč v praktičnem pomenu prinese konkretne napotke, 

kateri emocionalni motivi so za oglaševanje na lentikularnih plakatih najbolj učinkoviti. 
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3.3 Modeli procesiranja oglasnih sporočil 

V želji razviti metodologijo raziskovanja, ki je skladna s sodobno teorijo in praktičnimi 

izkušnjami raziskovalcev, je namen tega poglavja analizirati literaturo in izbrati ustrezen 

model, ki teoretično utemeljuje potek procesiranja oglasnih sporočil.  

 

Publikacija Media Dynamics trdi, da povprečni Američan dnevno opazi 285 oglasnih 

sporočil, Američanka pa kar 305 (Media Matters 2007, str. 2). Iz navedenega sledi, da je 

ključna ovira za večjo učinkovitost oglaševanja nizka pozornost pri izpostavljenosti, ki izhaja 

iz velike količine oglasnih sporočil. Nizka pozornost zlasti v zunanjem oglaševanju je 

pomemben dejavnik, ki je vplival na izbor in vrednotenje modelov. Pri nizki pozornosti pa 

emocije ne igrajo samo ključne vloge v odzivih potrošnikov na oglaševanje, pač pa se 

pričakuje, da bodo tudi ključne pri ugotavljanju razlik med učinki dveh analiziranih tehnik 

tiskanja. Izbrani model mora ustrezati logični evoluciji modelov in biti skladen s trendi 

uporabe emocij v oglaševanju. V nadaljevanju so predstavljeni razvoj modelov merjenja 

učinkovitosti oglasnih sporočil, njihova delitev ter izbrani procesno-hierarhični model.  

3.3.1 Razvoj teoretskih modelov procesiranja oglasnih sporočil in njihova delitev 

Prvi in dobro poznani hierarhični model je AIDA (angl.: Attention, Interest, Desire, Action), 

razvit v 19. stoletju. To zaporedje predpostavlja, da oglaševanje v celoti poteka na zavestni 

razumski ravni. Sredi 30-ih let prejšnjega stoletja je George Gallup razvil merjenje imenovano 

spontani priklic, kasneje pa Claude Robinson še priklic s pomočjo. Oba načina merjenja sta 

zelo popularna še danes in tako večino modelov procesiranja oglaševanja temelji na 

predpostavki, da oglaševanje spremlja predvsem razumsko procesiranje informacij. Ta pogled 

na oglaševanje je kot trdita Heath in Nairn (2005, str. 270) zaradi preprostosti raziskovanja 

prevladoval v akademskih raziskavah v zadnjih 30-ih letih. 

 

Sodobne neuro-znanstvene teorije pa nasprotno potrjujejo dejstvo, da lahko emocije delujejo 

neodvisno od razuma. Green (2006, str. 1) trdi, da se lahko podatki procesirajo na zelo nizki 

ravni pozornosti, ko ljudje praktično ne vedo, da prejemajo določena sporočila. Z 

raziskavami, ki vključujejo le racionalni vidik procesiranja podatkov, tovrstnih učinkov ne 

moremo meriti. Kot dokazujeta Heath in Nairn (2005, str. 269): “...čeprav se je način 

oglaševanja zelo spremenil, raziskovalci še vedno uporabljajo raziskovalne modele, ki od 

respondentov zahtevajo, da prikličejo občutke, za katere nimajo razloga, da bi jih priklicali.” 
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Vakratsas in Amber (1999, str. 30–35) sta po pregledu 250-ih člankov in knjig razvrstila 

modele, kako oglaševanje deluje, v tri kategorije: 

 emocije nimajo posebne vloge  

 emocije imajo dominantno vlogo 

 emocije delujejo v povezavi z razumom in izkušnjami  

 

Kot navajata Vakratsas in Amber (1999, str. 32–34) je razvoj potekal od modelov, kjer čustva 

ne igrajo posebno vlogo, do bolj zapletenih modelov, kjer imajo vpliv tudi izkušnje in 

produktna skupina in kjer hierarhija procesov ni določena.  

 

Mehta (1994, str. 64–65) je v okviru tretje kategorije predlagal model ARM (Advertising 

Response Modeling), ki združuje dva načina prepričevanja oz. dve poti procesiranja 

dražljajev: sistematično ali centralno pot (poglavitno vlogo igra razum) in hevristično ali 

periferno pot. Sistematična pot pripravlja presoje, ki temeljijo na obsežni in kritični analizi 

sporočil, medtem ko hevristična temelji na intuitivnem odzivu, ki izhaja iz izpostavljenosti 

oglasnemu sporočilu. Obe poti vplivata na učinek oglaševanja, priljubljenost oglasov, odnos 

do blagovne znamke in na nakupno preferenco. ARM model razdeli potrošnike glede na 

stopnjo pozornosti ob izpostavljenosti oglasnemu sporočilu. Pozorni potrošniki uporabljajo v 

procesu večjo stopnjo razmišljanja, ki se izraža v centralnem procesiranju. Nepozorni 

potrošniki pa uporabljajo predvsem nižjo stopnjo razmišljanja in periferno procesiranje.  

 

Hansen (2005, str. 1435) na podlagi opravljenih raziskav trdi, da emocionalni odzivi 

potrošnikov bistveno prispevajo k všečnosti oglasa (2005, str. 1430) in hkrati uspešnosti 

komunikacije (2005, str. 1435). Podobno Hall (2001, str. 15) poziva raziskovalce v 

oglaševanju, da prenehajo uporabljati modele, ki temeljijo na hierarhični racionalni strukturi 

in začnejo uporabljati modele, ki postavljajo emocije in izkušnje na primarno mesto, saj so 

kot trdi Dormann (2001) emocije lahko najpomembnejši faktor v nakupnih odločitvah.  

3.3.2 Izbrani model procesiranja oglasnih sporočil 

Po pregledu modelov, smo kot najbolj primernega za teoretični raziskovalni okvir izbrali 

Heathov (2007a, str. 38) procesno-hierarhični model. Heath je model testiral v večih 

raziskavah (2006, 2007b), kjer ponuja prikaz, kako lahko oglaševanje vpliva na odzive 

potrošnikov tudi v pogojih majhne pozornosti in pri oglasih, ki ne vsebujejo racionalnih 

informacij. Model je prikazan na sliki 3.1.  
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Slika 3.1: Procesno-hierarhični model  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: prevedeno iz Heath (2007a, str. 38) 
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Osnovne značilnosti Heathovega modela (2007a, str. 28–31), ki jih prevzemamo v 

raziskovalnem delu so:  

 

 Občutki in emocije igrajo pomembno vlogo v odločitvenem procesu še posebno v 

primerih omejenih možnosti procesiranja informacij. 

 Ni potrebno, da je pozornost usmerjena na oglasno sporočilo. Potrebno je le površno 

samodejno zaznavanje, da ima oglas učinek. 

 Tudi samo emocionalna vsebina zadostuje za ustvarjanje odnosa do blagovne znamke. 

 Ocenjevanje oglasov je samodejno in v veliki meri podzavestno. 

 Sama informativna vrednost sporočila nima statističnega vpliva na emocionalno 

procesiranje. 

 Spremembe v odnosu do blagovne znamke se zgodijo samodejno in večinoma 

podzavestno.  

 

Na prikazu Heathovega modela lahko ugotovimo, da se oglasna sporočila v preučevanem 

kontekstu zunanjega oglaševanja večinoma procesirajo po levi veji (stanje manjše pozornosti). 

Večino oglasnih sporočil tako preko avtomatskega in pasivnega učenja ustvarja nove 

nevronske povezave, ki tvorijo povezave med oglasnim sporočilom in emocijami. S tem 

vplivajo na emocionalno (nezavedno) odločitev za nakupe določenih izdelkov (Heath, 2007a, 

str. 28–31; Heath in Hyder, 2005, str. 474–475).  

 

Model procesiranja oglasnih sporočil v okviru tega raziskovalnega dela je zajet v vseh treh 

raziskavah. V raziskavi št. 1 bomo preučevali, v kolikšni meri določena oglasna sporočila 

vzbujajo emocije. V raziskavi št. 2 merimo razlike, ki so posledica drugačnega nezavednega 

procesiranja vsebinsko enakih oglasnih sporočil. Končno z raziskavo št. 3 merimo, koliko 

zavedne in nezavedne pozornosti (globino procesiranja oglasnega sporočila) oglas natiskan v 

posamezni tehniki dejansko spodbudi. 
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4 PRIMERJAVA RAZLIČNIH TEHNIK MERJENJA 

UČINKOVITOSTI OGLASNIH SPOROČIL 

V prejšnjem poglavju smo predstavili izbrani teoretični model procesiranja oglasnih sporočil. 

Namen tega poglavja pa je predstaviti različne tehnike merjenja učinkovitosti oglasnih 

sporočil, ki bodo ustrezale izbranemu področju preučevanja. Ker sodobna tehnologija 

dandanes omogoča veliko število novih tehnik, je kritično ovrednotenje le-teh ključnega 

pomena.  

 

Rust in Espinoza (2006, str. 1075–1077) vidita prednosti moderne tehnologije v dveh 

pogledih. Prvič: tehnologija je odgovorna za lažje zbiranje, shranjevanje in združevanje 

informacij. Drugič: tehnologija omogoča boljše statistične obdelave zajetih informacij. 

Tehnologija bo nedvomno vedno spreminjala način raziskovanja s tem, ko se bo bolj in bolj 

vključevala zlasti na področju zajemanja in priprave podatkov za različne statistične obdelave. 

Kljub številčnosti novih tehnik pa Poels in Dewitte (2006, str. 19) trdita, da “… do danes, 

literatura na področju raziskav oglaševanja ni jasna glede orodij, ki bi najbolj zanesljivo 

merila emotivne odzive” in konstrukt nima “najboljše rešitve“. Iz navedenega je mogoče 

sklepati, da je mogoče le optimizirati raziskovalni model v konkretnem kontekstu in da ni 

smiselno iskanje univerzalne rešitve za vse situacije.  

 

Izbor tehnike merjenja je ključen za vsako raziskovalno delo, zato predstavljamo podroben 

pregled različnih skupin tehnik merjenja oglaševalskih učinkov (kot v Kovačič, 2011a), katere 

lahko razdelimo v tri skupine: 

 

 samoevalvacijske tehnike 

 ekonometrične študije  

 avtonomne meritve 

4.1 Samoevalvacijska merjenja 

Samoevalvacijska merjenja so introperspektivne refleksije občutkov, ki naj bi jih respondenti 

doživeli, ko so bili izpostavljeni oglasom. Pri tem so lahko uporabljene tako kvalitativne kot 

kvantitativne raziskovalne tehnike.  

 

 37



Samoevalvacijske tehnike lahko delimo na naslednje skupine: 

 besedne – respondente se sprašuje, da v besedah pojasnijo, kako se počutijo in kakšno 

je njihovo mnenje (kot na primer v Taylor in Franke, 2003; Taylor, Franke in Bang, 

2006) 

 vizualne – respondenti ovrednotijo svoje občutke na podlagi vizualne lestvice (kot na 

primer z uporabo lestvice SAM (kot na primer v Morris, 1995; Morris, Woo, Geason 

in Kim, 2002; Backs, Silva in Han, 2005; Lang, Bradley in Cuthbert, 2008; Kaplan, 

2009, Dormann, 2001) 

 analiza od točke do točke – respondenti morajo sortirati serijo slik glede na njihove 

preference (Young, 2001; Young, 2008; Young, 2009) 

 

Med omenjenimi so akademiki in praktiki povečini sprejeli empirični kvantitativni pristop k 

merjenju učinkov oglaševanja, ki se opira predvsem na besedno samoevalvacijo potrošnikov. 

Navadno uporabljajo večstopenjske lestvice, kot je na primer priklic in druga racionalno 

analitična vprašanja, ki so ali enostransko predznačena ali dvostransko predznačena. Prednost 

uporabe tovrstnih lestvic in tehnik je v njihovi preprostosti in stroškovni učinkovitosti, saj ni 

potrebnih kompleksnih in tehnološko dovršenih instrumentov ali programske opreme. S 

tovrstnimi tehnikami je mogoče analizirati tako specifične kot splošne emocije in jih uporabiti 

v laboratorijskem okolju, pri kvalitativnih intervjujih ali fokusnih skupinah ali pri 

kvantitativnih vprašalnikih. Zaradi navedenih prednosti so samoevalvacijske tehnike izbira 

večine raziskovalcev in tudi praktikov v raziskovalnih podjetjih. 

 

Na drugi strani pa je sposobnost merjenja z besednimi samoevalvacijskimi tehnikami omejena 

na to, kako potrošniki shranjujejo informacije v svojem spominu. Takrat, ko oglaševanje ni v 

osnovi racionalno in omejeno na besede meritve, ki temeljijo na besedni tehniki, velikokrat ne 

omogočijo analize odgovorov (Zambardino in Goodfellow, 2007; Shapiro, MacInnis in 

Heckler, 1999; Vakratsas in Ambler, 1999). Velik kritik uporabe besednega spraševanja Hall 

(2001, str. 12–13) je v svojih raziskavah dokazal, da tradicionalne besedne samoevalvacijske 

meritve, ki se opirajo na besedno spraševanje, ne glede na to, kako so dopolnjene s tehnikami 

projiciranja in semantičnimi lestvicami, vedno povzročajo racionalno pristranskost. Uporabo 

besedne samoevalvacijskih metod kritizirajo tudi Mehta in Purvis (2006), Caumant         

(1999, str. 62). 

 

 38



Zambardino in Goodfellow (2007) trdita, da je eden izmed glavnih razlogov za povečanje 

popularnosti tehnik, ki niso samoevalvacijske, v dejstvu, da niso pod vplivom besedne 

refleksije. Tako za respondente ni potrebno zavedanje, da so izpostavljeni oglaševanju, da bi 

oglaševanje vplivalo na njih. Hall (2004, str. 9) trdi, da “ dokler ne moremo meriti racionalne 

in emotivne komponente učinkov oglaševanja, potem merimo nekaj, kar je le malo 

pomembno”. Podobno Erevelles (1998, str. 208) pojasnjuje, da je glavna slabost teh tehnik, da 

morata delovati tako spomin kot razumska aktivnost, da lahko izmerimo pojav.  

 

Emocije so sicer odvisne tudi od racionalnega razmišljanja, hkrati pa je potrebna 

retrospektivna samoanaliza. Pri tem se pojavljajo problemi nezavedanja določenih emocij, 

problemi izogibanja poročanja in problemi povezani s socialno zaželenostjo odgovorov. V 

tem pogledu Poels in Dewitte (2006, str. 21) trdita, da “respondenti niso zmožni poročati 

emocije, ker se ne zavedajo točno, kako se počutijo“. Pomembna pomanjkljivost besedne 

samoevalvacijske tehnike je tudi socialna zaželenost odgovorov, ki jo izpostavljata Poels in 

Dewitte (2006, str. 23). Avtorja trdita, da želja respondenta, da zadovolji spraševalca, lahko v 

veliki meri vpliva na kvaliteto zajetih emocij. Kljub konstruktivni kritiki pa avtorja 

opozarjata, da je položaj samoevalvacijskih tehnik kot primarnih tehnik za raziskovanje 

učinkov oglaševanja zaenkrat neogrožen. 

4.2 Ekonometrične študije 

Veliko podjetij se zanaša izključno na ekonometrične študije (kot so na primer merjenje 

vplivov oglaševanja na prodajo preko sistemov časovnega spremljanja). Zambardino in 

Goodfellow (2007, str. 32) vidita razlog za razširjenost tovrstnih modelov v pomanjkanju 

zaupanja oglaševalcev v alternativne tehnike merjenja. Dober primer tovrstne analize je meta-

analiza povečanja prodaje na drobno (Outdoor Advertising Association, 2009) ter Färe, 

Grosskopf, Seldon, in Tremblay (2004) raziskava “Učinkovitosti oglaševanja pri izboru 

medija na primeru izdelka piva“. Največji problem ekonometričnih študij je praktično 

nemogoča kontrola vplivov okolja na potrošnike, zato v kontekstu tega raziskovalnega dela 

kot tehnika ni primerna.  

4.3 Avtonomne meritve 

Osnovna ideja avtonomnih meritev je zajem podatkov na nezavedni ravni. V nasprotju s 

samoevalvacijskimi tehnikami, ki zahtevajo določeno stopnjo razmišljanja, avtonomne 

tehnike merijo nezavedne odzive na stimulans v obliki oglasnega sporočila. S tem naj bi 
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avtonomne meritve rešile problem racionalne pristranskosti, saj merijo reakcije, ki niso pod 

neposrednim nadzorom respondentov.  

 

Glavna pomanjkljivost je, da se praktično vse avtonomne tehnike (razen tehnike opazovanja) 

lahko izvajajo le v nenaravnem okolju – laboratorijih, ki so za to posebej opremljeni (na 

primer s kamerami, skenerji, senzorji). Nenaravno okolje z vsiljivimi instrumenti pa lahko 

povzroči nenaravno vedenje respondentov, zato se avtonomne tehnike navadno uporabljajo za 

križno preverjanje rezultatov pridobljenih z drugimi tehnikami. Ambler, Ioannides in Rose 

(2000) so tako na primer hkrati uporabili magnetoencefalogram (MEG), elektrookulogram 

(EOG) in elektrokardiogram (EKG). Pri tem so dokazali, da je tovrstni raziskovalni model 

mogoč, vendar so hkrati ugotovili, da tovrstna tehnologija daje najboljše rezultate z 

obstoječimi samoevalvacijskimi tehnikami. V nadaljevanju opisujemo najbolj pogoste 

tehnike: merjenje obraznih premikov, opazovanje obnašanja potrošnikov, merjenje 

prevodnosti kože, merjenja srčnega utripa in sledenja očesnim premikom.  

4.3.1 Tehnike opazovanja obraznih izrazov 

V svoji knjigi The Expression of the Emotions in Man and Animals je že Darwin (1872) 

opisal, kako je obrazne izraze mogoče uporabiti za analizo emocij. Preučevanje obraznih 

premikov v povezavi z oglaševanjem se je začelo z vodilnim avtorjem na tem področju 

Ekmanom že v 1980-ih (Ekman, 2003a), ko je razvil kodirni sistem za aktivnosti na obrazu 

(Facial Action Coding System), imenovan FACS. V FACS je Ekman opisal podrobnosti 

vsakega obraznega izraza v povezavi z različnimi emocijami. Tovrstna tehnika raziskovanja 

temelji na dejstvu, da se odzivi na obrazu lahko uporabijo za branje emocij (Ekman, 2003b). 

Kasneje je Ekman opisal več kot 3,000 posameznih premikov obraznih mišic in jih povezal z 

določenimi emocionalnimi stanji. Pojasnil je, da se mnogo emocij izrazi v obliki “mikro 

izrazov, pri čemer so ti izrazi vidni le kratek čas, ponavadi petino sekunde ali manj” (Ekman, 

2003a, str. 231–237). Poleg tega Ekman trdi, da se ti mikro izrazi pojavijo ne glede na to ali bi 

posameznik želel skriti določene emocije (na primer, če respondent ve, kaj čuti, ne ve pa, kaj 

raziskovalca dejansko zanima). 

 

Od vpeljave FACS je bilo opravljenih precej raziskav. Poels in DeWitte (2006, str. 24) pri 

tem poudarjata, da so premiki pogosto premajhni, da bi jih merili s FACS. Hkrati avtorja 

poudarjata, da ta tehnika analize obnašanja zahteva posebna profesionalna znanja. Primer 

tehnike lahko najdemo pri Jiang, Costello in He (2007). Pri tehniki opazovanja obraznih 
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premikov Sørensen (2008, str. 18) opozarja, da uporaba te tehnike za akademsko raziskovanje 

zahteva znanstven pristop, ki je po njegovem mnenju redko prisoten pri raziskovalcih. Kot 

odgovor na to pomanjkljivost zajemanja podatkov se je razvila obrazna elektromografija 

(EMG), ki omogoča bolj natančno merjenje obraznih izrazov. Ker je merjenje signalov mišic 

s pomočjo senzorjev zelo natančno, je mogoče meriti odzive mišic z ali brez vidnih sprememb 

v obraznih izrazih. Sørensen (2008, str. 17–18) vidi glavno pomanjkljivost te tehnike v tem, 

da ima respondent na glavi senzorje in da se s tem v nenaravnem okolju (laboratoriju) zaveda, 

da se meri njegove reakcije ter lahko zato poskuša kontrolirati te premike. Hall (2004, str. 8) 

trdi, da je “spremljanje obraznih izrazov komercialno zanimivo in se tudi uporablja v 

raziskovalnih podjetjih“ na primer v podjetju Sensory Logic. Hkrati trdi, da so elektrode 

invazivne, kodiranje iz video posnetkov pa zamudno in drago.  

4.3.2 Opazovanje obnašanja potrošnikov 

Tehniki preučevanja obraznih premikov je sorodna tehnika opazovanja celotnega obnašanja 

potrošnika. Pri tem lahko uporabljamo tako ocenjevanje na mestu ali pa obnašanje 

posnamemo in kasneje analiziramo pridobljene posnetke. Prednosti metode so nedvomno 

stroškovna učinkovitost in možnost izvedbe raziskave brez vednosti potrošnika (ob 

predpostavkah splošne obveščenosti), kar povečuje kredibilnost rezultatov. Kot poudarja Berg 

(1989) je namreč ključno, da raziskovalci poizkušajo zagotoviti čim bolj realistične pogoje in 

čim manjše vmešavanje raziskovalca. Zaradi navedenih prednosti Del Vecchio (1988, str. 65–

66) predlaga metodo opazovanja kot dopolnilo klasičnim raziskovalnim metodam in kot 

samostojno metodo kadar ni mogoče izvesti kompleksnejšega raziskovanja. Glavna 

pomanjkljivost metode je, da zahteva trening ocenjevalcev in v želji za izboljšanje 

zanesljivosti rezultatov podvajanje dela ali celotne raziskave. S podvajanjem izboljšujemo 

zanesljivost ocenjevalcev kot poudarjajo tudi Cradit, Tashchian in Hofacker (1994). 

 

Metodo z opazovanjem utemeljujejo številni avtorji. Rockney (1988) je povezal 

ekonometrične podatke in 361 dnevnih opazovanj, pri čemer je analiziral povezavo med 

promocijo in nakupnim obnašanjem potrošnikov. Podobno sta Dickson in Sawyer (1990) 

opazovala potrošnike v trgovinah in njihovo obnašanje kombinirala z rezultati anketnega 

vprašalnika ter dokazala, da kupci, ki kupujejo točno določene izdelke, porabijo več časa v 

trgovini za cenovno primerjavo. Avtorja sta dokazala tudi, da oglaševanje posebne cene 

močno zmanjša čas potreben za odločitev. Metodo vprašalnika in opazovanja sta povezala 

tudi Murphy in Venkatesh (2006), ko sta analizirala način dela prostitutk. Lovato et al. (2007) 
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so z metodo opazovanja povezali obnašanje šolarjev v lokalnih trgovinah in ceno, ki so jo 

šolarji pripravljeni plačati za cigarete. Podobno so Cohen et al. (2007) z metodo opazovanja v 

trgovinah preučevali nakupne odločitve glede alkohola. Ahmed (2008) je preučeval čas, 

atmosfero v trgovini in aktivnosti med nakupom in jih povezoval s pridobljenimi podatki iz 

vprašalnika. Raziskovalka Nairm (2008) je opazovala otroke stare med 7 in 15 let (analiza 

posnetkov) pri uporabi spleta in povezovala vpliv oglaševanja preko spleta na mlajše 

potrošnike. Podobno je Elliott (2009) analizirala obnašanje otrok z opazovanjem v trgovini pri 

nakupu hrane in s tem povezanega vpliva embalaže izdelka na nakupno obnašanje otrok in 

njihovih staršev. Emmerton (2008) je analizirala 540 ur posnetega materiala pridobljenega v 

15 farmacevtskih trgovinah in s tem ugotavljala obnašanje potrošnikov ob nakupu 

farmacevtskih izdelkov. Da bi izboljšali kredibilnost rezultatov so Krugman, Cameron in 

White (1995) opazovali potrošnike glede gledanja televizije na njihovem domu. Avtorji niso 

opozorili sodelujoče na to, da so opazovani (izvedba ob pomoči družinskih članov) in so tako 

brez faktorja vpliva ugotovili razmerja med dejansko gledanostjo programov in gledanostjo 

reklam. Hkrati so navedeni avtorji opazovali in beležili tudi druge aktivnosti med gledanjem 

televizije in jih povezali z izmerjenimi časi pozornosti namenjene televiziji.  

4.3.3 Sledenje očesnim premikom (angl. eye-tracking)  

Sledenje očesnim premikom se je pojavilo na področju raziskovanja oglaševanja v 70-ih letih, 

ko so ga začeli uporabljati strokovnjaki v raziskovalnih podjetjih. Ta razširjena tehnika ima 

pomanjkljivost, da lahko meri le pozornost, zato je predvsem uporabna tam, kjer pridobitev 

pozornosti igra ključno vlogo (na primer pri zunanjem oglaševanju ali pri oglaševanju na 

spletu). Primer raziskave z uporabo te tehnike je v Ketelaar, Gisbergen, Bosman in Beentjes 

(2008). 

 

Josephson (2005, str. 64) tudi opisuje tri različne informacije, ki jih s to tehniko lahko 

zbiramo:  

 

 frekvenco fiksacije – celotno število fiksacij, ki jih respondent naredi na določen 

področju 

 trajanje fiksacije – seštevek dolžine individualnih fiksacij na določeno področje 

vizualnega polja (kako dolgo respondent gleda specifično vizualno področje)  

 sosledje fiksacije – hierarhični zemljevid prikazuje vrstni red uporabnika, ki je 

skeniral vizualno področje 
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Josephson (2005, str. 63) pri tem izpostavlja tri glavne predpostavke za učinkovito merjenje in 

sicer, da se oči dejansko fiksirajo na informacijo, ki jo možgani obdelujejo, da je čas fiksacije 

proporcionalen času procesiranja in da vrstni red fiksacije ustreza vrstnemu redu procesiranja 

informacij v možganih. S tem, ko sprejmemo omenjene predpostavke, se mnogi raziskovalci 

strinjajo, da lahko ta tehnika predstavlja eno izmed najbolj natančnih tehnik merjenja, saj kot 

dokazujejo Maughan, Gutnikov in Stevens (2007, str. 393–342) je mogoče povezati število in 

trajanje fiksacij v zunanjem oglaševanju z všečnostjo. Kljub temu pa Josephson (2005, str. 63) 

opozarja, da je bilo do leta 2000 objavljenih le okoli 20 akademskih raziskav na področju 

oglaševanja, saj je ključna težava relativno visoka investicija v opremo in strokovnjake.  

 

Sørensen (2008, str. 20) trdi, da je lahko spremljanje premikov oči tehnika za merjenje 

emocionalnih reakcij, vendar opozarja, “… da se njena uporaba ne smatra kot relevantno, če 

se uporablja kot samostojna tehnika”. Primer raziskave je Ketelaar, Gisbergen, Bosman in 

Beentjes (2008, str. 17–20), ki so uporabili to tehniko za raziskavo, v kateri so analizirali 

povezavo med časom fiksacije in globino pozornosti. Napotke in raziskave najdemo tudi v 

Pernice in Nielsen (2009): Eyetracking Methodology How to Conduct and Evaluate Usability 

Studies Using Eyetracking ali Duchowski (2007): Eyetracking Methodology – Theory and 

Practice. 

4.3.4 Prevodnost kože (angl. skin conductance) 

Prevodnost kože je pogosto uporabljena tehnika za merjenje razburjenja živčnega sistema. 

Elektrode se ponavadi namestijo na dlani ali podplate nog. Poels in Dewitte (2006, str. 24) 

pojasnjujeta, kako je električna prevodnost kože povezana z znojenjem, slednje pa z 

razburjenjem. Izločanje potu pa je najbolj intenzivno na dlaneh in podplatih. V primeru, da 

pride do aktivacije živčnega sistema, to povzroči ob razburjenju več potu in drugačno 

prevodnost kože. Pomembna pomanjkljivost te tehnike je v tem, da so precejšnje razlike med 

respondenti pri odzivanju. Hkrati lahko respondenti doživijo določeno emotivno stanje že 

samo zaradi procesa testiranja kot navaja tudi Sørensen (2008, str. 17) “kar povzroči, da je 

težko vedeti, kaj sploh merite”. Podobno kot merjenje obraznih izrazov tudi ta tehnika zahteva 

strokovno znanje in posebno opremo, kar je navadno povezano z velikimi stroški. Hkrati 

Poels in Dewitte (2006, str. 19) opozarjata, da z uporabo te tehnike ni mogoče ugotoviti smeri 

emotivne reakcije zato “…je uporaba v oglaševanju redka”. Podobno Sørensen (2008, str. 19) 

vidi to tehniko kot zanimivo in uporabno, vendar le za merjenje ene dimenzije, razburjenja, 
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ter poudarja nujnost kombiniranja z ostalimi tehnikami. Hall (2004, str. 6) po drugi strani trdi, 

da je to edino fiziološko testiranje, ki je bilo večkrat preverjeno in verificirano kot 

marketinško raziskovalno orodje. Kljub temu je v svojih raziskavah, v katerih je meril 

zadovoljstvo in nezadovoljstvo, dodal merjenje srčnega utripa v raziskovalni model.  

4.3.5 Merjenje hitrosti utripa srca (angl. heart rate – cardiovascular responses)  

Hitrost utripa srca osebe, ki je izpostavljena oglasnemu sporočilu, je lahko znak pozornosti, 

razburjenja in fizičnega napora. (Poels in Dewitte 2006, str. 19). Hall (2004) trdi, da so 

električni signali srca do 90-krat močnejši od možganskih in so zato veliko lažji za merjenje. 

Čeprav mnoge študije navajajo, da je srčni utrip veljavna mera za razburjenje ali pozornost, 

pa mnogi avtorji svarijo pri interpretaciji rezultatov pridobljenih s to tehniko. Sørensen (2008, 

str. 20) pri tem opozarja, da je za uporabo teh tehnik potrebno ekspertno znanje, ki pogosto ni 

na voljo raziskovalcem, saj je postopek analize časovno zahteven in drag. 

4.3.6 Elektroencefalografija (EEG) – raziskovanje možganske aktivnosti 

EEG je najstarejša tehnika preučevanja aktivnosti možganov. Ta tehnika uporablja najbolj 

razširjeno opremo in je zato izmed vseh tehnik v skupini navadno najcenejša. EEG meri 

spremembe napetosti na skorji možganov. Pri tem je v primerjavi z ostalimi tehnikami analiza 

zajetih podatkov relativno lažja, saj s pomočjo pritrjenih elektrod meri elektro-aktivnosti na 

površini. Pomanjkljivost tehnike po Sørensen-u (2008, str. 23) je nedvomno v tem, da ne 

more meriti aktivnosti znotraj možganov v limbičnem delu in v primatnem (mammalian) delu 

možganov, kjer se kreirajo emocije. Kljub slabi prostorski predstavnosti pa Sørensen (2008, 

str. 23) trdi, da ima tehnika dobro časovno predstavnost (hitro spremljanje reakcij), kar 

omogoča učinkovito raziskovalno delo na področjih, kjer je pomembna analiza sprememb. 

Primer uporabe tehnike je v Vecchiato et al. (2010). 

4.3.7 Magnetoencefalografija (MEG) – raziskovanje možganske aktivnosti 

MEG meri magnetne spremembe v možganih brez intruzije. Sørensen (2008, str. 23–24) je 

ugotovil, da v raziskavah ta tehnika ni bila pogosto uporabljena, saj je oprema, ki je potrebna, 

zelo slabo dostopna raziskovalcem in ni tako razširjena kot pri EEG. MEG podobno kot EEG 

uporablja elektrode pritrjene na skalp, vendar za spremljanje uporablja magnetizem, zato jo je 

potrebno izvajati v posebni magnetno zaščiteni sobi. Čeprav je tehnika boljša kot EEG, je tudi 

precej bolj zahtevna za analizo, dražja in zato manj dosegljiva. Ima dobro časovno 

predstavnost in omejeno prostorsko predstavnost, ki je boljša kot pri EEG. Ambler, Ioannides 
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in Rose (2000, str. 19–21), začetniki na tem področju, so z MEG dokazali spremembe v slikah 

v povezavi z različnimi oglasnimi sporočili. Tehnika je uporabljena tudi v Paetau (2002). 

4.3.8 Pozitronska emisijska tomografija (PET) 

PET je nuklearna medicinska tehnika, ki omogoči izdelavo 3D slike operativnih procesov v 

možganih (Sørensen 2008, str. 24). Skeniranje se izvaja v skenerju za celotno telo, kjer se 

meri pretok krvi v možganih z uporabo sija vbrizgane radioaktivne substance. V nasprotju z 

EEG in MEG ima PET dobro prostorsko predstavnost vendar na račun slabše časovne 

predstavnosti. Odzivnost na spremembe je zelo slaba (Sørensen 2008, str. 24). Zaradi uporabe 

zelo zapletene opreme je tehnika zelo draga in kompleksna za analizo. Hkrati je tehnika zelo 

invazivna, saj zahteva vbrizg radioaktivne substance. Ta tehnika zahteva tudi popoln telesni 

skener, kjer se pojavljajo tudi stresi povezani z ozkim zaprtim prostorom in druge napetosti v 

telesu respondenta. Eno izmed redkih raziskav s to tehniko je mogoče najti v Damasio et al. 

(2000, str. 1049), raziskavi, ki je imela cilj odkriti lokacije procesiranja glavne skupine emocij 

(žalosti, veselja, jeze in strahu). Avtorji so dokazali, da takšna področja dejansko obstajajo in 

ugotovili močno povezavo med emocijami in homeostazo.  

4.3.9 Funkcionalne magnetno resonančne slike (fMRI) 

Tehnika fMRI (angl. Functional Magnetic Resonance Imaging) je tehnika, ki pa v nasprotju z 

PET ne zahteva vbrizgavanja substance v respondenta. Sørensen (2008, str. 25) trdi, da ima 

fMRI boljšo prostorsko predstavnost kot EEG in MEG, vendar slabšo časovno predstavnost 

oz. reaktivni čas. Uporaba fMRI v raziskovanju se je po Sørensen (2008, str. 25) v zadnjih 

dvajsetih letih povečala kljub temu, da je tako kot pri PET potreben skener za celo telo, ki 

povzroča napetosti in klavstrofobičnost, saj morajo respondenti pod skenerjem ležati pri miru 

med 60–90 minut. Kot pri ostalih tehnikah te skupine je oprema izjemno draga, analize 

podatkov pa zahtevajo tolmačenje strokovnjakov in so zelo kompleksne (več v Adolphs, 

Tranel in Damasio, 2002, str. 65–67). 

4.4 Ovrednotenje tehnik v raziskovanju učinkov oglaševanja 

Predstavljene so bile tri skupine tehnik, ki jih lahko uporabljamo za testiranje učinkov 

oglaševanja: samoevalvacijske, podatkovne in avtonomne. Hkrati so bile predstavljene 

prednosti in pomanjkljivosti vsake tehnike, ki jih povzemamo po skupinah. Glavna prednost 

samoevalvacijskih tehnik je, da so poceni in preproste ter ne zahtevajo posebnih 

strokovnjakov z različnih disciplin, da jih lahko vključimo v raziskovalni model. Glavna 

pomanjkljivost je tako imenovana racionalna pristranskost, pri kateri respondenti niso zmožni 
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ali pa ne želijo opisati dejanskih emocij, ki so jih doživljali ob izpostavitvi oglasnemu 

sporočilu (več v Reichert in Walker, 2005). Kljub temu so tehnike iz te skupine največkrat 

uporabljene pri raziskovanju odzivov potrošnikov. Mnogi avtorji vidijo zmanjšanje racionalne 

pristranskosti v uporabi tehnik iz podskupine vizualnih samoevalvacijskih lestvic.  

 

Druga skupina raziskovalnih tehnik so ekonometrične študije, ki so zelo uporabne za 

evaluacije celotnih raziskovalnih modelov in preučevanja celotnega učinka oz. spremembe. 

Žal ekonometrične študije navadno ne morejo izolirati posameznih dejavnikov in odgovoriti 

na vprašanje zakaj nekaj deluje. Hkrati so skoraj vedno retrospektivne, zato je uporaba v 

smislu pred-testiranja oglasnih sporočil omejena. 

 

Med avtonomnimi tehnikami so bile najprej opisane meritve obraznih izrazov, metoda 

opazovanja in merjenje telesne, kemične in električne reakcije na oglaševalski stimulans. Ta 

podskupina avtonomnih tehnik je bila razvita z namenom zajemanja podatkov, ki je izven 

zavestne kontrole respondentov in s tem omogoča racionalno nepristransko zajemanje 

podatkov. Omenjene tehnike so tudi kulturno in jezikovno lažje prenosljive in njihovi rezultati 

lažje primerljivi. Med ključnimi pomanjkljivosti je izpostavljena nezmožnost merjenja večih 

kompleksnih emocij, saj je večina omejena na merjenje razburjenja in pozornosti. Hkrati je pri 

večini tehnik iz te skupine potrebno znanje strokovnjakov pri analizi zajetih podatkov, kar 

velikokrat povzroči, da so tehnike neprimerne za merjenje v praksi. Opisane tehnike še zdaleč 

niso zmožne zamenjati samoevalvacijskih tehnik in so koristne predvsem kot dopolnilo in 

verifikacija različnih raziskovalnih modelov.  

 

Naslednja podskupina avtonomnih tehnik, ki predstavlja raziskovanje možganskih aktivnosti, 

odpira veliko priložnosti za preučevanje učinkov oglaševanja na način, ki ni pod vplivom 

racionalne pristranskosti in sposobnosti / želje respondenta, da sporoči svoje občutke in misli. 

Damasio, (1999, str. 115) vodilni avtor in začetnik na področju raziskovanja možganov 

zatrjuje, da lahko sedaj “raziskovalci neposredno opazujejo aktivnosti posameznih nevronov 

in njihove skupine povezujejo s konkretnimi mentalnimi stanji“. Marci (2008, str. 473) temu 

pritrjuje: “razvoj v zadnjem desetletju nakazuje, da se razkorak med neuro-znanostjo in 

oglaševanjem zmanjšuje in da je zelo verjetno, da bodo orodja neuroznanosti v prihodnje vse 

bolj pogosto uporabljena s strani raziskovalcev na področjih oglaševanja in marketinga”. Tudi 

Sørensen (2008, str. 3) trdi, da je raziskovanje delovanja možganov zelo prispevalo k razvoju 

potrošniške neuro-znanosti, ki se pogosto osredotoči na emocionalne vidike in odločitveni 
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proces. Pri tem mnogi avtorji poudarjajo pomen povezovanja disciplin in sledenja 

najnovejšim napredkom v neuro-znanosti (Vakratsas in Ambler, 1999; Hall, 2001). Hall 

(2004, str. 8) ocenjuje panogo kot perspektivno in zanimivo, vendar pa hkrati opozarja, da je 

na tej stopnji razvoja uporabnost teh tehnik v testiranju oglasnih sporočil težko oceniti, saj je 

trenutno še vedno invazivna in draga v primerjavi z ostalimi skupinami tehnik. Pri tem Hall 

(2004, str. 8) poudarja, “da še ni jasno ali smo že dovolj blizu razumevanja možganske karte, 

da bi nam to omogočilo merjenje oglaševalskih učinkov na komercialno zanesljiv način”, zato 

vidi to skupino tehnik predvsem kot dopolnitev in nikakor ne kot zamenjavo tradicionalnih 

tehnik. Po pregledu literature se je potrebno strinjati s Poels in Dewitte (2006, str. 19), da je 

do danes uporaba tehnik za spremljanje aktivnosti možganov omejena, ne glede na to, kako 

perspektivno izgleda. 

4.4.1 Uporabnost raziskovalnih tehnik na področju preučevanja 

Napredek tehnologij vpliva na razvoj mnogih raziskovalnih disciplin in pričakuje se, da bo to 

držalo tudi za raziskovanje marketinga. Kljub razvoju novih tehnologij merjenja način najbolj 

učinkovitega merjenja učinkov oglaševanja ostaja problematičen. To je tudi eden izmed 

glavnih razlogov, da večino akademikov in praktikov še vedno uporablja tehnike, ki se v 

osnovi zanašajo na samoevalvacijo, ki pa jo občasno dopolnijo z eno izmed ostalih tehnik. Pri 

tem so avtonomne meritve na voljo kot podpora že desetletja, vendar pa jih je šele napredek 

na področju informacijskih tehnologij približal dejanski uporabnosti. Zadnja podskupina, 

raziskovanje odzivov možganov, pa do stopnje dejanske uporabnosti še ni prišla.  

 

Za hitrejši razvoj uporabnih tehnik je potrebno medsebojno sodelovanje med akademiki in 

praktiki v raziskovalnih podjetjih. Pri tem je poudarek na množičnem testiranju razvitih 

instrumentov, saj lahko samo tovrstno testiranje v kontroliranem okolju verificira veljavnost 

pred-testiranja oglasnih sporočil. Dokler ne moremo tako v akademski literaturi kot tudi v 

praksi potrditi zanesljivosti novih tehnološko naprednih tehnik in dokler ne bomo odkrili 

tehničnih podrobnosti posameznih tehnik, se bo potrebno zanašati na samoevalvacijske 

tehnike, ki so uporabljene v raziskavi št. 1 in št. 2 (opis v poglavju 6 in 7). V raziskavi št. 3 

modelu dodajamo tudi tehniko opazovanja brez udeležbe, saj kot trdijo Nancarrow, Wright in 

Woolsto (1998, str. 27) “…ko so mnenja glede tehnike merjenja razdvojena … bi morda bilo 

potrebno svetovati organizaciji, da razdeli svoj proračun sredstev namenjenih za trženje in 

uporabi več različnih tehnik raziskovanja”. V okviru raziskovalnih možnosti nam sklop treh 

raziskav in treh tehnik raziskovanja (besedne samoevalvacije, vizualne samoevalvacije in 
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tehnike opazovanja) omogoča zadostno objektivnost merjenja, analizo in hkratno ponovljivost 

raziskovalnega modela. Kljub navedenemu pa priznavamo, da bi ob dodatnih finančnih 

zmožnostih vključili v raziskovalni model še katero izmed navedenih avtonomnih tehnik.  
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5 UTEMELJITEV IZBRANE RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 

Skladno z izborom v prejšnjem poglavju predstavljenih tehnik merjenja, ki se opirajo na 

besedne in vizualne samoevalvacijske metode ter metodo opazovanja v tem poglavju 

podrobno opredeljujemo raziskovalno metodologijo. Pri izboru je bilo upoštevano veliko 

število različnih tehnik, ki bi bile izvedljive skladno z dodeljenimi sredstvi raziskave. Pristop 

za predlagano metodologijo raziskovanja je sestavljen iz treh raziskav z dvema ciljema. Prvič, 

da je raziskovalna metodologija skladna z izbranim modelom procesiranja oglasnih sporočil 

in drugič, da so izbrane lestvice akademsko potrjene ter zagotavljajo visoko notranjo 

konsistenco in zanesljivost merjenja.  

5.1 Predstavitev raziskovalnega modela 

Brasini, Freo, Lezzi in Tassinari (2008, str. 16) trdijo, da “...ni ene same lestvice, ki bi lahko 

merila učinkovitost oglaševanja” in da lahko le kombinacija različnih metod merjenja 

prilagojenih kontekstu raziskave prinese verodostojne rezultate. Podobno menita tudi Mehta 

in Purvis (1994, str.2), ki predlagata uporabo večih lestvic ocenjevanja učinkovitosti 

oglaševanja pri čemer naj bi posamezne lestvice merile različne vrste odzivov.  

 

Skladno z navedenim za preučevanje lentikularne tehnologije predlagamo raziskovalno 

metodologijo, ki vsebuje sklop treh raziskav in sicer izbor in testiranje oglasov, odziv na 

izpostavljenost oglasu SAM in nakupna namera in merjenje pozornosti v obliki moči 

ustavljanja. Prva in druga raziskava bosta izvedeni s prisotnostjo raziskovalca v okolju, ki je 

neposredno povezan s potrošniškim obnašanjem. Tretja raziskava bo temeljila na metodi 

opazovanja brez udeležbe in vedenja potrošnikov.  

 

Cilj doktorske disertacije je združitev večih raziskav v enotni raziskovalni model, ki ga 

opravljene raziskave medsebojno dopolnjujejo. Konstrukcijo raziskovalnega modela 

predstavljamo na sliki 5.1. 
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Slika 5.1: Predstavitev raziskovalnega modela 

Vir: lastna skica 

 

Slika 5.1. nam prikazuje sklop treh raziskav in njihovo dopolnjevanje v želji, da bi odgovorili 

na navedene hipoteze in sicer: 

 Raziskava št. 1: izbor in vrednotenje motivov oglasov omogoča izvedbo raziskave št. 

2 in št. 3 ter hkrati podaja vrednosti oglasov glede na CASC lestvico, kar omogoča 

ponovljivost raziskovanega modela.  

 Raziskava št. 2: odzivi potrošnikov na lentikularni in klasično tiskani oglas ter analiza 

demografskih skupin predstavlja ključno raziskavo, ki odgovarja na večino 

zastavljenih hipotez s pomočjo lestvice SAM in lestvice nakupne namere.  

 Raziskava 3: Merjenje pozornosti in analiza razlik med spoloma predstavlja 

eksperimentalno zasnovo merjenja pozornosti z metodo opazovanja. Ker spada v 

skupino avtonomnih metod merjenja, omogoča merjenje brez racionalne in 

raziskovalne pristranskosti. Primer podobne raziskave z metodo opazovanja lahko 

najdemo v Wilson in Till (2008, str. 61–70).  

 50



Pri raziskavah je bila posebna pozornost namenjena kvaliteti zajemanja vhodnih podatkov, saj 

je percepcija oglaševalskega medija različno zaznana v različnih kontekstih. Zato je s stališča 

preučevanja razlik med medijema bilo potrebno zagotoviti: 

 kontrolno vprašanje glede korekcije vida7 in s tem zadostno veliko skupino 

potrošnikov 

 enotni vsebinski in grafični zasnovi dvojic oglasnih sporočil 

 neobremenjenost potrošnikov z uporabljano blagovno znamko (uporaba neznanega 

imena/oblikovanja) 

 časovno in prostorsko primerljiv kontekst preučevanja pri obeh medijih, pri čemer je 

pri večstopenjskih ocenjevanjih uporabljena tehnika menjave zaporedij, pri 

enostopenjskih pa primerljiva enakost pogojev izpostavljenosti oglaševalskemu 

dražljaju 

5.2 Metodološke omejitve in rešitve 

Kot opozarja že Sheth (1974, str. 6–7), je pri merjenju učinkovitost oglaševanja veliko 

dejavnikov, ki vplivajo na potrošnikovo odločitev in obnašanje. Sheth trdi tudi, da “dokler ne 

identificiramo in teoretiziramo teh dejavnikov s tem, da razširimo obzorja in se s tem 

približamo obnašanju potrošnikov, bomo vedno ali precenjevali ali podcenjevali učinkovitost 

oglaševanja“. Iz pregleda literature lahko ugotovimo več tovrstnih omejitev pri merjenju 

potrošniških odzivov na oglaševanje. Vsaka omejitev je bila temeljito analizirana, hkrati pa je 

bil preučen pričakovani učinek na zanesljivost raziskovalnega modela. Pomembna skrb je bila 

posvečena izvedbi kvalitetnega raziskovalnega dela, pozorni pripravi in izvršitvi raziskav v 

okolju, ki je kolikor je mogoče primerljiv dejanskemu.  

 

V nadaljevanju izpostavljamo metodološke raziskovalne omejitve v pogledu raziskovalne 

pristranskosti, racionalne pristranskosti, vprašljivosti dolgoročnih učinkov oglaševanja, vpliva 

anketirancu znanega izdelka na vrednotenje oglasa in vpliva spola anketarja. V naslednjem 

podpoglavju predstavljamo tudi konkretne omejitve tega raziskovalnega dela.  

5.2.1 Raziskovalna pristranskost 

Braun in Zaltman (2006, str. 61) sta preučevala pomen raziskovalne pristranskosti v 

akademskem raziskovanju. Zaradi dejstva, da respondenti vedo, da raziskovalca zanimajo 

spremembe po izpostavljenosti oglasnemu sporočilu in jih tudi ocenjuje, lahko nekateri 

                                                 
7 Pri izvajanju anketiranja so bili respondenti vprašani ali nosijo očala oz. kontakne leče ali ne.  
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respondenti “precenjujejo dejanski učinek oglaševanja medtem, ko ga drugi podcenjujejo, saj 

ne želijo pokazati, da ima oglaševanje kakršen koli vpliv na njihova prepričanja”. 

Raziskovalna pristranskost je zelo prisotna pri preučevanju učinkov zunanjega oglaševanja. 

Kot trdita Osborne in Coleman (2008, str. 13) je v raziskovalnem laboratoriju skoraj 

nemogoče ustvariti realistično okolje, v katerem bi lahko ocenjevali zunanje oglaševanje in je 

“...težko zagotoviti realistične pogoje izpostavljenosti oglasom.” 

 

Da bi zmanjšali raziskovalno pristranskost, smo raziskavi št. 1 in 2 izvedli v čim bolj 

realističnem okolju (nakupovalnem središču). Z namenom, da bi povečali verodostojnost 

raziskovalnega modela, smo poleg uporabe samoevalvacijskih tehnik v raziskovalni okvir 

vključili tudi raziskavo številka 3 (merjenje pozornosti z opazovanjem). Tako smo lahko 

pridobili podatke o razliki učinka v realistični situaciji brez vmešavanja raziskovalca in se s 

tem izognili raziskovalni pristranskosti.  

5.2.2 Razumska pristranskost 

Razumska pristranskost je bila podrobno opisana v poglavju 4.1, kjer so bile predstavljene 

različne tehnike merjenja. Zavedamo se problema razumske pristranskosti tradicionalnih 

besednih samoevalvacij. Nedvomno bi bilo pametno vključiti v raziskavo še katero izmed 

navedenih metod raziskovanja opisanih v poglavju 4, kar pa zaradi zelo velikih stroškov 

uporabe tovrstnih merilnih inštrumentov ni bilo mogoče. V okviru možnosti in kot to 

predlagata Poels in Dewitte (2006, str. 33) smo v raziskavo št. 2 namesto besedne vključili 

vizualno samoevalvacijsko lestvico SAM.  

5.2.3 Dolgoročni učinki oglaševanja 

Eden izmed ključnih ciljev oglaševanja je ustvarjanje asociacij v dolgoročnem spominu. 

Young (2006, str. 39–41) dokazuje, da je za dolgoročni učinek oglaševanja zelo pomembno, 

da ima oglas racionalno in emocionalno komponento pri čemer poudarja slednjo. Po navedbah 

Braun in Zalman-a (2006, str. 57) k dolgoročnem učinku oglaševanja emocije zelo prispevajo. 

Avtorja navajata, da mora oglaševanje “imeti dolgoročen emotivni vpliv na občinstvo s tem, 

da ustvarja in zbuja osebno relevantno povezavo z oglasnim sporočilom”. Podobno Young 

predlaga (2009, str. 42), ”če oglasno sporočilo ne pusti neke oblike sledi v dolgoročnem 

spominu potrošnika, je težko utemeljiti, da je imel učinek”. Tudi Hall (2004, str. 4) poudarja, 

da so omejitve večine metodologij testiranja oglasnih sporočil, da se osredotočijo na “najmanj 

pomembni učinek oglaševanja – kratkoročno povečanje prodaje.”  
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Dolgoročni učinek mnogi avtorji merijo s tehnikami ponovnega priklica (navadno po teden ali 

več) po izpostavitvi oglasnemu sporočilu. Nasprotniki tovrstnih tehnik trdijo, da se vpliv ne 

more izmeriti po le eni izpostavitvi oglasnemu sporočilu in da je v vmesnem obdobju 

respondent izpostavljen tudi številnim drugim oglaševalskim akcijam. Hkrati opozarjajo, da je 

respondent po začetnem vprašanju pri drugem vprašanju še močneje pod vplivom 

raziskovalne pristranskosti. Končno kot navajajo Kastenholz, Young in Kerr (2004, str. 36) 

testiranje s priklicem po določenem časovnem obdobju povzroči v praksi uporabo samo 

določene vrste oglaševalskih sporočil, kjer je poudarek na racionalni komponenti, ki pa (kot 

dokazujejo navedeni avtorji) v praksi niso najbolj učinkovita.  

 

Kognitivna psihologija ne vidi nujnosti v takšnem časovnem intervalu zato, da bi se zapis v 

spominu spremenil. To sta dokazala Braun in Zaltman (2006, str. 57), ki sta testirala ali 

časovni zamik dejansko vpliva na spremembo prepričanja in spomina. Njune ugotovitve so, 

da časovni zamik dejansko ni potreben, saj je po njunih izsledkih za ponovno testiranje 

potrebno manj kot 20 minut. S tem trdita, da lahko raziskovalci testirajo spremembe v 

prepričanjih in spominu v enkratnem intervjuju. Avtorja celo trdita, da se s povečevanjem 

časovnega intervala poslabšuje kvaliteta zajetih informacij, saj ima raziskovalec tako manj 

kontrole nad zunanjimi vplivi zlasti nad ostalimi povečini negativnimi medijskimi sporočili 

(Kovačič, 2011b).  

 

Merjenje dolgoročnih učinkov predstavlja velik izziv za raziskovalce na področju 

oglaševanja. Glede neenotnosti v akademskih pogledih na tem področju in metodološke 

pomisleke v pogledu primerjalnega konteksta tega konkretnega raziskovalnega dela 

predstavlja to področje dodatno priložnost za raziskovalno delo v prihodnosti. Kljub 

navedenemu lahko primerjamo tehniki s tradicionalnimi kriteriji učinkovitosti, ki jih uporablja 

večina raziskovalcev na področju, saj primerjalna narava raziskovalnega dela omogoča, da se 

faktorji, ki jih ne moremo kontrolirati oz. meriti, medsebojno odštevajo.  

5.2.4 Vpliv anketirancu znanega izdelka na vrednotenje oglasa 

Romaniuk in Wight (2009, str. 210) sta ugotovila, da si uporabniki določene blagovne 

znamke 2,5 krat večkrat prikličejo (priklic brez pomoči) blagovno znamko po tem, ko so bili 

izpostavljeni oglaševanju kot neuporabniki. Avtorja trdita, da je to posledica dejstva, da ima 

določena blagovna znamka za uporabnike že mesto v dolgoročnem spominu in oglaševanje to 

strukturo le okrepi. Priklic s pomočjo je po njihovih izsledkih 1,7 krat večji za uporabnike kot 
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neuporabnike. Z namenom zmanjševanja vpliva dejanske uporabe izdelkov smo zato 

uporabljali motiv mleka brez navedene blagovne znamke (priloga 2.2 in 3.1). Z izbranim 

motivom se lahko večino potrošnikov poistoveti kot uporabniki. V tem raziskovalnem delu 

gre za primerjalno analizo med obema tehnikama tiska, s čimer merimo le razlike, ki pa niso v 

tolikšni meri pod vplivom uporabe ali neuporabe izdelčne skupine. Imenovanju blagovne 

znamke smo se izognili v celoti.  

5.2.5 Vpliv spola anketarja pri izvajanju anketiranja 

Fisher in Duhe (2005, str. 857) sta ugotovila, da prisotnost moškega raziskovalca negativno 

vpliva na odgovore glede emotivne komponente odzivov moških v primerjavi z raziskovalci 

ženskega spola. Avtorja tako ugotavljata, da se odgovori moških lahko razlikujejo v 

privatnem pogovoru v primerjavi s skupinskim pogovorom, pri čemer pogovor v skupini za 

moške udeležence lahko močno popači rezultate. V želji, da bi zmanjšali vpliv, ki ga ima 

raziskovalec pri zajemanju podatkov, smo anketarje8 medsebojno menjavali z razdelitvijo 

ocenjevanih oglasov. Hkrati smo pri izvedbi anketiranja naključno menjavali vrstni red 

ocenjevanih oglasov. 

5.2.6 Vpliv novosti na dodatno pozornost – raziskava dosedanjih izkušenj s 3D 

lentikularnimi grafikami 

Z namenom, da bi preučili, v kolikšni meri je lentikularna tehnika tiska 3D nova v Sloveniji, 

smo opravili krajšo raziskavo9. Če bi bila namreč 3D lentikularna tehnika zelo nepoznana, bi 

to lahko imelo velik neposredni vpliv na raziskavo št. 3, kjer smo merili pozornost. Starost 

anketiranca (podatki so predstavljeni v prilogi 4.2.1) je bila 49,44 let ± 20,34 let (srednja 

vrednost ± standardna deviacija). V raziskavo je bilo zajetih 32 žensk in 20 moških (priloga 

4.2.2). Rezultati kažejo, da je velika večina oz. kar 94,2% (± 5,33 % glede na velikost vzorca 

pri p<0,05) vprašanih prepoznala omenjeno tehniko iz predhodnih oglaševalskih kampanij ali 

pa posebnih v trgovinah prodajanih 3D slik (priloga 4.3.1). Pri tem je potrebno opozoriti, da je 

tako visok odstotek po navedbah vprašanih predvsem posledica določenih oglaševalskih akcij 

na zelo majhnih formatih (na primer Mercator – Smrkci). Visoka prepoznavnost je za izbrani 

raziskovalni model zelo priporočljiva zlasti za raziskavo št. 3, saj zmanjšuje tveganje, da bi 

                                                 
8 V raziskavah je sodelovalo 11 anketark in 8 anketarjev 

9 Raziskava je bila izvedena med 19.4 in 20.4. 2012 v Ljubljani na lokaciji Citypark, Šmartinska 152 G, in je 

vsebovala le tri vprašanja (priloga 4.1) 
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potrošniki namenili več pozornosti zaradi novosti oziroma nepoznane tehnike tiska. Rezultati 

raziskave so vidni na grafu št. 5.1.  

 

Graf 5.1: Vprašani lahko prikliče 3D lentikularno natisnjen plakat ali oglas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Lastna raziskava (prilogi 4.3.1 in 4.3.2) 

 

Za prepoznavnost na večjih formatih (na vprašanje: se morda spomnite ali ste videli podobno 

tiskano grafiko tudi na večjih formatih, kot so na primer plakati, veleplakati?) je le 12 

vprašanih uspelo priklicati oglaševalsko akcijo, kar predstavlja 23,0% (± 11,44 % glede na 

velikost vzorca pri p<0,05) celotnega vzorca (priloga 4.3.2). To je posledica dejstva, da je v 

Sloveniji tovrstnega zunanjega oglaševanja s 3D lentikularno tehniko tiska zelo malo. Iz 

navedenega lahko sklepamo, da je preučevanje odzivov na »novo« tehniko tiska zlasti pri 

raziskavi št. 3, kjer merimo pozornost lahko pod vplivom relativne novosti. Ker tega vpliva 

nismo uspeli izključiti, priznavamo, da lahko rezultati eksperimentalne raziskave št. 3 

prikazujejo večjo pozornost namenjeno 3D oglasom v primerjavi s klasičnimi 2D tudi zaradi 

vpliva relativne novosti. 
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5.3 Konkretne izvedbene omejitve, rešitve in povzetek 

Skrbno načrtovano vzorčenje in izvedba posamezne raziskave v okolju, ki je realistično, je 

bilo zelo pomembno za kvalitetno izvedene raziskave. S ciljem, da bi se izognili omejitvam 

podobnih raziskav, smo združili več raziskav v enotno raziskovalno metodologijo, ki sledi 

predlaganemu modelu preučevanja procesiranja oglaševalskih dražljajev. Kljub vsem 

raziskovalnim prizadevanjem imajo vse raziskave omejitve in tudi ta ni izjema.  

 

Prva omejitev tega raziskovalnega dela je starost in sicer pomeni omejitev proučevanja 

odzivov potrošnikov na starejše od 15 let. Kljub dejstvu, da tudi mlajše osebe predstavljajo 

pomemben segment potrošnikov, predstavlja pridobivanje podatkov mlajših oseb posebno 

oviro pri zajemanju podatkov.  

 

Drugič, zaradi velikega obsega raziskovalnega dela, ki že obsega analizo variance na 2x4x3x2 

matriki, je bilo testiranje izvedeno le na eni sami izdelčni skupini in sicer mleku. Zaradi 

navedenega smo posebno skrb namenili opisu izvedbe raziskovalnega dela, ki omogoča 

ponovljivost tudi na drugih izdelčnih skupinah in s tem hkratno verifikacijo pridobljenih 

rezultatov.  

 

Tretjič, da bi zmanjšali vpliv raziskovalne in razumske pristranskosti, so bile raziskave 

izvedene na izmišljenih blagovnih znamkah skladno z navedbami iz poglavja 5.2.1. Čeprav 

nam ta koncept na eni strani omogoča kakovostnejše preučevanje razlik brez motečih vplivov 

izkušenj z blagovnimi znamkami, pa priznavamo, da lahko zaradi kompleksnosti nakupnega 

procesa potrošniki drugače reagirajo pri oglaševanju znanih blagovnih znamk. Kot trdi Hall 

(2001, str. 12), je namreč namen oglaševanja lahko drugačen, na primer “...izboljšanje 

izkušnje z izdelkom”.  

 

Četrtič, zaradi dejstva, da smo izvedli raziskave med slovenskimi potrošniki, je potrebno 

priznati omejitev raziskovalnega dela na slovensko kulturno okolje in je univerzalne trditve 

možno podati s pridržkom. Pri tem so učinki emotivnega oglaševanja kot poudarja Chaudhuri 

(2006, str. 28) “...splošni in kulturno-univerzalni (racionalne odločitve pa so bolj kulturno 

pogojene)”. Navedeno je mogoče sklepati tudi iz mednarodne primerjalne raziskave avtorjev 

Bu, Kim in Lee (2009, str. 39–41), ki so dokazali, da je uporaba velikih vizualnih slik v 

oglaševanju (v revijah) prevladujoča, kot tudi najbolj zaželena v vseh preučevanih kulturah.  
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Peta omejitev se nanaša na izvedbo raziskave št. 2. Tu smo merili odzive oglasnega sporočila 

v povezavi z nakupno namero ne pa tudi dejanske nakupne odločitve. Z omejitvijo na 

nakupno namero lahko razvijemo model, ki pojasnjuje razlike v odzivih med tehnikama 

oglaševanja, ne da bi le-ta zajemal faktorje, ki jih ne moremo kontrolirati in predstavljajo 

zgodovino oglaševanja določene blagovne znamke. Z navedeno metodologijo merjenja smo 

lahko kontrolirali dejavnike preučevanja in vpliva na varianco med spremenljivkama. 

Dodatno lahko z akademsko literaturo (poglavje 7.1.2) pojasnimo povezavo med nakupno 

preferenco in dejanskim nakupom, ki je bila statistično dokazana v večih neodvisnih 

raziskavah.  

 

Šesta omejitev se nanaša na dejstvo, da je v raziskavi št. 3 nemogoče izločiti vpliv relativne 

novosti lentikularne tehnike tiska na merjenje pozornosti. Kljub temu namreč, da večino 

vprašanih (razdelek 5.2.6) tehniko pozna v obliki manjših formatov, pa ima s tehniko v obliki 

večjih formatov izkušnje, ki jih lahko prikliče, le manj kot vsak četrti. Ob množični uporabi 

lentikularne tehnike tiska, ko le-ta ne bi bila več nova, bi lahko bilo poznavanje večje, 

posledično pa bi lahko razlika v izmerjeni pozornosti bila manjša.  

 

Če povzamemo navedene omejitve, lahko ugotovimo, da so te v okviru, ki je logičen glede na 

preučevano tematiko. Zaradi natančnega popisa raziskovalne metodologije in uporabe 

preverjenih lestvic z visoko zanesljivostjo pa lahko na zgornje omejitve gledamo tudi drugače. 

Predlagana metodologija namreč omogoča dopolnitve spoznanj z dodatnimi raziskavami na 

isti metodologiji v prihodnosti, saj je kljub eksperimentalni zasnovi zgrajena na principu 

največje možne medsebojne primerljivosti in ponovljivosti. Hkrati je predstavljen teoretični 

okvir in pregled literature z namenom, da raziskovalci v prihodnosti lahko razumejo ozadje 

nastanka raziskovalnega modela in vlogo emocij, pozornosti in angažiranosti. V raziskovalni 

model je vključena tudi raziskava št. 3, ki dopolnjuje celotni model v smislu dodane vrednosti 

za praktično uporabo lentikularnih izdelkov v oglaševalski industriji. 
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6 RAZISKAVA ŠT. 1: IZBOR IN VREDNOTENJE MOTIVOV 

OGLASOV  

Razdelitev na emocionalne in racionalne oglase je izjemno pomembna kot opozarjata v svoji 

raziskavi tudi Huertas in Compomar (2009, str. 83–86). Cilj raziskave št. 1 je izbor štirih 

oglasov, po enega za vsako kategorijo, ki bo najbolj ustrezal posamezni komponenti odziva 

potrošnika (individualističen, primaren, družben in racionalen).  

 

Raziskava ni neposredno povezana z analizo razlik v učinkovitosti med dvema tehnikama 

tiskanja, saj v njej analiziramo motive oglasnih sporočil, ki jih kasneje uporabljamo za 

testiranje glavnih hipotez. Kljub navedenemu pa je kategoriziranje motivov oglasnih sporočil 

in njihov izbor izjemnega pomena. Omogoča nam preverljivost celotnega raziskovalnega 

modela in njene skladnosti z v prejšnjih poglavjih predstavljeno teorijo o pomenu emocij pri 

procesiranju oglasnih sporočil. Testiranje oglasov na preverjeni lestvici hkrati omogoča 

ponovljivost raziskovalnega dela, saj pred začetkom primerjalne analize lahko izmerimo, 

kakšne emocionalne in racionalne vrednosti so potrošniki pripisali posameznim izbranim 

oglasom ne glede na uporabljeno tehniko tiska. Navedene vrednosti odziva so ključne, saj 

smo v ostalih dveh raziskavah testirali pare oglasnih sporočil, ki so vsebinsko identični.  

 

Analiza rezultatov, pridobljenih z anketiranjem, obsega preverjanje lestvice CASC kot 

lestvice, s katero lahko določimo posamezne komponente skladno z navedeno MacLeanovo 

teorijo. Sledi analiza izbora posameznih oglasov. Rezultate raziskave št. 1 zaključimo z 

analizo oglasa z najvišjo skupno oceno po CASC in povzetkom ugotovitev. 

6.1 Izbor lestvice za izvedbo raziskave št. 1 

Za ocenjevanje oglasov je bila uporabljena CASC lestvica (angl. Communication Analytic 

and Syncretic Cognitions), ki so jo predstavili Buck, Anderson, Chaudhuri in Ray (2004, str. 

650).  
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Lestvica temelji na MacLeanovi teoriji delovanja možganov, ki vključuje štiri komponente 

potrošniškega odziva in sicer:  

 razumski (angl.: cognitive) – temelji na argumentih (predlagan oglas naj bi posredoval 

informacijsko vrednost)  

 primarni (angl.: reptilian) – temelji na primarnih čustvih kot so spolnost, erotika, 

agresija in moč (predlagan oglas naj bi vseboval erotično vsebino) 

 družben (angl.: pro-social) – temelji na ohranitvi vrste in druženju in vključuje 

ljubezen, skrb, krivdo in zadrego (predlagan oglas naj bi vseboval družinsko tematiko)  

 individualističen (angl.: individualistic) – ki vključujejo samouresničitvene emocije in 

vključuje navdušenje, radovednost, presenečenje, zanimanje, dolgočasje, zaupanje, 

varnost in zadovoljstvo (predlagan oglas naj bi vseboval tematiko uspeha in samo-

uresničevanja) 

 

Možgani vsako izmed naštetih komponent procesirajo v drugem delu možganov. Skupaj pa 

naj bi po Chaudhuriju (2006, str. 17) štiri komponente omogočile celovit vpogled na odziv 

potrošnika. Lestvica omogoča zajemanje vseh omenjenih komponent odziva potrošnika. 

Testirana je bila za oglasna sporočila različnih medijev (tv, radio, tiskani mediji). Sestavljena 

je iz 16 vprašanj. Razdelitev na posamezne komponente s po štirimi vprašanji pri vsakem 

izmed sklopov (racionalni sklop, primarno emocionalni sklop, pozitivni sklop in negativni 

sklop) je razvidna v prilogi 1.3. Lestvica je bila prevedena iz angleškega jezika in kontrolno 

prevedena nazaj v angleški jezik10.  

 

Uporaba potrjene in razširjene lestvice je velika prednost, saj rezultati ostalih dveh raziskav 

omogočajo ponovljivost raziskovalnega modela. Hkrati omogočajo tudi praktične aplikacije, 

saj lahko na podlagi verificiranih merilnih lestvic izberemo najbolj optimalno uporabo 

motivov za vzbujanje posamezne komponente emocij. Raziskovalci v prihodnosti bodo tako 

lahko testirali druge oglaševalske koncepte s predlagano raziskovalno metodologijo, ne da bi 

pri tem prišlo do razlik v metodologiji izvedbe raziskav. 

 

CASC lestvica je bila v prvi raziskavi uporabljena z namenom izbora po enega oglasa za 

vsako omenjeno MacLeanovo komponento potrošniškega odziva. Vsak izmed štirih tipov 

oglasov je bil nato narejen v obeh tehnikah tiska, kar je predstavljalo osnovo za meritve v 

                                                 
10Prevode sta opravili dve neodvisni prevajalki (profesorici angleškega jezika) 
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vsebinsko najbolj obširni raziskavi št. 2. Tematika oglasa, ki je bil ocenjen z največjo skupno 

oceno, je bila uporabljena v raziskavi št. 3. 

6.2 Potek raziskave št 1. 

Pred izvedbo raziskave je oblikovalec izdelal 15 fiktivnih oglasov za isto izdelčno skupino 

(mleko), ki so se razlikovali glede na motive in vsebino. Vsi oglasi so bili tiskani v klasični 

tehniki 2D enake velikosti: višina=72 cm, širina=56 cm. Slogan je bil enak pri vseh 

ustvarjenih oglasih. Natančno smo upoštevali tudi enotnost v oblikovnem pomenu in s tem 

izločili morebitno tendenco po večji všečnosti. Slednjo zahtevo za verodostojnost primerjalnih 

raziskav so izpostavili Ketelaar, Gisbergen, Bosman in Beentjes (2008, str. 22). Omenjeni 

avtorji so namreč opazovali prisotnost in lokacijo naslovov oglasov in ugotovili, da statistično 

dokazljivo vplivajo na reakcije potrošnikov, zato sta bila velikost in preglednost naslovov in 

napisov za vse oglase podobna. 

 

V sistem ocenjevanja je bilo sprejetih 15 oglasov, ki naj bi glede na predvidene motive najbolj 

zastopali posamezne predvidene kategorije. Oglasi so bili označeni naključno s številkami od 

1 do 15 z namenom, da zaporedna številka ne bi povzročila raziskovalne pristranskosti.  

Predvidene skupine glede na priporočene motive (Chaudhuri 2006, str. 17) so bile: 

 

 racionalen – oglasi s številkami: 9, 10, 11 

 primaren – oglasi s številkami: 2, 3, 5, 7  

 družben – oglasi s številkami: 1, 4, 6  

 individualističen – oglasi s številkami: 8, 12, 13, 14, 15 

 

Vzorec za posamezni oglas se je gibal med 50 in 75 ocen. Skupno število ocenjenih oglasov v 

vzorcu ocenjenih s CASC lestvico ob kontroli demografskih dejavnikov (spol in starost) je 

bilo 988.  

 

Načrtno smo se izognili tudi uporabi blagovne znamke kot to za primerjalne raziskave 

predlagajo Baird, Wahlers in Cooper (2007, str. 49–52). Avtorji trdijo, da je vpliv blagovne 

znamke tako pomemben, da ga je praktično nemogoče kontrolirati. Povezava blagovne 

znamke z določenimi občutki pa bi lahko povzročila velika odstopanja pri ocenah 

emocionalnih komponent. Končno smo upoštevali izsledke raziskave Poncin, Pieters, 

Ambaye (2006), ki so preučevali vpliv predhodnega oglaševanja na merjenje odzivov 
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potrošnikov na določeno oglasno sporočilo. Ker so avtorji ugotovili, da bi tudi zaporedje 

lahko vplivalo na ocenjevanje, smo v raziskavi uporabljali popolnoma naključno ocenjevalno 

zaporedje, ki se je skozi celotno izvedbo raziskave spreminjalo.  

 

Anketiranje je potekalo v trgovskih centrih oz. njihovi neposredni bližini (priloga 1.1). Na 

vseh lokacijah je bil precejšen pretok potencialnih potrošnikov. Nadzorovane so bile 

demografske spremenljivke z namenom zajemanja statistično zadostnih vzorcev za 

posamezne razrede neodvisnih spremenljivk (glede na spol in starostni razred). Z anketarji 

smo nadzorovali tudi število opravljenih anket glede na lokacijo ocenjevanja.  

6.3 Vzorčenje, neodvisne in odvisne spremenljivke, predpostavke in metode analize 

Enota analize je ocena oglasnega sporočila. Neodvisna spremenljivka je bila predvidena 

kategorija oglasa11 glede na predlagane motive oglasnih sporočil (štiri skupine). V vzorcu je 

bilo 39,5% moških in 60,5% žensk (priloga 1.4.1). Povprečna starost anketiranca (priloga 

1.4.2) je bila 42,73 let ± 10,32 let (srednja vrednost ± standardna deviacija).  

 

Odvisne spremenljivke12 so bile: 

 racionalna komponenta CASC 

 primarne emocije – komponenta CASC 

 družbene emocije – posamezno vprašanje CASC 

 individualistične emocije – posamezno vprašanje CASC 

 celotna lestvica CASC 

 kontrolna spremenljivka – korekcija vida  

 

Metoda analize je bila kvantitativna statistična analiza in sicer za kontrolno spremenljivko 

korekcija vida Studentov t-test, za primarno analizo pa enofaktorska analiza variance (angl. 

one-way ANOVA) s post-hoc primerjavo (preizkusi mnogoterih primerjav z Scheffejevim 

preizkusom). Predpostavke za analizo so bile normalnost porazdelitve populacije in 

homoscedastičnost (homogenost variance). Opazovanja so bila med seboj neodvisna.  

 

                                                 
11 Uporabljena le za testiranje lestvice na podlagi predlaganih motivov 
12 Prevod lestvice in razdelitev na posamezna vprašanja, ki sestavljajo posamezne komponente, sta razvidna v 

prilogi 1.3. 
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6.4 Kontrolna analiza vpliva korekcije vida na ocenjevanje po lestvici CASC 

Na vprašanje ali nosite (v času ocenjevanja) korekcijska očala ali leče je pritrdilno izjavilo 

38,6% vprašanih13. Ker je sposobnost vida ključna za ocenjevanje, smo izvedli kontrolno 

analizo razlik med povprečnimi ocenami oseb, ki imajo korekcijo vida in tistih, ki je nimajo 

za vsako izmed preučevanih komponent s petimi t-testi. Iz navedenih testov lahko sklepamo 

za skupino (ocen po lestvici CASC): 

 komponente INDIVIDUALISTIČNIH emocij je analiza pokazala, da so lahko 

enakosti variance predpostavljene, saj je F=3,803 pri p>0,05 in da je t-test statistika: 

t(df=986)= 1,227 pri p>0,05. Rezultati analize kažejo, da ne obstaja statistično 

značilna razlika v povprečju med ocenami oseb, ki nimajo korekcije vida (povprečna 

ocena 3,86) in tistimi, ki so v času anketiranja nosili očala ali leče (povprečna ocena 

3,70). 

 komponente PRIMARNIH emocij po CASC obstajajo statistično značilne razlike t-

test statistika: t(df=986)= 2,130 pri p<0,05. (povprečje brez korekcije NE=2,48 ; DA= 

2,31). 

 komponente DRUŽBENIH emocij po CASC ne obstajajo statistično značilne razlike 

t-test statistika: t(df=986)= -0,093 pri p>0,05. (povprečje brez korekcije NE=3,44 ; 

DA= 3,46). 

 komponente RACIONALNI emocij po CASC ne obstajajo statistično značilne razlike 

t-test statistika: t(df=986)= 0,046 pri p>0,05. (povprečje brez korekcije NE=3,27 ; 

DA= 3,26). 

 CELOTNI LESTVICI CASC ne obstajajo statistično značilne razlike t-test statistika: 

t(df=845,7)= 0,583 pri p>0,05. (povprečje brez korekcije NE=3,97 ; DA= 3,94). 

 

Iz navedene analize lahko sklepamo, da razen za komponento primarnih emocij ne moremo 

dokazati značilnih razlik med osebami, ki so v času anketiranja uporabljale pripomoček za 

korekcijo vida (očala ali kontaktne leče). Kljub navedenemu je razlika v primeru primarnih 

emocij manjša od dveh desetink stopnje in zato smatramo, da ni imela večjega vpliva na izbor 

oglasov, saj je v enaki meri vplivala na vse ocenjevane oglase. Primerjava povprečij pri 

ostalih komponentah, zlasti pa na celotni lestvici CASC, nam dokazuje, da korekcija vida ni 

vplivala na ocenjevanje oglasov.  

                                                 
13 Za ZDA je National Eye Institut (2008: 3) ugotovil, da 66% odraslih nad 18 let uporablja kakršnokoli obliko 

korekcije vida. V tej številki so zajeta tudi očala za branje.  
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6.5 Ali posamezne komponente CASC lestvice dejansko identificirajo skupine s 

tematiko, ki naj bi ustrezala določeni komponenti 

V okviru analize raziskave smo preučevali ali posamezni predlagani motivi oglasov dejansko 

vzbujajo določene komponente kot predlaga Chaudhuri (2006). Zato smo med seboj 

primerjali skupine oglasov, katerih motivi naj bi povzročili višje povprečne vrednosti v 

posameznih komponentah. Komponenti primarnih emocij in racionalne komponente sta 

opredeljeni s povprečjem štirih vprašanj, komponenti individualističnih in družbenih emocij 

pa s po enim vprašanjem na lestvici CASC. 

 

Rezultati enostopenjske analize variance (ANOVE) nam kažejo (priloga 1.6.2), da je ocena 

racionalne komponente lestvice CASC odvisna od izbora predvidene skupine oglasa glede na 

uporabljen motiv F(3, 984) = 24,17 pri p< 0,00. Pri tem je imela predvidena skupina oglasov z 

racionalno tematiko največje povprečje in sicer 3,84. Razlike med povprečji so bile 

minimalne in so znašale med 0,40 in 0,89 stopnje na 9-stopenjski lestvici. Slednje pomeni, da 

so v očeh potrošnikov očitno tudi ostale skupine oglasov dosegle relativno visoko racionalno 

vrednost. Kljub temu je statistično značilne razlike med povprečji bilo mogoče dokazati do 

vseh ostalih treh skupin pri p< 0,00 (priloga 1.6.3). 
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Graf 6.1: Povprečne ocene posameznih skupin oglasov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: raziskava št. 1 

 

Podobno smo uspeli dokazati tudi za ostale tri skupine, kar je lepo vidno tudi na grafu 6.1:  

 ocena primarnih emocij merjenih kot komponenta lestvice CASC (priloga 1.6.5) je 

odvisna od izbora predvidene skupine oglasa glede na uporabljen motiv F(3, 984) = 

41,21 pri p< 0,00. Pri tem je imela predvidena skupina oglasov s primarno tematiko 

največje povprečje in sicer 3,03. Statistično značilne razlike med povprečji je bilo 

mogoče dokazati do vseh ostalih treh skupin pri p< 0,00 (priloga 1.6.6). Razlike med 

povprečji do ostalih skupin niso bile zelo velike in so znašale med 0,62 (za primerjavo 

z družbenim) do največ 0,98 (za primerjavo z racionalnim oglasom) na 9-stopenjski 

lestvici. 

 ocena družbenih emocij merjenih kot vprašanje lestvice CASC (priloga 1.6.8) je 

odvisna od izbora predvidene skupine oglasa glede na uporabljen motiv F(3, 984) = 

25,72 pri p< 0,00. Pri tem je imela predvidena skupina oglasov z družbeno tematiko 

 64



 ocena individualističnih emocij merjenih kot vprašanje iz lestvice CASC (priloga 

1.6.11) je odvisna od izbora predvidene skupine oglasa glede na uporabljen motiv F(3, 

984) = 37,01 pri p< 0,00. Pri tem je imela predvidena skupina individualističnih 

oglasov največje povprečje in sicer 4,65, kar je razvidno tudi iz grafa 6.1. Statistično 

značilne razlike med povprečji je bilo mogoče dokazati do vseh ostalih treh skupin pri 

p< 0,00 (priloga 1.6.12). Razlike med povprečji so bile precejšnje in sicer med 0,95 in 

1,79 stopnje na 9-stopenjski lestvici.  

 

Rezultati analize dokazujejo primernost izbranih motivov glede na izbrani učinek, ki naj bi ga 

povzročile. S tem smo hkrati ugotovili, da je metodologija izbire najprimernejšega oglasa v 

vsaki kategoriji s komponentami CACS primerna.  

6.6 Izbor posameznih oglasov 

V nadaljevanju smo se posvetili posameznim analiziranim oglasom, kjer so rezultati 

predstavljeni v obliki utemeljitve izbora posameznega oglasa za vsako izmed štirih kategorij. 

S tem lahko zagotovimo, da je izbrani oglas najbolj primeren oglas tako s stališča kategorije, 

kot tudi v primerjavi med posameznimi oglasi. Za vse izbore smo v analizo vzeli vseh 15 

oglasov. Izbrani oglas v posamezni kategoriji smo zaradi lažjega sledenja na grafu in v 

tabelah v prilogi naknadno označili kot “racionalen”, “primaren”, “družben” in 

“individualističen”. 

6.6.1 Izbor oglasa racionalen 

CASC lestvica vsebuje racionalno komponento (priloga 1.3 – razdelitev CASC po 

komponentah), ki je bila osnova za izbor oglasa. Rezultati enostopenjske analize variance 

(priloga 1.7.2) nam kažejo, da je racionalna komponenta merjena kot komponenta CASC 

odvisne od izbora oglasa F(14, 973) = 10,10 pri p< 0,00. Pri tem je imel izbrani oglas največje 

povprečje in sicer 4,41, kar je razvidno tudi iz grafa 6.2. Statistično značilne razlike med 

povprečji (priloga 1.7.3) je bilo podobno mogoče dokazati za 10 izmed 14-ih primerjav 

označenih na grafu s zvezdico. 
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Graf 6.2: Povprečne ocene oglasov glede na racionalno komponento  

 

 

* * * * *** * *

*

Vir: raziskava št.1 (z zvezdico so označeni oglasi, ki se statistično razlikujejo od izbranega 

racionalnega oglasa glede povprečja komponente) 

6.6.2 Izbor oglasa: primaren 

CASC lestvica vsebuje komponento primarnih emocij (priloga 1.3 – razdelitev CASC po 

komponentah) in slednja je bila osnova za izbor oglasa, ki naj bi vzbudil najbolj primarne 

emocije. Rezultati enostopenjske analize variance (priloga 1.7.5) nam kažejo, da so primarne 

emocije merjene kot komponenta CASC odvisne od izbora oglasa F(14, 973) = 35,88 pri 

p<0,00. Pri tem je imel izbrani oglas največje povprečje in sicer 4,41, kar je razvidno tudi iz 

grafa 6.3. Statistično značilne razlike med povprečji je bilo mogoče dokazati za 10 izmed 14-

ih primerjav (priloga 1.7.6).  
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Graf 6.3: Povprečne ocene oglasov glede na primarne emocije 

 

 

* * * *** * * *

*

Vir: raziskava št.1 (z zvezdico so označeni oglasi, ki se statistično razlikujejo od izbranega 

primarnega oglasa glede povprečja komponente) 

6.6.3 Izbor oglasa družben  

CASC lestvica ne vsebuje komponente, ki bi neposredno merila družbene emocije, zato smo 

za izbor oglasa preučevali le vprašanje iz CASC lestvice “Ali ste ob oglasu dobili občutek 

pripadnosti/identifikacije skupini?”. Na podlagi odgovora na to vprašanje, ki sicer spada v 

CASC skupino pozitivnih emocij, smo izvedli enostopenjsko analizo variance (priloga 1.7.8). 

Pri tem so družbene emocije merjene kot zgoraj navedeno vprašanje CASC lestvice odvisne 

od izbora oglasa F(14, 973) = 18,23 pri p< 0,00.  
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Graf 6.4: Povprečne ocene oglasov glede na družbene emocije 

 

 

** * ** *

*

Vir: raziskava št.1 (z zvezdico so označeni oglasi, ki se statistično razlikujejo od izbranega 

družbenega oglasa glede povprečja) 

 

Pri tem je imel izbrani oglas največje povprečje na vprašanju in sicer 5,04, kar je razvidno 

tudi iz grafa 6.4. Statistično značilne razlike med povprečji (priloga 1.7.9) je bilo podobno 

mogoče dokazati za 7 izmed 14-ih primerjav označenih na grafu s zvezdico. 

6.6.4 Izbor oglasa individualističen  

CASC lestvica ne vsebuje komponente, ki bi neposredno merila individualistične emocije. 

Zato smo v lestvici merili individualistične emocije kot odgovor na vprašanje “Ali ste se ob 

oglasu počutili ponosni?“ Na podlagi odgovora na to vprašanje, ki sicer spada v CASC 

skupino pozitivnih emocij, smo izvedli enostopenjsko analizo variance (priloga 1.7.11). Pri 

tem so individualistične emocije merjene kot zgoraj navedeno vprašanje CASC lestvice od 

izbora oglasa F(14, 973) = 15,496 pri p< 0,00. Izbrani oglas št. 14 je imel največje povprečje 

glede na individualistično vprašanje iz CASC in sicer 5,58, kar je razvidno tudi iz grafa 6.5.  
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Graf 6.5: Povprečne ocene oglasov glede na individualistične emocije 

 

 

* ** ** * * *

* *

Vir: raziskava št.1 (z zvezdico so označeni oglasi, ki se statistično razlikujejo od izbranega 

individualističnega oglasa glede povprečja komponente) 

 

Statistično značilne razlike med povprečji (priloga 1.7.12) je bilo podobno mogoče dokazati 

za 10 izmed 14-ih primerjav označenih na grafu s zvezdico.  

 

Z izborom individualističnega oglasa smo uspešno izbrali vse štiri oglase in s tem omogočili 

izvedbo raziskave št. 2, ki predstavlja jedro raziskovalnega dela.. Vsak izmed njih je 

zmagovalec v svoji kategoriji ocenjevanja.  
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6.7 Izbor “najbolj učinkovitega” oglasa merjenega po lestvici CASC  

CASC lestvica nam poleg posameznih komponent (kot povprečje 16-ih vprašanj) prikazuje 

tudi celoten učinek tako racionalne komponente (zastopan v lestvici 25%) kot treh 

emocionalnih komponent. Cilj analize povprečja celotne lestvice CASC je izbor motiva 

oglasa za raziskavo št. 3.  

 

Izvedli smo enofaktorsko analizo variance (priloga 1.7.14). Pri tem je celotna ocena po CASC 

odvisna od izbora oglasa F(14, 973) = 10,70 pri p< 0,00. Izmed vseh 15-ih izdelanih oglasov 

je oglas št. 6 dosegel največje povprečje glede na celotno lestvico in sicer 4,14, kar je 

razvidno tudi iz grafa 6.6.  

 

Graf 6.6: Povprečne ocene oglasov glede na celotno lestvico CASC 

 

 

* * * *

*

Vir: raziskava št.1 (z zvezdico so označeni oglasi, ki se glede povprečja ocene po celotni 

lestvici CASC statistično razlikujejo od izbranega oglasa št. 6) 
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Statistično značilne razlike med povprečji (priloga 1.7.15) je bilo podobno mogoče dokazati 

za 5 izmed 14-ih primerjav označenih na grafu z zvezdico. Z izbranim oglasom št. 6, ki je 

krati dosegel tudi najvišjo vrednost pri komponenti družben, smo izdelali oglas uporabljen v 

raziskavi št. 3, kjer smo preučevali razlike v pridobljeni pozornosti med obema tehnikama 

tiskanja. 

6.8 Povzetek ugotovitev raziskave št. 1 

Z raziskavo smo uspeli izbrati štiri oglasna sporočila, ki najbolj ustrezajo posamezni 

preučevani komponenti in sicer: 

 

 primaren – oglas številka 3 (za uporabo v raziskavi št. 2) 

 družben – oglas številka 6 (za uporabo v raziskavi št. 2) 

 racionalen – oglas številka 10 (za uporabo v raziskavi št. 2) 

 individualističen – oglas številka 14 (za uporabo v raziskavi št. 2) 

 celotna CASC lestvica – oglas številka 6 (za uporabo v raziskavi št. 3)  

 

Kot je razvidno iz grafov so se pri ocenjevanju pojavljale precejšnje razlike v povprečni 

vrednosti, ki so odražale napotke izbire tematik oglasov iz literature. Klub velikim razlikam 

nam za vsak izbrani oglas ni uspelo statistično dokazati razlik do vseh ostalih oglasov glede 

na ocenjevano komponento. Razlog je v tem, da so si bili v posamezni skupini, ki naj bi 

zastopala določeno komponento odziva, nekateri oglasi zelo podobni in so temu primerno bili 

zelo podobno ocenjeni.  

 

V prid uporabljeni lestvici CASC je, da je uspela zaznati statistične razlike med posameznimi 

predvidenimi tematikami oglasov glede na štiri komponente. To je razvidno iz analize oglasov 

po predvidenih komponentah glede uporabljenih motivov. S tem je bil izpolnjen tudi zadani 

cilj raziskave št. 1. Izmed 15-tih oglasov smo izbrali najbolj primerne predstavnike in izmerili 

njihovo učinkovitost po posamezni komponenti odziva. Vsi izbrani oglasi so prikazani v 

prilogah 2.2 in 3.1.  

 71



7 RAZISKAVA ŠT. 2: ODZIVI POTROŠNIKOV NA 

LENTIKULARNI IN KLASIČNO TISKANI OGLAS TER ANALIZA 

DEMOGRAFSKIH SKUPIN 

Raziskava št. 2 tvori glavnino raziskovalnega modela, saj z njo dobimo odgovore na večino 

zastavljenih hipotez. Hkrati raziskava v okviru eksperimentalnega modela poleg odgovorov 

na zastavljene hipoteze omogoča tudi poglobljeno analizo vpliva uporabljenih kategorij 

oglasov na varianco tako neodvisnih kot odvisnih spremenljivk. Osnovni cilj raziskave je tako 

analizirati razlike med učinki lentikularnih in klasično tiskanih oglasov v različnih segmentih 

glede na štiri kategorije motivov oglasov in s tem odgovoriti na hipoteze H1 do H5.  

7.1 Uporabljene lestvice 

V raziskavi sta bili poleg demografskih vprašanj uporabljeni naslednji lestvici (celoten 

vprašalnik je viden v prilogi 2.1), ki ju v nadaljevanju utemeljujemo: 

 SAM lestvica (Self – Assesement – Manikin) s Cronbach alfa za komponento prijetnosti 

0,82 in razburjenosti 0,98 (Backs, Silva in Han 2005, str. 427–428) ter za vsako izmed 

navedenih komponent 0,94 v Lang, Bradley in Cuthbert (2007, str. 2) 

 nakupna namera s Cronbach alfa 0,80 v Batra in Ray (1986, str. 244–246)  

7.1.1 SAM lestvica 

Morris, Woo, Geason in Kim (2002, str. 7) so analizirali več kot 23.000 odgovorov na 240 

oglasnih sporočil. Ugotovili so, da takrat, ko je uporabljena vizualna komponenta merjenja, 

prevlada emocionalna odzivnost in ne racionalna. Na drugi strani če merimo učinkovitost s 

tem, da ocenjujemo oglasno sporočilo, se skoraj v celoti osredotočimo na racionalno 

komponento. Navedeni avtorji ostro kritizirajo izključno uporabo besednih lestvic za merjenje 

emotivne komponente oglasnih sporočil. V sodobni akademski literaturi tako prevladuje 

mnenje, da v akademskih člankih najbolj uporabljena lestvica všečnost oglasa ni primerna za 

testiranje oglaševalskih konceptov zlasti zaradi racionalne pristranskosti (Bergkvist in 

Rossiter 2008, str. 95). 

 

Poels in Dewitte (2006, str. 33) sta naredila temeljit pregled metodologije raziskovanja emocij 

v oglaševanju zadnjih dvajsetih let in ugotovila, da so avtonomne mere teoretično najbolj 

zanesljive, saj niso popačene z racionalnim razmišljanjem. Hkrati avtorja ugotavljata, da je na 

tem področju pomanjkanje raziskav, ki bi omogočale verifikacijo teh tehnik, zato predlagata 
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samoevalvacijsko vizualno lestvico SAM kot rešitev za zmanjšanje racionalne pristranskosti. 

Podobno Morris, Woo in Singh (2005, str. 88) trdijo, da SAM lestvica zmanjšuje pristranskost 

in je neomejena na leta, spol, kulturo in jezik, kar je v okviru tega raziskovalnega dela še 

posebej priporočljivo. Hkrati dokazujejo, da SAM uspešno meri celoten spekter emocij v 

povezavi z odzivom na oglas.  

 

Na temelju pregleda številnih raziskav sta Poels in Dewitte (2008, str. 71) ugotovila, da je za 

testiranje oglasnih sporočil zlasti pred oglaševalsko akcijo priporočljivo testiranje prijetnosti 

in razburjenosti (prvi dve komponenti od SAM). Pri tem prijetnost pokaže, kako všečen je 

oglas, medtem, ko je razburjenje dejavnik, ki pomeni, v kolikšni meri bo oglas aktiviral 

nakupno vedenje. Avtorja predlagata izdelavo baze testiranih oglasov, pri čemer se v 

koordinatnem sistemu lahko oglasi ovrednotijo relativno glede na druge oglase. 

 

Lang, Bradley in Cuthbert (2007, str. 2) so na podlagi množice raziskav na NIMH univerze v 

Floridi (Centru za raziskovanje emocij in pozornosti) dokazali, da je SAM zelo stabilna 

lestvica z visoko stopnjo notranje zanesljivosti s koeficifienti 0,94 za komponento razburjenja 

in prijetnosti pri izpolnjevanju v papirni obliki in 0,94 za komponento prijetnosti in 0,93 za 

komponento razburjenja pri izpolnjevanju v elektronski obliki. 

 

SAM uporablja 9-stopenjsko lestvico za vsako dimenzijo. Na vsaki izmed treh lestvic se pod 

figuro označi moč določene komponente (priloga 2.1). Morris, Woo, Geason in Kim (2002, 

str. 14) trdijo, da ima vizualna lestvica SAM večjo moč pojasnjevati emocionalno 

komponento kot besedne lestvice pri 12-ih od 13-ih preučevanih kategorij oglasov. 

Komponenta razburjenja se nanaša na stopnjo med popolnoma pozoren in razburjen do 

popolnoma miren (hladen) na drugem ekstremu. Komponenta prijetnosti obsega lestvico med 

popolnoma vesel do popolnoma žalosten glede oglasa. Komponenta dominance se nanaša na 

občutek moči in možnosti kontrole nad situacijo in občutki od popolnoma postavlja v ospredje 

do popolnoma postavlja v ozadje. 

7.1.2 Nakupna namera 

V skladu z Bruner in King (2003, str. 97–105) je nakupna namera ena od najbolj koristnih in 

tudi ena bolj pogosto uporabljenih lestvic v oglaševanju. Število vprašanj v tej lestvici je 

navadno od enega do treh (Ruiz in Sicilia 2004, str. 657). Pri iskanju najbolj ustrezne različice 

smo izbrali 7-stopenjsko lestvico z enim vprašanjem navedeno v Batra in Ray (1986, str. 244–
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246): “zagotovo bi kupil / zagotovo ne bi kupil” (Cronbach alfa 0,80). Omenjena lestvica ni 

samo pogosto citirana, ampak je večkrat uporabljena tudi v kontekstu analize emocionalnih 

reakcij potrošnikov. Tako so Morris, Woo in Singh (2005, str. 91) ugotovili, da “...so 

emocionalne reakcije in nakupna namera povezani” in celo, da je korelacija močnejša kot med 

nakupno namero in racionalno komponento (prepričanja, informacije). Podobno sta Batra in 

Ray (1986, str. 244–246) z uporabo te lestvice ugotovila posredni vpliv emocij na nakupno 

namero. Uporaba enostopenjske lestvice za ocenjevanje nakupne namere kot trdita Bergkvist 

in Rossiter (2007) v primerjavi z večstopenjsko lestvico dosega enako visoko veljavnost kot 

večstopenjska. Zato po mnenju navedenih avtorjev ni potrebe, da bi uporabljali dodaten čas in 

energijo in podvajali pridobljene informacije. 

7.2 Vzorčenje, neodvisne in odvisne spremenljivke, predpostavke in metode analize 

Enota analize je ocena oglasnega sporočila. Neodvisne spremenljivke so: 

 spol (dve skupini) 

 starostne skupine (tri skupine) 

 tematika oglasa (štiri skupine) 

 korekcija vida (kontrolna spremenljivka – dve skupini) 

 

Odvisne spremenljivke so14: 

 razburjenost kot komponenta SAM  

 všečnost kot komponenta SAM 

 dominantnost kot komponenta SAM 

 povprečna ocena razburjenost in všečnost po SAM  

 povprečna ocena po SAM  

 nakupna namera 

 

Foster, Barkus in Yavorsky (2006, str. 17) glede velikosti vzorca predlagajo čim večji vzorec, 

saj je možnost dokazovanja učinkov v kompleksnem modelu zelo povezana z velikostjo 

vzorca. Vzorec je tako zajemal minimalno 600 ocen za vsakega izmed osmih različnih 

ocenjenih oglasov. Metoda analize je kvantitativna statistična analiza – multivariatna analiza 

variance 4x2x2x3 s podrobno analizo variance in post-hoc primerjav (preizkusi mnogoterih 

                                                 
14 Opravljena analiza je le v smislu natančnejšega pojasnjevanja celotnih razlik med oglasoma. Analiza razlik 

glede spola in starostnih skupin se je izvedla le na celotni SAM lestvici in nakupni nameri. 
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primerjav z Scheffejevim preizkusom). Predpostavke analize so multivariatna normalna 

porazdelitev, opazovanja so bila med seboj neodvisna, homoscedastičnost (homogenost 

variance) je bila enaka za vse skupine. 

7.3 Potek raziskave 

Z namenom pridobiti čim boljšo pokritost prebivalstva pri vzorčenju je bilo anketiranje 

izvedeno na devetih lokacijah po Sloveniji (lokacije so navedene v prilogi 1.1). Anketiranje je 

kot pri raziskavi št. 1 potekalo v trgovskih centrih oz. njihovi neposredni bližini. Anketiranje 

je potekalo brez zapletov enakomerno med 8 in 20 uro. Respondenti so se dobro odzivali, saj 

je bila raziskava kratka. V obdobju od septembra 2011 do decembra 2011 je bilo tako skupaj 

opravljenih 5,518 ocenjevanj porazdeljenih enakomerno na 9-ih različnih lokacijah po celotni 

Sloveniji.  

 

Graf 7.1: Porazdelitev frekvence vprašanih glede na lokacijo anketiranja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: raziskava št. 2 
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Lokacije anketiranja v povezavi s številom ocenjevanj posameznega oglasa so razvidne iz 

grafa 7.1. in priloge 1.1. Najmanjše število ocenjevanj posameznega oglasa na posamezni 

lokaciji je bilo 55. 

7.4 Demografske značilnosti vprašanih 

Zaradi preučevanja razlik v učinkih na posameznih demografskih segmentih je kontrola 

demografskih značilnosti vzorca ključnega pomena. Pri tem je bil velik napor vložen v 

zagotavljanje, da je vzorec primerljiv dejanski populaciji. V vzorcu je bilo 46,8% moških 

(tabela 7.1). Povprečna starost (srednja vrednost ± standardna deviacija) anketiranca je bila 

44,34 let ± 18,726 let). Primerjava s popisom prebivalstva 2002 je razvidna iz tabele 7.2., opis 

znotraj posameznih križanj pa iz priloge 2.6.1. 

 

Tabela 7.1: Demografske značilnosti populacije in vzorca glede na spol 

 

spol letopis* v % vzorec v % razlika v % 

moški 48,3 46,8 1,5 

ženski 51,7 53,2 -1,5 

skupaj 100 100 0 

 

* Vir: Statistični urad Republike Slovenije: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 

2002 

 

Tabela 7.2: Demografske značilnosti populacije in vzorca glede na starost 

 

starostna skupina letopis* v % vzorec v % razlika v % 

15–24 let 16,7 17,6 -0,9 

25–64 let 65,9 64,5 1,4 

65 let in več 17,4 17,9 -0,5 

skupaj 100 100 0 

 

* Vir: Statistični urad Republike Slovenije: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 

2002 
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Porazdelitev ocenjenih oglasov glede na spol in starostno skupino je prikazana na grafu 7.2, 

kjer lahko vidimo, da je bila opravljena zelo natančna kontrola glede zajemanja podatkov v 

povezavi s številom ocenjevanj posameznega oglasa glede na statistični letopis Slovenije. 

Kontrola demografskih kazalcev se je izvajala skozi celotno izvedbo raziskave.  

 

Graf 7.2: Porazdelitev frekvence vprašanih glede na spol in starostne skupine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: raziskava št. 2 

 

Graf 7.2. nam prikazuje zelo enakomerno porazdelitev frekvence vprašanih glede na spol in 

starostne skupine, ki je posledica kontroliranega zajemanja podatkov.  

7.5 Kontrolna analiza vpliva korekcije vida na ocenjevanje klasičnega in lentikularno 

tiskanega oglasa 

V raziskavi št. 2 smo podobno kot v raziskavi št. 1 kontrolirali korekcijo vida. Dejstvo, da 

nekdo uporablja korekcijska očala ali kontaktne leče bi namreč lahko spremenile ocene tako 
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klasičnega oglasa kot tudi lentikularno tiskanega oglasa. Iz navedenih razlogov smo za vse 

odvisne spremenljivke naredili primerjalni t-test (kot v podpoglavju 6.2) za vsako izmed vrst 

tiska posebej. Rezultati dvanajstih t-testov so prikazani v tabeli 7.3. 

 

Tabela 7.3: Testiranje vpliva uporabe korekcijskih očal ali kontaktnih leč na oceno  

 

Razlike med ocenami oseb ki ne 

uporabljajo korekcijo vida in tistimi, ki 

uporabljajo  

Klasično oglas tiskan 

(2D) 

Lentikularno oglas 

tiskan (3D) 

Razlika v povprečju* 0,149 -0,025 

t-test  t(df=2761)=1,379 t(df=2753)=-0,232 
SAM 

Razburjenost 
Sig. p<0,05 W W 

Razlika v povprečju* 0,083 0,077 

t-test  t(df=2761)=0,760 t(df=2753)=0,771 
SAM  

Všečnost 
Sig. p<0,05 W W 

Razlika v povprečju* -0,074 0,087 

t-test  t(df=2761)=-0,705 t(df=2753)=0,811 
SAM 

Dominantnost 
Sig. p<0,05 W W 

Razlika v povprečju* 0,116 0,026 

t-test  t(df=2761)=1,346 t(df=2753)=0,323 

SAM 

Razburjenost 

Všečnost Sig. p<0,05 W W 

Razlika v povprečju* 0,053 0,046 

t-test  t(df=2761)=0,715 t(df=2753)=0,649 
SAM  

celotna  
Sig. p<0,05 W W 

Razlika v povprečju* -0,017 0,064 

t-test  t(df=2761)=-0,180 t(df=2753)=0,712 
Nakupna 

namera 
Sig. p<0,05 W W 

* Pozitivna razlika v povprečju pomeni, da so navedeno vrsto oglasov (klasične ali 

lentikularne) bolje ocenile osebe brez korekcije kot osebe, ki so v času ocenjevanja nosile 

očala ali kontaktne leče.  

 

Vir: Raziskava št. 2 
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Iz navedene analize lahko sklepamo, da nikjer (ne za klasični ne za lentikularni tisk) ne 

moremo dokazati, da prihaja do razlik med povprečno oceno oseb, ki v času anketiranja niso 

uporabljale korekcije vida in tistimi, ki so uporabljale očala ali kontaktne leče. Zato lahko 

zavržemo testirano hipotezo in sprejmemo alternativno hipotezo, da ni prišlo do razlik v 

povprečni oceni ne pri klasično tiskanih oglasih kot tudi ne pri lentikularno tiskanih oglasih 

zaradi potrošnikove uporabe korekcije vida. Da korekcija vida ne vpliva na povprečne ocene, 

je razvidno tudi iz izjemno majhnih odstopanj med povprečnimi ocenami kot tudi različnih 

predznakov razlik med povprečji. Iz navedenega sledi, da ni potrebno opravljati analize po 

segmentih in oglasih za vsako skupino posebej, glede na to ali uporablja korekcijo vida ali ne.  

7.6 Testiranje hipotez H1 in H2: Rezultati primerjave učinkovitosti lentikularno 

tiskanih oglasov (3D) v primerjavi s klasično tiskanimi oglasi (2D) 

Osnovni cilj razdelka je ugotoviti ali prihaja do razlik v ocenah klasičnih (2D) in lentikularno 

tiskanih oglasov (3D) na podlagi primerjave posameznih parov za vsako izmed kategorij 

oglasov. Pri navedeni analizi gre za posamično analizo ene odvisne spremenljivke in ene 

neodvisne spremenljivke, zato smo za primerjavo uporabili t-test za neodvisne vzorce 

(Studentov t-preizkus). Pri tem preučujemo razlike med povprečji posameznih odvisnih 

spremenljivk za posamezni par oglasov (razlike med obema tehnikama tiskanja). V tem testu 

je neodvisna spremenljivka vrsta tiskanja oglasa (3D oz. 2D). Ker obravnavamo štiri različne 

teme oglasov, smo opravili štiri t-teste in sicer po sklopih za vsako izmed šestih odvisnih 

spremenljivk (razburjenost kot komponenta SAM, všečnost kot komponenta SAM, 

dominantnost kot komponenta SAM, povprečna ocena komponente razburjenost in všečnost, 

povprečna ocena po SAM in nakupna namera). Skladno z zahtevami za izračun t-testa za 

neodvisne vzorce predpostavljamo, da je porazdelitev razlik med povprečjema obeh skupin 

normalna. 

 

Levene's test za enakost varianc je preizkus, da sta varianci dveh populacij enaki. V primeru 

individualističnega oglasa lahko le v primeru SAM dominantnosti in nakupna namera 

zagotovimo, da predpostavka homogenosti variance ni bila prekršena (p>0,05) in zato lahko 

jemljemo t-test statistiko pod predpostavko enakosti varianc. V vseh ostalih primerih enakosti 

variance ne moremo predpostaviti, zato jemljemo t-test statistične vrednosti podane pod 

vrednostmi, kjer enakosti variance niso predpostavljene. Po pregledu izračunanih vrednosti 

obeh t-statistik lahko ugotovimo, da prihaja do zanemarljivo majhnih razlik in da kršitev 

predpostavke enakosti variance bistveno ne vpliva na zmožnost zavračanja hipoteze.  
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Iz navedenega testa (enakosti variance niso predpostavljene, saj je F=40,126 in p<0,00) lahko 

sklepamo, da je razlika v povprečni oceni razburjenja glede racionalnega oglasa 0,557 stopnje 

na 9-stopenjski Likertovi lestvici, pri čemer je bil racionalen (3D) ocenjen s povprečno ceno 

5,04, racionalen (2D) oglas pa s povprečno oceno 4,48 (višje vrednosti pomenijo boljšo 

oceno). T-test statistika: t(df=1303)= 3.76 pri p<0,00. Rezultati analize kažejo, da obstaja 

statistično značilna razlika med ocenami klasičnega in lentikularno tiskanega racionalnega 

oglasa glede SAM komponente razburjenja.  

 

Podobno kot za individualističen oglas lahko sklepamo tudi za primaren: (3D) ocenjen s 

povprečno ceno 5,04, primaren (2D) oglas pa s povprečno oceno 4,48. T-test statistika: 

t(df=1303)= 3.76 pri p<0,00; družben: (3D) ocenjen s povprečno ceno 5,04, družben (2D) 

oglas pa s povprečno oceno 4,48. T-test statistika: t(df=1303)= 3.76 pri p<0,00; 

individualističen: (3D) ocenjen s povprečno ceno 5,04, individualističen (2D) oglas pa s 

povprečno oceno 4,48. T-test statistika: t(df=1303)= 3.76 pri p<0,00. 

 

Vseh 24 samostojno izvedenih t-testov posameznih parov (3D v primerjavi z 2D) oglasov 

prikazujemo v tabeli 7.4. Zaradi lažjega in hitrejšega pregleda posamezne teste v tabeli 

označujemo s posameznimi barvami glede na to ali smo uspeli dokazati statistično značilne 

razlike ali ne.  
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Tabela 7.4: Pregled 24-ih t-testov, s katerimi dokazujemo statistično značilne razlike med 

obema tehnikama tiska glede na uporabljeno odvisno spremenljivko in motiv oglas 

 Racionalen 

 (2D <> 3D) 

Primaren 

 (2D <> 3D) 

Družben  

 (2D <> 3D) 

Individualističe

n 

(2D <> 3D) 

Razlika* 0,966 0,758 1,465 0,557 

t-test  
t(df=1373)=

7,03 

t(df=1379)=

5,24 

t(df=1373)=

9,93 

t(df=1303)=3,7

6 

SAM 

Razburje-

nost 
Sig. p<0,05 U U U U 

Razlika* 0,687 0,893 0,729 0,921 

t-test  t(df=1369)=

4,49

t(df=1395)=

6,41

t(df=1322)=

5,28

t(df=1308)=5,9

3 

SAM  

Všečnost 

Sig. p<0,05 U U U U 

Razlika* 0,359 -0,193 0,474 0,06 

t-test  
t(df=1395)=

2,32 

t(df=1395)=

-1,35 

t(df=1376)=

3,28 

t(df=1344)=0,4

1 

SAM 

Dominan-

tnost 
Sig. p<0,05 U W U U 

Razlika* 0,827 0,826 1,097 0,739 

t-test  
t(df=1395)=

7,46 

t(df=1393)=

7,23 

t(df=1376)=

9,89 

t(df=1285)=6,0

6 

SAM 

Razburje-

nost 

Všečnost Sig. p<0,05 U U U U 

Razlika* 0,671 0,486 0,89 0,513 

t-test  
t(df=1395)=

6,65 

t(df=1395)=

5,07 

t(df=1376)=

9,25 

t(df=1288)=4,9

3 

SAM  

celotna  

Sig. p<0,05 U U U U 

Razlika* 0,303 0,648 0,949 1,077 

t-test  
t(df=1381)=

2,24 

t(df=1395)=

5,24 

t(df=1365)=

7,76 

t(df=1344)=8,2

3 

Nakupna 

namera 

Sig. p<0,05 U U U U 

* Pozitivna razlika v povprečju pomeni, da je 3D oglas bil boljše ocenjen kot 2D 

Vir: Raziskava št. 2 
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7.7 Povzetek rezultatov 

Ugotovimo lahko, da so praktično vsi t-testi pokazali statistično značilne razlike v prid boljši 

učinkovitosti lentikularne tehnike tiska. Glede razburjenosti se je skoraj za poldrugo točko na 

9-stopenjski lestvici povečala učinkovitost družbenega oglasa pri uporabi lentikularne tehnike 

tiska. Najmanj se je učinkovitost glede razburjenosti povečala za individualističen oglas (za 

malo več kot pol točke). Glede všečnosti (prisotnosti pozitivnih emocij) oglasa se je ravno 

tako statistično vsepovsod povečala povprečna ocena, vendar tu ni bistvenih odstopanj v 

povečanju. Glede dominantnih emocij za primarni oglas (erotična vsebina) in za 

individualistični motiv nismo uspeli dokazati razlik, tudi drugje pa so razlike med obema 

tehnikama tiska minimalne. To lahko pomeni, da lestvica dominantnosti ali ne meri bistvenih 

razlik glede tehnike tiska ali pa lentikularna tehnika dejansko ne povzroči bistvenega 

povečanja na tej komponenti emocij. Tudi delna lestvica SAM in celotna lestvica SAM 

dokazujeta povečanja v obsegu od polovice do ene točke na 9-stopenjski lestvici.  

 

Glede nakupne namere smo pri vseh oglasih uspeli dokazati statistično značilne razlike pri 

p<0,05. Individualističen in družben oglas dosegata povečanja okrog ene točke na 7-

stopenjski lestvici medtem ko primaren dosega vsega 0,64 točke povečanja. Najmanjše 

povečanje je po pričakovanju glede nakupne namere dosegel racionalni oglas, kjer je bilo 

povečanje vsega 0,30 točke na 7-stopenjski lestvici ali bi kupili oglaševani izdelek.  

7.7.1 Multivariatna analiza vpliva spola in starostne skupine na razlike v učinkih 

oglaševanja pri uporabi različnih tehnik tiska  

Cilj analize variance je testirati razlike med povprečji skupin (med različnimi oglasnimi pari, 

ki jih opredeljujeta neodvisni spremenljivki TEMA*VRSTA). To dosežemo s tem, da 

analiziramo odstopanje med povprečjema, pri tem pa razdelimo celotno varianco na 

komponento, ki ni pojasnjena z navedenimi neodvisnimi spremenljivkami (odstopanja znotraj 

skupine) in komponente odstopanja med povprečjema, ki so pojasnjene s posamezno 

navedeno spremenljivko. Slednje komponente variance potem testiramo za statistično 

značilnost. V primerih, ko se je izkazala statistično značilnost pri p >0,05, smo zavrnili nično 

hipotezo, da se povprečji ne razlikujeta in sprejeli alternativno hipotezo, da se povprečji 

posameznih parov oglasov tiskanih z različnima tehnikama med seboj razlikujeta. 

 

Odvisni spremenljivki sta ocena po SAM in nakupna namera. Kontrolirane spremenljivke so v 

našem primeru tema oglasa (primaren, individualističen, racionalen in družben), vrsta oglasa 
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(lentikularni in klasični), spol (moški in ženski) ter starostna skupina (od 15 do 24 let, 25 do 

64 let in nad 64 let).  

 

Multivariatno analizo variance sestavljajo posamezni testi enofaktorske analize variance. 

Namesto univariatne vrednosti za F dobimo multivariatne vrednosti F za različne teste. 

Kovarianca je vključena, saj prihaja med neodvisnimi spremenljivkami do korelacij, kar 

moramo upoštevati preden izvajamo statistične teste. Če je celotni učinek statistično značilen, 

lahko sklepamo, da je tudi učinek spremenljivk v modelu statistično značilen.  

 

Neodvisne spremenljivke morajo zadoščati parametričnim zahtevam. Kot predlagajo Foster, 

Barkus in Yavorsky (2006, str. 16) ni priporočljivo v model vključiti preveč povezane odvisne 

spremenljivke. Avtorji navajajo, da preveč povezane spremenljivke znižujejo moč testa in 

hkrati ne pomenijo novih spoznanj, če isti pojav merimo z večimi podobnimi 

spremenljivkami. To je razlog, da smo v analizo vključili le dve odvisni spremenljivki in sicer 

celotno oceno po lestvici SAM in oceno nakupne namere. Korelacija med njima je 0,321, kar 

je razvidno iz priloge 2.5.9. 

 

Multivariatna analiza variance zahteva, da je varianca znotraj vsake skupine (lentikularni 

oglas in klasično tiskan) med seboj primerljiva, saj tako lahko predpostavljamo, da sta vzorca 

vzeta iz iste populacije. Ker je ta statistična metoda le relativna mera vplivov, sta zelo 

pomembna analiza in smiselnost faktorjev, ki so vključeni v analizo. Multivariatna analiza 

variance analizira dve ali več odvisnih spremenljivk na linearni način, ki jih najbolje povezuje 

v smislu ločitve neodvisnih spremenljivk na posamezne skupine v primeru tega 

raziskovalnega dela demografske skupine.  

 

Za statistično dokazljive učinke smo nato uporabili enofaktorsko analizo variance za testiranje 

vseh posameznih povezav posebej. Enofaktorska analiza variance je fleksibilna metoda, ki 

nam omogoča, da testiramo posamezni faktor (v našem primeru vrsto oglasa), medtem ko 

kontroliramo druge. S to metodo je lažje ugotoviti razlike kot s klasičnim t-testom, s katerim 

smo ugotavljali razlike v poglavju 7.5. Predpostavke analize so bile: normalnost v 

porazdelitvi populacije potrošnikov, med seboj neodvisna opazovanja, obstoj 

homoscedastičnosti (homogenosti variance). 
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Poglobljena analiza prikazuje povprečja za SAM in nakupno namero kot funkcijo naslednjih 

povezav: 

 

 TEMA*VRSTA 

 TEMA*VRSTA*STAROST  

 TEMA*VRSTA*SPOL 

 TEMA*VRSTA*SPOL*STAROST  

 

Pri tem križanje TEMA*VRSTA določa tematiko oglasa in tehniko tiska. Tabela 

multivariatnih testov (priloga 2.6.2) predstavlja statistično značilnost glavnih učinkov 

navedenih povezav. Za vse tri učinke je opazovana statistična značilnost za vse štiri 

multivariatne teste (Pillai's, Wilks', Hotellings's in Roy's) zelo majhna. Tako zavračam ničto 

hipotezo, da ni razlik pri TEMA*VRSTA*SPOL in ni razlik pri TEMA*VRSTA*STAROST 

in ni razlik pri TEMA*VRSTA*SPOL*STAROST. Rezultati multivariatnih testov v ustreznih 

F–vrednostih so: 

 

 za razlike med tehnikama tiskanja TEMA*VRSTA (Pillai's F (14, 10940)= 37,594 pri 

p<0,01) za SAM 

 za razlike med tehnikama tiskanja v kombinaciji s starostjo 

TEMA*VRSTA*STAROST (Pillai's F (32, 10.940)= 3,088 pri p<0,01)  

 za razlike med tehnikama tiskanja v kombinaciji s spolom TEMA*VRSTA*SPOL 

(Pillai's F (16, 10.940)= 7,579 pri p<0,01)  

 za razlike med tehnikama tiskanja v kombinaciji z spolom in starostno skupino 

TEMA*VRSTA*SPOL*STAROST (Pillai's F (14, 10.940)= 2,276 pri p<0,01)  

 

Vsi učinki so statistično značilni pri p < 0,01. Analiza nam pojasnjuje, da imata tako SPOL 

kot STAROST pomemben vpliv na razlike v vrednotenju posameznih oglasov tiskanih z 

določeno tehniko glede na NAKUPNO NAMERO in SAM. Navedeno nam omogoča, da 

lahko analiziramo posamezne učinke med navedenimi skupinami z enofaktorsko analizo 

variance s post-hoc primerjavo (preizkusi mnogoterih primerjav s Scheeffejevim preizkusom).  
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Podrobna analiza omogoča preučevanje, katere podskupine so pripeljale do zgoraj značilnih 

učinkov SPOLA in STAROSTI na SAM in NAKUPNO NAMERO. Da bi to ugotovili, smo 

analizirali vse možne vplive navedenih demografskih podskupin in sicer: 

 

 TEMA*VRSTA*SPOL (število podskupin v skupini je 4x2x2=16) 

 TEMA*VRSTA*STAROST (število podskupin v skupini je 4x2x3=24) 

 TEMA*VRSTA*SPOL*STAROST (število podskupin v skupini je 4x2x2x3=48). 

 

Za vsako izmed navedenih kombinacij je bila uporabljena enofaktorska analiza variance s 

post-hoc primerjavo (preizkusi mnogoterih primerjav – Scheffejev preizkus) in sicer 2 (število 

neodvisnih spremenljivk) x 4 (število oglasnih parov) x 3 (število zgoraj navedenih analiz 1–

3)=24 krat. S tem smo preučili vse povezave med vplivom SPOLA in STAROSTI ter 

SPOLA*STAROSTI na obe neodvisni spremenljivki SAM in NAKUPNO NAMERO. 

Skupno preučevanih kombinacij primerjave različno velikih podskupin je bilo 1491 in so 

podane v prilogah 2.6.5 do 2.6.20. Kombinacij, pri katerih smo uspeli dokazati statistično 

značilne razlike je bilo 256. Med temi jih je bilo relevantnih glede na predmet preučevanja 

razlik med obema tehnikama 18 za odvisno spremenljivko SAM (tabela 7.5.) in 16 za odvisno 

spremenljivko NAKUPNA NAMERA (tabela št. 7.6.). Pri vseh primerjavah medsebojnih 

skupin, kjer nam je uspelo dokazati statistično značilne razlike, je razlika v korist lentikularne 

tehnologije, ki sta v omenjenih tabelah označeni kot 3D.  
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Tabela 7.5: Statistično značilne povezave SPOLA in STAROSTI ter SPOLA*STAROSTI na 

odvisno spremenljivko SAM.  

 

Št. 

Skupina 1 v primerjavi s skupino 2 (post-hoc primerjave) 

merjena kot povprečje treh komponent SAM (vsaka ocenjena

na 9-stopenjski lestvici) 

Razlika 

v povprečju 

Stan- 

dardna 

napaka 

1 racionalen / 3D / moški racionalen / 2D / moški ,964 0,138 

2 
racionalen / 3D / 25–64 let /

moški 

racionalen / 2D / 25–64 let / 

moški 
,927 0,169 

3 racionalen / 3D / 25–64 let racionalen / 2D / 25–64 let ,554 0,118 

4 primaren / 3D / ženski primaren / 2D / ženski 1,168 0,131 

5 primaren / 3D / moški primaren / 2D / moški ,628 0,14 

6 
primaren / 3D / 65 let in več /

ženski 

primaren / 2D / 65 let in več / 

ženski 
1,540 0,326 

7 
primaren / 3D / 25–64 let /

ženski 

primaren / 2D / 25–64 let / 

ženski 
1,120 0,163 

8 primaren / 3D / 25–64 let primaren / 2D / 25–64 let ,912 0,12 

9 primaren / 3D / 15–24 let primaren / 2D / 15–24 let ,929 0,222 

10 individualističen / 3D / moški individualističen / 2D / moški ,996 0,147 

11 
individualističen / 3D / 25–64 let

/ moški 

 individualističen / 2D / 25–64 

let / moški 
1,220 0,181 

12 individualističen / 3D / 25–64 let 
individualističen / 2D / 25–64 

let 
,601 0,127 

13 
individualističen / 3D / 15–24 let

/ moški 

 individualističen / 2D / 15–24 

let / moški 
1,849 0,36 

14 družben / 3D / ženski družben / 2D / ženski ,771 0,136 

15 družben / 3D / moški družben / 2D / moški ,597 0,149 

16 družben / 3D / 25–64 let družben / 2D / 25–64 let ,601 0,127 

17 družben / 3D / 15–24 let / ženski 
družben / 2D / 15–24 let / 

ženski 
1,741 0,294 

18 družben / 3D / 15–24 let družben / 2D / 15–24 let 1,469 0,233 

 

Vir: raziskava št. 2 
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Tabela 7.6: Statistično značilne povezave SPOLA in STAROSTI ter SPOLA*STAROSTI na 

odvisno spremenljivko NAKUPNO NAMERO. 

 

Št. 

Skupina 1 v primerjavi s skupino 2 (post-hoc primerjave) 

merjena kot povprečje NAKUPNE NAMERE (ocenjene na 

7-stopenjski lestvici) 

Razlika 

v povprečju 

Stan- 

dardna 

napaka 

19 racionalen / 3D / ženski racionalen / 2D / ženski ,558 0,169 

20 racionalen / 3D / moški racionalen / 2D / moški ,761 0,181 

21 
racionalen / 3D / 25–64 let /

ženski 

racionalen / 2D / 25–64 let / 

ženski 
1,011 0,208 

22 racionalen / 3D / 25–64 let racionalen / 2D / 25–64 let ,925 0,152 

23 primaren / 3D / ženski primaren / 2D / ženski 1,194 0,167 

24 primaren / 3D / moški primaren / 2D / moški ,703 0,179 

25 
primaren / 3D / 25–64 let /

ženski 

primaren / 2D / 25–64 let / 

ženski 
1,452 0,208 

26 primaren / 3D / 25–64 let primaren / 2D / 25–64 let 1,144 0,152 

27 primaren / 3D / 15–24 let primaren / 2D / 15–24 let 1,018 0,281 

28 individualističen / 3D / ženski 
individualističen / 2D / 

ženski 
1,028 0,181 

29 individualističen / 3D / moški individualističen / 2D / moški 1,191 0,188 

30 
individualističen / 3D / 25–64 let

/ moški 

 individualističen / 2D / 25–64 

let / moški 
1,389 0,233 

31 individualističen / 3D / 25–64 let
individualističen / 2D / 25–64 

let 
1,119 0,16 

32 individualističen / 3D / 15–24 let
individualističen / 2D / 15–24 

let 
1,609 0,321 

33 družben / 3D / 15–24 let / ženski
družben / 2D / 15–24 let / 

ženski 
1,810 0,397 

34 družben / 3D / 15–24 let družben / 2D / 15–24 let 1,498 0,312 

 

Vir: raziskava št. 2 
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7.8 Analiza posameznih starostnih skupin na razliko v oceni lentikularnega 3D oglasa 

v primerjavi s klasičnim 2D 

Iz tabele 7.5. in 7.6. lahko ugotovimo, za katere starostne skupine lahko statistično značilno 

dokažemo povečanje odvisnih spremenljivk SAM in NAKUPNA NAMERA, ko primerjamo 

dve tehniki tiska. Razlike med STAROST-jo za odvisno spremenljivko SAM in NAKUPNO 

NAMERO smo lahko dokazali za: 

 

racionalen oglas:  

 SAM le za starostno skupino med 25 in 64 leti (predvsem kot posledica ocenjevanj 

moškega spola) 

 NAKUPNA NAMERA le za starostno skupino med 25 in 64 leti (predvsem kot 

posledica ocenjevanj ženskega spola)  

primaren: 

 SAM za starostni skupini med 15 in 24 leti (predvsem kot posledica ocenjevanj 

moškega spola) in med 25 in 64 leti (predvsem kot posledica ocenjevanj moškega 

spola) 

 NAKUPNA NAMERA za starostni skupini med 15 in 24 leti (predvsem kot posledica 

ocenjevanj moškega spola) in med 25 in 64 leti (predvsem kot posledica ocenjevanj 

moškega spola).  

družben: 

 SAM za starostni skupini med 15 in 24 leti in med 25 in 64 leti (predvsem kot 

posledica ocenjevanj moškega spola) 

 NAKUPNA NAMERA le za starostno skupino med 15 in 24 leti (predvsem kot 

posledica ocenjevanj moškega spola) 

individualističen:  

 SAM le za starostno skupino med 25 in 64 leti (predvsem kot posledica ocenjevanj 

moškega spola) 

 NAKUPNA NAMERA za starostni skupini med 15 in 24 leti (predvsem kot posledica 

ocenjevanj moškega spola) in med 25 in 64 leti (predvsem kot posledica ocenjevanj 

moškega spola) 
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7.9 Testiranje hipoteze H3 (a) in H3 (b): Mlajši (od 15 do 24 let) bodo bolj kot odrasli 

in starejši nagradili uporabo lentikularne tehnologije za vse štiri motive oglasov 

Če primerjamo razlike med starostnimi skupinami na podlagi navedenih rezultatov lahko 

ugotovimo, da je za primaren oglas je povečanje pri uporabi lentikularnega 3D oglasa v 

primerjavi s klasičnim za obe starostni skupini zelo primerljivo z 0,912 stopnje za mlajše (15–

24 let) in 0,929 stopnje za odrasle (25–64 let) na 9-stopenjski SAM lestvici. Za družben oglas 

prihaja do precejšnjih razlik v povečanju ocene pa SAM med skupino mlajših (15–24 let) z 

1,46 točke povečanja in skupino odraslih (25–64 let), ki ima le 0,60 točke povečanja na 9-

stopenjski SAM lestvici. Navedeno gre predvsem na račun mlajših žensk, ki so povprečno kar 

za 1,74 ocene bolje ocenile 3D oglas kot 2D. Tudi pri individualističnem oglasu prihaja do 

razlik med mladimi (1,61 točke povečanja) in odraslimi (1,11 točke povečanja). Za racionalni 

oglas smo dokazali statistično značilnost le za segment mlajših in jo zato ne moremo 

medsebojno primerjati z ostalimi skupinami.  

 

Iz navedenega lahko delno potrdimo hipotezo H3 (a), saj so mlajši (15–24 let) dejansko bolje 

nagradili uporabo lentikularne 3D tehnike tiska v primerjavi s klasičnim 2D oglasom za oglas 

z družbenim in individualističnim motivom. Hkrati lahko v razmerju mlajši (15–24 let) v 

primerjavi s starejšimi (nad 65 let) v celoti potrdimo H3 (a) saj smo pri segmentu mlajših 

lahko dokazali razlike za vse štiri oglasne motive, pri segmentu starejših pa razlik nismo 

uspeli dokazati, saj so bile premajhne, da bi bile statistično značilne.  

 

Za nakupno namero potrjujemo hipotezo H3 (b) v celoti za razmerje mlajših (15–24 let) v 

primerjavi s starejšimi (nad 65 let). Če primerjamo razlike v nagrajevanju na 7-stopenjski 

lestvici nakupne namere med mlajšimi (15–24 let) in odraslimi (25–64 let), pa potrdimo 

razlike za družben in individualističen oglas, ne moremo pa razlik potrditi za primaren oglas. 

Za racionalen oglas po drugi strani lahko razlike med obema tehnikama tiska dokažemo le za 

odrasle, medtem ko za mlajše teh razlik nismo uspeli dokazati. To pomeni, da za racionalen 

oglas lahko dokažemo celo nasprotni učinek predpostavljene hipoteze H3 (b), ki pa je za 

racionalni oglas glede ocenjevanja odraslih v primerjavi z mlajšimi tudi logičen.  

7.10 Testiranje hipoteze H4 (a) in H4 (b): Starejši nad 65 let ne bodo nagradili uporabo 

lentikularnega tiska 

Iz tabele 7.5. je razvidno, da za starejše potrošnike (nad 65 let) ocene lentikularnega 3D 

oglasa po lestvici SAM niso statistično značilno različne v primerjavi z ocenami klasičnega 
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2D oglasa za nobenega izmed štirih motivov oglasov. Še bolj podrobna analiza nam prikazuje, 

da je edina podskupina, za katero lahko dokažemo, da je statistično značilno bolje ocenila 

lentikularni 3D oglas kot klasični 2D pri starosti 65 let, podskupina žensk v kombinaciji s 

primarnim oglasom. Vse ostale podskupine ne govorijo v prid statistično dokazljivim 

razlikam pri uporabi 3D tehnologije ocenjeno po SAM. Pri podskupini ocene oglasa po SAM 

za individualistični oglas so starejši nad 64 let povprečno celo nižje ocenili lentikularni oglas 

kot klasičnega. Iz navedenega razloga sprejemamo H3 (a), da starejši nad 65 let glede ocene 

po SAM niso nagradili uporabe lentikularnega tiska. 

 

Tudi pri nakupni nameri ni prišlo do statistično značilnih razlik glede izboljšanja ocene zaradi 

uporabe lentikularne 3D tehnike tiska. Racionalni lentikularni 3D oglas so starejši nad 65 let 

na primer celo povprečno nižje ocenili kot klasičnega. Iz tega razloga lahko kljub povečanju 

nekaterih drugih povprečnih ocen pri uporabi 3D oglasov zavrnemo hipotezo, da je do razlik 

prišlo za kateregakoli izmed štirih motivov oglasov. S tem potrdimo hipotezo H4 (b), da 

starejši niso z boljšo oceno glede nakupne namere nagradili uporabe lentikularne tehnike 

tiska. 

7.11 Analiza moških in žensk na razliko v oceni lentikularnega 3D oglasa v primerjavi s 

klasičnim 2D 

Iz tabele 7.6. lahko ugotovimo, da smo razlike med SPOL-oma za odvisno spremenljivko 

SAM in NAKUPNO NAMERO lahko dokazali za: 

racionalen oglas:  

 SAM le za moške (predvsem kot posledica ocenjevanj moških med leti 25 in 65) 

 NAKUPNA NAMERA tako za moške kot za ženske  

primaren: 

 SAM za moške in ženske  

 NAKUPNA NAMERA za moške in ženske  

družben: 

 SAM za moške in ženske 

 NAKUPNA NAMERA za nobeno skupino. Razlike v učinkovitosti 3D tehnike v 

primerjavi z 2D smo uspeli dokazati le za skupino mlajših žensk (15–24 let)  

individualističen:  

 SAM le za moške (predvsem kot posledica ocenjevanj moških med leti 25 in 65) 

 NAKUPNA NAMERA za moške in ženske 
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7.12 Testiranje hipoteze H5 (a) in H5 (b): Vpliv SPOL-a na povišanje ocene 3D oglasa v 

primerjavi z 2D 

Kjer smo uspeli dokazati statistične razlike med obema tehnikama tiskanja tako za ženske kot 

za moške, lahko primerjamo tudi razlike med spoloma. Ugotovimo lahko, da je za primaren 

oglas prirastek k povprečni oceni po SAM pri uporabi primarnega oglasa za ženske precej 

večji (1,168) kot za moške (0,628). Razlika v povečanju povprečja ocene po SAM znaša 0, 

540 točke na 9-stopenjski lestvici. Za družben oglas je prirastek k povprečni oceni po SAM 

pri uporabi družbenega oglasa v 3 D tehniki za ženske 0,771 le malenkostno večji kot za 

moške 0,597.  

 

V primeru racionalnega oglasa lahko analiziramo le razlike med spoloma pri neodvisni 

spremenljivki nakupni nameri. Navedena razlika povečanja pa je minimalna in sicer je malo 

večja za moške 0,761 kot za ženske 0,558. Za primaren oglas je prirastek k povprečni oceni 

pri neodvisni spremenljivki nakupni nameri večji za ženske 1,194 kot za moške 0,703. Za 

individualističen oglas lahko analiziramo razlike med spoloma glede nakupne namere, saj je 

povečanje za moške (1,191) večje kot za ženske (1,028) na 7-stopenjski lestvici. 

 

Iz navedenega lahko le delno sprejmemo H5 (a), saj prihaja do razlik med moškimi in 

ženskami glede višje ocene po SAM pri uporabi lentikularne tehnike tiska v primerjavi s 

klasično le za primaren in družben oglas. Za racionalen in individualističnem oglas dokažemo 

nasprotni učinek saj so moški statistično nagradili uporabo lentikularne tehnike 3D medtem, 

ko jo ženske niso. 

 

Podobno lahko le zelo omejeno potrjujemo H5 (b) in sicer le za primaren oglas, kjer je bilo 

povečanje pri neodvisni spremenljivki nakupni nameri večje za ženske (1,194) kot za moške 

(0,703) na 7-stopenjski lestvici. Pri racionalnem in individualističnem motivu lahko 

dokažemo nasprotno hipotezo, medtem ko za družben motiv ne moremo dokazati nobenih 

razlik med spoloma. 
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7.13 Grafični povzetek rezultatov raziskave  

Z namenom lažje predstavitve prikazujemo rezultate v obliki grafov za posamezne oglase.  

 

Graf 7.3: Vrsta oglasa za starostne skupine glede na povprečno oceno SAM 

 

Vir: Raziskava št. 2 

 

Vsi grafi prikazujejo boljše ocene po SAM (usmerjenost črte navzgor) za oglase izdelane z 

lentikularno 3D tehniko tiska. Na grafih je lepo vidna tudi velikost povečanja, ki je najmanjša 

za starejše potrošnike.  
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Graf 7.4: Vrsta oglasa za starostne skupine glede na oceno NAKUPNE NAMERE 

 

Vir: Raziskava št. 2 

 

Razen znižanja nakupne namere za starejše od 65 let za racionalni oglas ostali grafi 

prikazujejo boljše ocene za oglase izdelane z lentikularno 3D tehniko tiska. Na grafih je lepo 

vidno tudi relativno manjše povečanje za starostno skupino nad 65 let (zelo položne premice). 
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Graf 7.5: Vrsta oglasa po SPOL-u glede na povprečno oceno SAM 

 

Vir: Raziskava št. 2 

 

Vsi grafi prikazujejo boljše ocene po SAM za oglase izdelane z lentikularno 3D tehniko tiska. 

Na grafih je lepo vidna tudi velikost povečanja. Z majhnim povečanjem izstopata pri ženskah 

individualističen in družben oglas, kar je razvidno iz veliko bolj položne premice.  
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Graf 7.6: Vrsta oglasa po SPOL-u glede na povprečno oceno NAKUPNE NAMERE 

 

Vir: Raziskava št. 2 

 

Pri vseh štirih oglasih se je za oba spola nakupna namera pri uporabi 3D lentikularne tehnike 

tiska v primerjavi s klasično 2D povečala. Povečanja pa so si med moškimi in ženskami med 

seboj zelo podobna. 
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8 RAZISKAVA 3: MERJENJE POZORNOSTI IN ANALIZA RAZLIK 

MED SPOLOMA 

Tematika raziskave št. 3 je preučevanje pozornosti, ki jo potrošniki namenijo vsakemu izmed 

dveh oglasnih sporočil. Pri tem je bila uporabljena metoda opazovanja brez udeležbe, kot na 

primeru Wilson in Till (2008, str. 61–70). Osnovni cilj raziskave je izmeriti razlike v 

pritegnitvi pozornosti pri oglaševanju z lentikularnimi in klasično tiskanimi oglasi. 

Utemeljitev tehnike opazovanja obnašanja potrošnikov je predstavljena v podpoglavju 4.3.2.  

8.1 Vzorčenje, neodvisne in odvisne spremenljivke, predpostavke in metode analize 

Enota analize je ocena oglasnega sporočila. Ker gre za opazovanje brez posredovanja, je spol 

(moški, ženski) edina demografska spremenljivka, ki jo lahko določimo v analizi. Neodvisna 

spremenljivka je tudi VRSTA oglasa (lentikularni=3D, klasično tiskani=2D). Odvisna 

spremenljivka je POZORNOST pogleda na plakatu (fiksacija pogleda krajša od 500 ms, 

fiksacija pogleda daljša od 500 ms).  

 

Skupni vzorec respondentov zajetih v raziskavo je znašal 5115 potrošnikov. V vzorec je bilo 

zajetih 2198 moških (43%) in 2917 žensk (57%). Metoda analize je neparametrični test hi-

kvadrat. Razlog za uporabo neparametričnega testa je v naravi meritve, kjer smo opazovali le 

binarno spremenljivko oz. ali je oglas pritegnil pozornost v obliki pogleda daljšega od 0,5 s ali 

ne. Priznavamo, da bi morda lažje dokazali statistične razlike tudi pri manjšem vzorcu z 

uporabo parametričnih testov, če bi merili dejanski čas pogleda v sekundah. Vendar tu pride 

do naslednjih pomislekov. Prvi argument proti merjenju dejanskega časa pozornosti na oglasu 

je glede same izvedbe raziskave. Brez ustreznih naprav in precejšnje investicije v opremo in 

izobraževanje ocenjevalcev je namreč precej težko določiti dejanski čas opazovanja oglasa. V 

nasprotju z merjenjem očesnih premikov, ki poteka v kontroliranem okolju, je to metoda 

opazovanja v realističnem okolju brez udeležbe raziskovalca. Drugi argument proti je v 

vprašanju ali daljši čas pogleda v smer oglasa dejansko pomeni večjo pozornost oglasu. Tretji 

argument proti merjenju dejanskega časa pozornosti oglasu pa je v dejstvu, da četudi bi uspeli 

določiti dejanski povprečni čas pozornosti za potrošnike, bi le-ta lahko bil v veliki meri le 

posledica zares dolge pozornosti nekaterih potrošnikov. Slednje je namreč za pričakovati pri 

vsakem uvajanju novih tehnologij, ki so potrošnikom še neznane. Zaradi zgoraj navedenih 

razlogov je bil potrošnik, katerega odziv smo analizirali, ocenjen z oceno ali je namenil 
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pozornost s pogledom v smer plakata nad 500 ms ali ne. Presenetljivo se je pri izvedbi 

ocenjevanja zelo jasno videlo, kateri potrošniki so se dejansko ustavili in kateri ne, kar je 

precej poenostavilo izvajanje analize in izboljšalo verodostojnost rezultatov. V okviru te 

raziskave preučujemo hipotezi: 

H6: pri uporabi lentikularnega tiska v primerjavi s klasičnim bo število pridobljenih 

pozornosti manjše za klasično tiskan oglas kot za lentikularno tiskan oglas emocionalni oglas 

H7: pri uporabi lentikularnega tiska v primerjavi s klasičnim bo pridobivanje pozornosti 

manjše za ženske kot za moške 

8.2 Potek raziskave 

Odvisna spremenljivka je čas pozornosti namenjen oglasnemu sporočilu. Ocenjevanje spada v 

kategorijo avtonomnih meritev z opazovanjem, s čimer zmanjšujemo vpliv racionalne in 

raziskovalne pristranskosti na raziskovalni model. 

 

Raymond (2003, str. 60) opisuje vizualni kanal kot dve majhni površini velikosti vizitke, v 

katerih je 210 milijonov živčnih celic, ki na dvodimenzionalnem receptorju omogočajo 

zajemanja vizualnih dražljajev. Obe površini z receptorji v obeh očesih zajemata malenkostno 

različno sliko, kar lahko generira tri-dimenzionalne slike v naših možganih. Ker se glava in 

telo hitro premikata, se premika tudi usmeritev oči na določen objekt, ki ob hitrem 

preračunavanju omogoča zajemanje slike z minimalnim zamikom. V laboratorijskih 

preizkusih so Maughan, Gutnikov in Stevens (2007, str. 339) ugotovili, da zunanje 

oglaševanje vsekakor pritegne pozornost. Tako je v povprečju vsak poster pritegnil vsaj eno 

fiksacijo pogleda v 92% primerih izvedenega eksperimenta. Hkrati so avtorji dokazali jasno 

povezavo med številom fiksacij pogleda kot tudi trajanjem fiksacije pogleda in kasnejšim 

spontanim priklicem in priklicem s pomočjo. S tem so povezali fiksacijo pogleda in priklic ter 

tako posredno povezali tudi pozornost z nakupno namero.  

 

Čeprav mnogi avtorji, zlasti tisti, ki uporabljajo metodologije sledenja očesnim premikom, 

uporabljajo pozornost kot edino orodje za merjenje učinkov, pa je ta raziskava vključena v 

raziskovalni model kot dopolnilo. Podatki so omogočili, da lahko kritično preverimo, v 

kolikšni meri na pridobljeno pozornost vpliva izdelava oglasa v lentikularni tehniki. 

Raziskava je potekala z naključno izmenično postavitvijo dveh plakatov natisnjenih v dveh 

različnih tehnikah in video snemanjem reakcij potrošnikov. Plakata sta vsebovala tudi 

napeljavo na informacije z manjšimi na daleč neberljivimi črkami kot motivacijo za 
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ustavljanje. Velikost plakatov je bila: višina=107 cm in širina=85 cm. Kamere so zaznale 

premike telesa ali glave v smeri plakata, saj drugače ni bilo mogoče prebrati sporočila, ki je 

bilo postavljeno pod kotom 30 stopinj (kot prikazuje slika). Analizirani so bili le potrošniki, ki 

so hodili v smeri kot je prikazano na sliki 8.1. Če je potrošnik fiksiral pogled vsaj 500 ms, je 

to pri analizi označil ocenjevalec.  

 

Slika 8.1: Postavitev plakata in snemalne kamere 

 

Analizirani so bili le potrošniki, ki so svojo pot  opravili v tej smeri. 

Vir: lastna raziskava 

 

Raziskava je potekala v trgovskih središčih oz. bližnji okolici, kjer je na video-snemanje 

opozorjeno z nalepko na vhodih v center15. Potrošniki so navajeni, da so v vseh nakupovalnih 

središčih snemani z večjim številom nadzornih kamer, zato obvestilo o poteku snemanja ni 

pritegnilo pozornosti. Tako obvestilo ni vplivalo na izvajanje raziskave, kar je bilo ključno pri 

analizi pozornosti, saj bi se lahko v nasprotnem primeru potrošniki obnašali drugače kot je 

običajno. Cilj raziskave je primerjava med dvema tehnikama v relativni in ne absolutni meri. 

                                                 
15 Namen snemanja je bila le statistična analiza in ne ustvarjanje zbirke podatkov. V tem pogledu Zakon o 

varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) v 2. odstavku 74. člena določa, da mora "oseba javnega ali zasebnega 

sektorja, ki izvaja videonadzor, o tem objaviti obvestilo. Obvestilo mora biti vidno in razločno objavljeno na 

način, ki omogoča posamezniku, da se seznani z njegovim izvajanjem najkasneje, ko se nad njim začne izvajati 

videonadzor." V okviru nakupovalnih središč se lahko uporablja tabla, ki velja za izvajanje nadzora nad celotnim 

prostorom nakupovalnega središča. V celotnem nakupovalnem središču BTC je postavljenih približno 650 

nadzornih kamer (vključno s kamerami v posameznih trgovskih lokalih), na cestnem obrežju DARS pa več kot 

1000. 
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Tako je bilo bistvenega pomena zagotoviti enake pogoje za večkratno izmenično testiranje 

obeh tiskanih oglasov (oglasa sta se menjavala vsako uro).  

8.3 Zanesljivost ocenjevalcev – testiranje z Krippendorff’s alfa 

Video posnetke16 sta analizirala dva ocenjevalca. Z namenom, da bi zagotovili zanesljivost 

obeh ocenjevalcev, sta bila ta podvržena treningu. Nato sta v prvem delu oba ocenjevalca 

neodvisno eden od drugega ocenila 592 istih potrošnikov17. Na podlagi ocenjenih parov je 

bila opravljena analiza glede preverjanja zanesljivosti ocenjevanja med obema 

ocenjevalcema. Za testiranje zanesljivosti smo izmed različnih testov (Compton, Love in Sell, 

2011, str. 21) uporabili standardizirano mero za vsebinsko analizo Krippendorff’s alfo (). Pri 

tem je bil izpolnjen pogoj, da sta ocenjevalca med seboj neodvisna in nista pod vplivom 

svojih prejšnjih ocenjevanj (Hayes in Krippendorff, 2007). Krippendorff (2006, str. 4) 

zagotavlja mero zanesljivosti med obema ocenjevalcema na lestvici med 1,00 (popolna 

zanesljivost) in 0,00 (popolna odsotnost zanesljivosti).  

                                                

 

Iz izračuna, ki je temeljil na SPSS makru (Hayes in Krippendorff, 2007; Krippendorff, 2011), 

smo za primerjavo dobili rezultat ocenjevalec <> kontrolni ocenjevalec za 592 parov  = 

0,8835. Izračunana  nam pove, da je več kot 88% primerov skupnega ocenjevanja 

popolnoma usklajenih medtem, ko je manj kot 12% lahko prepuščeno naključju usklajenosti 

med ocenjevalcema. Glede na to, da imamo le dve kategoriji, to pomeni, da bi lahko prišlo do 

napake v usklajenosti ocenjevalcev v manj kot 6% primerov, kar je za našo primerjalno 

analizo zelo dober rezultat. Če primerjamo opazovano naključno matriko in pričakovano 

naključno matriko, dobimo potrditev zgornje trditve in možne razsežnosti napake vidne v 

prilogi 3.3.1. 

 

Po testiranju ocenjevanja pozornosti smo testirali tudi ocenjevanje spola med obema 

ocenjevalcema. Tu je izračunana Krippendorff’s alfa = 95,6, kar je zelo visoka zanesljivost 

ocenjevanj obeh ocenjevalcev (priloga 3.3.2). Z izračuni ugotavljamo, da je zanesljivost 

ocenjevalcev zadostna glede na naravo merjenega pojava. Ocenjevalca nista vedela, za kateri 

plakat ocenjujeta pozornost, zato lahko predvidevamo, da je tudi morebitna napaka 

 
16 Video posnetki so bili skladno s splošnimi pravili video nadzora obravnavani kot material namenjen statistični 

obdelavi in so bili 15 dni po analizi uničeni. 

17 Ker je proces sinhronizacije parov ocenjevanja posameznega potrošnika z dvema ocenjevalcema zelo naporen 

in časovno zahteven, smo za analizo zanesljivosti ocenjevalcev uporabili 592 ocenjevanj.  
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ocenjevalcev na ocenjevanje obeh tehnik vplivala z enako težo, kar še precej izboljšuje 

zanesljivost rezultatov.  

8.4 Testiranje hipoteze H6: Razlike v izmerjeni pozornosti med lentikularnim 3D in 

klasično tiskanim 2D oglasom 

Metoda analize je analiza 2x2 kontigenčne tabele. Pri analizi kontigenčnih tabel gre za iskanje 

povezave med stolpci in vrsticami. Stolpce tvori spremenljivka (vrsta oglasa) in sicer: 

 

1 = oglas št 1: klasično tiskan oglas 

2 = oglas št 2: lentikularno tiskan 3D oglas 

 

Pri analizi smo uporabili Hi-kvadrat test neodvisnosti. Hi-kvadrat test ne zahteva 

predpostavke glede oblike porazdelitve. Predpostavka tega testa, da frekvenčna porazdelitev 

približkov χ2 ni “premajhna”, je izpolnjena, saj so pričakovane frekvence v vsaki kategoriji 

večje od 5. Za omenjeni test smo pridobili zadostno število opazovanj v vsaki skupini.  

 

Pearsonov hi-kvadrat statistika je bila uporabljena, da ugotovimo ali je povezava med 

pozornostjo namenjeno oglasu in vrsto oglasa. Pearsonov Hi-kvadrat test neodvisnosti je bil 

izračunan pri primerjavi pozornosti namenjeni oglasu št. 1 (klasično tiskanemu oglasu) in 

oglasu št. 2 (lentikularno 3D tiskanemu oglasu). S tem testom je bila ugotovljena statistična 

značilnost χ2 (1) = 89,226, p= 0,00. Statistično značilnost so pokazali tudi drugi navedeni testi 

(priloga 3.4.2).  

 

Pri tem je bilo ugotovljeno, da je klasično tiskan oglas pritegnil manjšo pozornost (15,2%) v 

primerjavi z lentikularnim 3D oglasom, ki je pritegnil pozornost 25,9% mimoidočih. S tem 

lahko potrdimo hipotezo H9, saj je lentikularni oglas pritegnil za 70,9% večjo pozornost v 

primerjavi s klasično tiskanim oglasom. Razlike v pozornosti si lahko ogledamo tudi na grafu 

8.1.  

 

Rezultati povprečne pritegnitve pozornosti klasičnih oglasov so skladni s podobno raziskavo, 

ki sta jo na letališču izvedla Wilson in Till (2008, str. 65) in kjer je bila povprečna pritegnitev 

pozornosti vseh oglasnih sporočil 16,2%. 
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Graf 8.1: Primerjava odstotkov pozornosti namenjene posamezni vrsti oglasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Raziskava št. 3 

8.5 Testiranje hipoteze H6 (po lokacijah): Razlike v izmerjeni pozornosti med 

lentikularnim 3D in klasično tiskanim 2D oglasom za posamezne lokacije 

Za dodatno verifikacijo smo zaradi zadostnega vzorca izvedli tudi analizo po posameznih 

lokacijah ocenjevanja. Opazimo lahko, da je Pearsonov hi-kvadrat test neodvisnosti pokazal 

statistično značilne razlike med obema vrstama oglasa za 8 izmed 9-ih lokacij ocenjevanja, 

kar je razvidno iz tabele 8.1. 
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Tabela 8.1: Rezultati hi-kvadrat testa povezave med pozornostjo namenjeno lentikularnim 3D 

in klasično tiskanim 2D oglasom za vsako lokacijo anketiranja posebej 

 

 % pozornosti  

klasični oglas (2D) 

% pozornosti  

lentikularni oglas 

(3D) 

Lokacija 1: χ2 (1) = 4,438, p= ,035*  18,0 26,1 

Lokacija 2: χ2 (1) = 8,877, p= ,003* 15,7 26,4 

Lokacija 3: χ2 (1) = 10,990, p= ,001* 13,8 25,1 

Lokacija 4: χ2 (1) =2,181, p= ,140 15,9 20,4 

Lokacija 5: χ2 (1) = 8,332, p= , 004 14,8 23,6 

Lokacija 6: χ2 (1) = 8,251, p= ,004* 16,0 25,0 

Lokacija 7: χ2 (1) = 29,475, p= 0,00* 16,1 40,6 

Lokacija 8: χ2 (1) = 20,593, p= 0,00* 14,3 30,6 

Lokacija 9: χ2 (1) = 22,292, p= 0,00 * 13,5 32,3 

 

Vir: raziskava št. 3 

* lokaciji, pri katerih smo uspeli dokazati statistično značilne razlike med obema tehnikama 

tiska glede učinkovitosti pridobivanja pozornosti s Pearsonov hi-kvadrat testom neodvisnosti 

 

Pri tem je bilo ugotovljeno, da je klasično tiskan oglas na vseh lokacij pritegnil manjšo 

pozornost (od 13,5% do 18%) v primerjavi z lentikularnim 3D oglasom, ki je pritegnil 

pozornost med 20,4% in 40,6% potrošnikov. Razlike v pozornosti po lokacijah so prikazane 

na grafu 8.2.  
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Graf 8.2: Ocene pozornosti za obe tehniki tiska po lokacijah 

  

Vir: raziskava št. 3 

Z navedenim rezultatom potrjujemo hipotezo H6, da je lentikularno tiskan oglas v primerjavi 

s klasičnim pridobil večjo pozornost. 

8.6 Testiranje hipoteze H7: Razlike v pozornosti med obema spoloma glede na dve 

različni tehniki tiska 

Skladno s hipotezo H7 smo preučevali tudi ali je prišlo do razlik med številom žensk v 

primerjavi z moškimi glede pozornosti med obema oglasoma. Pearsonov hi-kvadrat test 

neodvisnosti je potrdil, da tovrstne razlike obstajajo in so statistično značilne. Test je bil 

izračunan na podlagi primerjave pozornosti namenjeno oglasu. S tem testom je bila 

ugotovljena statistična značilnost med pozornostjo namenjene klasično tiskanemu oglasu v 

primerjavi z lentikularno 3D tiskanim oglasom glede spola z χ2 (1) = 48,491 p= 0,00. 

Statistično značilnost so pokazali tudi drugi testi.  
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Rezultati kažejo, da lahko potrdimo H7, da so moški namenili povprečno več pozornosti 

lentikularnemu oglasu kot ženske. Razlike so lepo vidne tudi na grafu 8.3. 

 

Graf 8.3: Statistično značilne razlike za obe vrsti tiska glede na SPOL potrošnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: raziskava št. 3 

 

Moški so namenili 17,1% klasičnemu in 29,6% lentikularnemu oglasu medtem, ko so ženske 

namenila 13,6% klasičnemu v primerjavi s 23,7% lentikularnemu. Razlika med pozornostjo je 

za moške znašala 12,5%, za ženske pa 10,1%. Z navedenim rezultatom potrjujemo hipotezo 

H7, da je bilo pri uporabi lentikularnega tiska pridobivanje pozornosti večje za moške kot za 

ženske. 
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8.7 Izračun stroškovne učinkovitosti pritegnitve dodatne pozornosti z upoštevanjem 

višjih stroškov izdelave 

Z namenom, da bi celovito pojasnili primerjavo rezultatov pritegnitve višje pozornosti 

lentikularnih oglasov z upoštevanjem višjih stroškov izdelave, smo primerjali učinke 

povprečne oglaševalske akcije v višini 30.000 evrov. Znesek predstavlja povprečno 

oglaševalsko akcijo z nacionalno pokritostjo (Europlakat, 2010b). Izbira konkretne velikosti 

oglaševalske akcije je pomembna, saj se stroški izdelave in cena najema glede na obseg 

oglaševanja zelo spreminjajo (več tudi v Kovačič, 2011c, str. 56).  

8.7.1 Kratkoročno oglaševanje 

V tem razdelku najprej predstavljamo izračun za veleplakate (12 m2), nato pa še za male 

panoje (imenovane tudi city panoji) dimenzije 118,5 cm x 175 cm 

 

Veleplakati – dvotedenski najem 

Po podatkih Europlakata (2010a) v Sloveniji 30.000 evrov porabljenih za zunanje oglaševanje 

na veleplakatih prinese izpostavljenost 55% prebivalstva Slovenije in povzroči 5,84 milijonov 

izpostavitev oglasu (skoraj trikrat toliko, kot znaša prebivalstvo Slovenije). V primeru 

klasičnega oglasa bi s 30.000 € omogočili 14-dnevni najem 181 veleplakatov oglasnih površin 

(celoten izračun za veleplakate je razviden v prilogi 3.5.3). S tem bi pridobili 15,2% x 5,85 

mio = 0,88 mio pozornosti daljših od 500 ms.  

 

Ker je oglaševanje z lentikularno tiskanimi veleplakati zaradi stroškov izdelave dražje bi za 

isto ceno najeli lahko le približno 76 veleplakatov z lentikularnimi oglasi istih dimenzij. V 

tem primeru bi lahko dosegli le 2,45 mio izpostavitev. S tem bi lentikularni oglas pritegnil 

pozornost daljšo od 500 ms za 0,63 mio potrošnikov kar je za 28,45% manj kot pri 

klasičnemu tisku.  

 

Mali panoji – tedenski najem 

Izračun stroškovne učinkovitosti pritegnitve pozornosti za male panoje je naslednji. Skladno s 

Europlakat (2010b) dobimo za 30.000 € 11,76 mio izpostavljenosti 428-tim panojem (celoten 

izračun za male panoje je razviden v prilogi 3.5.4). Ocenjujemo pozornost večjo od 500 ms za 

1,78 mio izpostavitev. V primeru uporabe lentikularnega tiska pa bi za podobne stroške lahko 

najeli le 230 plakatnih mest in omogočili 6,32 mio izpostavitev. S tem bi pridobili 1,63 mio 
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pozornosti daljših od 500 ms. Razlika predstavlja malenkostno bolj učinkovito oglaševanje s 

klasičnim tiskom in sicer za 8,43%. 

 

Navedeni izračuni govorijo v prid uporabi klasičnega oglasa za krajše časovno obdobje, saj 

glede na trenutne razmere višji stroški lentikularnih oglasov še ne odtehtajo višje pozornosti. 

Razlika se je zmanjšala pri manjših formatih, kar dokazuje trenutno stanje, saj se povečini 

lentikularna tehnika tiska uporablja (zlasti v tujini) ravno pri malih panojih.  

8.7.2 Dolgoročno oglaševanje z enakim oglasnim sporočilom 

V nasprotju s tem, kar velja za klasične nekaj-tedenske akcije pa je slika popolnoma drugačna 

pri dolgoročnem oglaševanju z enakim oglasom. Klasični plakati papirne oblike imajo namreč 

zaradi uporabe papirja brez zaščite življenjsko dobo omejeno v povprečju na približno 30 dni. 

Po drugi strani pa je zaradi dodatne plastične leče uporabnost lentikularnih izdelkov na 

prostem več kot eno leto. Da bi zagotovili primerljivost v primeru dolgoročnega oglaševanja, 

bi bilo potrebno klasično tiskani oglas plastificirati, kar bi precej podražilo izdelavo in tako 

približalo stroške klasično tiskanega 2D plakata stroškom lentikularno tiskanega 3D. Hkrati 

pri dolgoročnem najemu predstavlja najem v primerjavi z izdelavo precej večji delež 

celotnega stroška oglaševanja.  

  

Veleplakati – letni najem 

V primeru klasičnega oglasa bi s 30.000 € omogočili (upoštevajoč popuste) letni najem za 15 

veleplakatov (celoten izračun za veleplakate je razviden v prilogi 3.5.3). S tem bi pridobili 

15,2% x 11,67 mio= 1,76 mio pozornosti daljših od 500 ms. 

 

Zaradi stroškov izdelave je oglaševanje z lentikularno tiskanimi veleplakati dražje, zato bi za 

isto ceno lahko najeli približno 14 oglasnih površin z lentikularnimi oglasi istih dimenzij. V 

tem primeru bi lahko dosegli 10,86 mio izpostavitev. S tem bi lentikularni oglas pritegnil 

pozornost daljšo od 500 ms za 2,81 mio kar je za 59,04% več kot pri klasičnemu tisku. 
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Mali plakati – letni najem 

30.000 € bi omogočilo letni najem 44 malih panojev (Europlakat (2010b). S tem bi dosegli 

29,03 mio izpostavljenosti 44-tim panojem (celoten izračun za male panoje je razviden v 

prilogi 3.5.4). S tem bi pridobili 15,2% x 29,03 mio = 4,41 mio pozornosti daljših od 500 ms. 

 

Oglaševanje z lentikularno tiskanimi malimi panoji je zaradi stroškov izdelave dražje zato bi 

za iste stroške lahko najeli približno 40 oglasnih površin z lentikularnimi oglasi. V tem 

primeru bi lahko dosegli 26,39 mio izpostavitev. S tem bi lentikularni oglas pritegnil 

pozornost daljšo od 500 ms za 6,83 mio, kar je za 54,09% več kot pri klasičnemu tisku.  

8.7.3 Povzetek in grafična predstavitev pritegnitev pozornosti nad 500 ms 

Skupni imenovalec navedenih izračunov, ki so predvsem ilustrativne narave, je število 

pozornosti daljših od 500 ms primerjalno na v zunanje oglaševanje vložen evro18. 

Učinkovitost primerjamo glede na velikost medija (veleplakati, mali plakati), glede na dolžino 

kampanije (krajše obdobje oz. daljše obdobje) ter glede na vrsto tehnike (lentikularni 3D in 

klasični 2D). Izračuni so razvidni v prilogi 3.5.3 in 3.5.4 in jih prikazujemo na grafu št. 8.4. 

 

                                                 
18 Ob predpostavki velikosti oglaševalske kampanje v višini 30.000 € in predpostavki, da nasičenost na letnem 

najemu ne bi ogrozila razmerja med številom izpostavljenosti in pozornostjo nad 500 ms. Predpostavljamo, da bi 

bila nasičenost enakomerna tako za lentikularni kot za klasični tisk in bi tako razmerje ostalo podobno.  
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Graf 8.4: Število pozornosti daljših od 500 ms primerjalno na v kampanijo vložen evro 
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Vir: Izračuni priloga 3.5.3 in 3.5.4 

 

Iz izračunov lahko sklepamo, da je lentikularna tehnika s stroškovnega vidika precej bolj 

učinkovita za daljša obdobja oglaševanja. Tako lentikularni tisk dosega pri letnem najemu več 

kot 50% večjo stroškovno učinkovitost pritegnitve pozornosti kot klasični tisk. Na drugi strani 

pa lentikularni tisk zaradi relativno visokih stroškov izdelave za kratkoročno oglaševanje (za 

obdobja kratkih oglaševalskih akcij, ki trajajo do enega meseca) še ni stroškovno bolj 

učinkovit kot klasični tisk. Vendar razlike niso zelo velike, oziroma so pri malih panojih že 

skoraj zanemarljive. Pri izračunih kratkoročnega oglaševanja pa je potrebno opozoriti, da se 

cene izdelave lentikularnih izdelkov še nižajo, medtem ko so cene klasičnega tiska že dalj 

časa ustaljene. Z znižanjem stroškov izdelave, ki so sedaj v povprečju okoli 10 x višji v 

primerjavi s tiskom na papir, pa se izboljšuje razmerje v prid lentikularni tehniki, kar bi lahko 

pomenilo, da bodo morda izračuni že čez nekaj let popolnoma drugačni.  
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9 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Poglavje povzema glavne ugotovitve glede postavljenih hipotez. Temu sledi grafična 

predstavitev rezultatov raziskovalnega modela. Nato so predstavljeni predlogi za raziskovalno 

delo v prihodnosti. Pomembni del sklepnega poglavja zajema etika v povezavi z vpeljavo 

lentikularne tehnike tiska v oglaševanje. Temu sledi uporabna vrednost, prispevek k znanosti 

in povzetek namena raziskovalnega dela. Doktorsko disertacijo zaključujemo s kratkim 

zaključkom. 

9.1 Povzetek rezultatov in sprejemanje ter zavračanje hipotez 

Preden smo izvedli analizo glede postavljenih hipotez, je bilo potrebno testirati ali korekcija 

vida vpliva na ocenjevanje po izbranih lestvicah. Če bi se to zgodilo, bi bilo potrebno opraviti 

analizo za vsak segment posebej (tako za potrošnike, ki ne uporabljajo korekcije vida, kot tudi 

za potrošnike, ki uporabljajo očala ali kontaktne leče). V kontrolni analizi smo za klasični kot 

za lentikularni tisk ugotovili, da ni prišlo do razlik v povprečni oceni. Da korekcija vida ne 

vpliva na povprečne ocene, je bilo razvidno tudi iz izjemno majhnih odstopanj med 

povprečnimi ocenami kot tudi različnih predznakov razlik med povprečji. Iz navedenega 

sledi, da ni bilo potrebno opravljati analize po segmentih glede na to ali potrošnik uporablja 

očala oz. kontaktne leče ali ne.  

 

Pridobljeni podatki sestavljeni iz sklopa treh raziskav opisanih v prejšnjem poglavju no nam 

omogočali, da sprejmemo statistično dokazljive zaključke glede obnašanja potrošnikov v 

povezavi z odzivi na dve različni tehniki tiska. Predstavljeni rezultati potrjujejo zastavljene 

hipoteze in hkrati potrjujejo praktično uporabnost pri uporabi lentikularne tehnologije. 

 

 Potrjujemo H1 a, b, c, d: potrošniki so na lestvici SAM dejansko bolje ocenili lentikularne 

3D oglase kot oglase izdelane s klasičnim tiskom 2D za vse skupine (a) racionalni (b) 

primarni (c) družbeni (d) individualistični. Podpoglavje 7.5 potrditev hipoteze v celoti 

podpira.  

 Potrjujemo H2 a, b, c, d: potrošniki bodo pokazali večjo nakupno namero za lentikularne 

3D oglase kot oglase izdelane s klasičnim tiskom 2D za (a) racionalni (b) primarni (c) 

družbeni (d) individualistični (podpoglavje 7.5). 
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 Delno potrjujemo H3 (a), saj so mlajši (15–24 let) dejansko bolje nagradili uporabo 

lentikularne 3D tehnike tiska v primerjavi s klasičnim 2D oglasom za oglas z družbenim 

in individualističnim motivom. Podobno lahko razlike za H3 (b) glede boljše ocene 

nakupne namere potrdimo za družben in individualističen oglas ne moremo pa razlik 

potrditi za primaren oglas. Za racionalen oglas glede povečanja nakupne namere pri 

uporabi 3D tiska lahko dokažemo celo nasprotni učinek predpostavljene hipoteze H3 (b). 

Hkrati lahko pri preučevanem razmerju mlajši (15–24 let) v primerjavi s starejšimi (nad 

65 let) v celoti potrdimo H3 (a) in H3 (b) saj smo pri segmentu mlajših lahko dokazali 

razlike, pri segmentu starejših pa za razlik nismo uspeli dokazati, saj so bile premajhne, da 

bi bile statistično značilne. Celotna analiza je vidna v podpoglavju 7.8. 

 Potrjujemo H4 (a) in H4 (b) z razlago, da za celotno skupino starejših od 65 let ni prišlo 

do statistično značilnih razlik med obema tehnikama tiska tako za H4 (a) oceno po SAM 

kot za H4 (b) oceno nakupne namere. V nasprotju smo pri skupinah mlajših in odraslih do 

64 let v večini primerov lahko dokazali statistično značilne razlike. Celotna analiza je 

vidna v podpoglavju 7.9.  

 Delno potrjujemo H5 (a): Ženske so na lestvici SAM bolje nagradile uporabo lentikularne 

tehnologije za primaren in družben oglas. Na drugi strani lahko za racionalen in 

individualističnem oglas dokažemo nasprotni učinek, saj so moški statistično nagradili 

uporabo lentikularne tehnike 3D medtem, ko jo ženske niso. Podobno lahko le zelo 

omejeno potrjujemo H5 (b) in sicer le za primaren oglas. Pri racionalnem in 

individualističnem motivu lahko dokažemo nasprotno hipotezo, medtem ko za družben 

motiv ne moremo dokazati nobenih razlik med spoloma (podpoglavje 7.11). 

 Potrjujemo H6: Lentikularno tiskan oglas je v primerjavi s klasičnim pridobil večjo 

pozornost (podpoglavje 8.5 in 8.6). S poglobljeno analizo smo dokazali H6 za 8 izmed 9-

tih lokacij merjenja. 

 Potrjujemo H7: Pri uporabi lentikularnega tiska je bilo pridobivanje pozornosti večje za 

moške kot za ženske (podpoglavje 8.7). 

 

V okviru odgovora na ključno raziskovalno vprašanje lentikularna tehnika tiska dejansko 

povzroči boljše ocene po SAM in glede nakupne namere, kar je ključno sporočilo potrjenih 

hipotez.  
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9.2 Hipoteze, na katere nismo uspeli odgovoriti 

Kot navedeno zgoraj so hipoteze, katere smo lahko le delno potrdili, predvsem v povezavi z 

razlikami med starostnimi skupinami in v povezavi z razlikami med spoloma (H3 in H5). Ker 

gre za 4 različne motive oglasov, se pri tem pojavi vprašanje ali je v primeru, da ne dokažemo 

razlik za eno skupino oglasov oz. dokažemo celo nasprotni učinek to razlog za zavrnitev 

celotne hipoteze. Če upoštevamo navedeno, potem zavračamo hipotezo H3 (a) za razmerje 

mlajši–odrasli ter sprejmemo hipotezo H3 (a) za razmerje mlajši–starejši ter v celoti 

zavrnemo hipotezo H5.  

 

Na drugi strani je popolnoma mogoče, da nam delno sprejetje hipotez (kot navedeno v 

prejšnjem razdelku) ponuja dodatne informacije. Tako je na primer popolnoma razumljivo, da 

za racionalen oglas glede povečanja nakupne namere pri uporabi 3D tiska za mlajše ne 

pričakujemo večjega povečanja kot pri odraslih. Podobno je tudi glede razlik med spoloma. 

Kar govori v smer delnemu sprejemanju hipotez je medsebojna usklajenost rezultatov tako za 

oceno po SAM kot za oceno nakupne namere (ki sicer korelirajo le s medsebojno korelacijo 

0,32 – priloga 2.5.9). Vsekakor je potrebno na navedeni hipotezi gledati s pridržkom in le 

dodatno raziskovalno delo v prihodnosti bo pokazalo, katera izmed navedenih razlag je 

pravilna.  

9.3 Grafična predstavitev pridobljenih rezultatov in celostni pogled 

Poleg rezultatov hipotez je cilj raziskovalnega dela tudi podati celostno sliko ali lentikularna 

tehnika tiska vpliva na učinkovitost oglaševanja. Na sliki 9.1 poenostavljeno prikazujemo 

rezultate raziskovalnega dela, pri čemer smo statistično značilne razlike v korist lentikularne 

tehnike (okvirčki obarvani z zeleno) uspeli dokazati za glavni učinek in za večino podskupin.  
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Slika 9.1: Prikaz boljše učinkovitosti lentikularnih oglasov (3D) v primerjavi s klasičnimi 

(2D) glede na posamezne segmente potrošnikov in štiri kategorije oglasov 

 

Vir: Raziskava št. 2 in št. 3 

 

 

 112



Iz navedene grafične predstavitve sklepamo, da smo uspeli dokazati večjo učinkovitost 

lentikularne 3D tehnike tiska v primerjavi s klasično 2D merjeno s SAM, nakupno namero in 

z opazovanjem pozornosti namenjene oglasom. Izjema navedeni trditvi je le segment 

potrošnikov starih nad 65 let, kjer pa smo omenjeni rezultat že predpostavljali s hipotezo H4.  

9.4 Skladnost rezultatov s teoretičnim okvirjem raziskovalnega dela 

V doktorski disertaciji smo uspeli dokazali razlike vsebinsko enakih oglasov, natiskanih v 

dveh tehnikah tiska za vse štiri motive oglasov. To je bilo mogoče le z upoštevanjem sodobne 

teorije, ki vlogo emocij postavlja na prvo mesto. Rezultati raziskave tako jasno govorijo o 

primernosti izbora modela procesiranja oglasnih sporočil in s tem povezanim izborom tehnik 

merjenja, merilnih lestvic in izvedbe raziskovalnega modela. V primeru, da rezultati ne bi 

potrdili nobenih razlik med obema tehnikama tiska bi se lahko pojavilo vprašanje ali izbrani 

inštrumenti dejansko lahko merijo razlike, ki so v osnovi emocionalne narave.  

 

Pri izvedbi raziskave smo bil zlasti pozitivno presenečeni nad učinkovitostjo lestvice CASC, 

da tako natančno identificira oglase, ki vsebujejo poudarjene posamezne komponente. 

Uporabo lestvice priporočamo za vse vrste testiranj oglasnih sporočil, saj je logična in se 

dobro dopolnjuje z lestvico nakupne namere.  

 

V veliki meri smo dokazali tudi v akademski literaturi večkrat poudarjen pomen analize 

posameznih demografskih segmentov (starost in spol), kjer prihaja do precejšnjih razlik v 

pogledu na lentikularno tehniko tiska. To je zlasti pomembno z navedenega stališča 

preučevanja socioloških posledic, ki jih prinese uvajanje nove tehnologije v oglaševanje. 

 

Skladno z obstoječimi (sicer redkimi) raziskavami merjenja pozornosti z opazovanjem so tudi 

rezultati raziskave št. 3, kjer smo za povprečno pritegnitev pozornosti klasičnih oglasov dobili 

vrednost 15,2%. Wilson in Till (2008, str. 65) sta namreč primerljivo dobila rezultat 

povprečne pritegnitve pozornosti oglasnih sporočil 16,2% za klasično tiskane oglase (avtorja 

nista preučevala lentikularnih oglasov). 

9.5 Predlogi za raziskovalno delo v prihodnosti 

Lentikularna tehnologija postaja stroškovno dostopna in komercialno zanimiva in podajamo 

se v dobo, ko bo iluzija v oglaševanju tudi na velikih formatih nekaj vsakdanjega. Ker se temu 

mediju ne moremo izogniti, bomo potrošniki te spremembe morali sprejeti. Preprostim 

iluzijam kot je lentikularna že razvojno sledijo kompleksnejše in zelo zanimive za oglaševanje 
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(halografija, 3D televizija, 3D telefonija), katera oglaševalska podjetja že uvajajo brez 

ustreznih raziskav. Sedaj je tako skrajni čas, da se začne intenzivno in strokovno raziskovanje 

področja odzivov potrošnikov na oglaševanje, kjer je uporabljena vizualna iluzija tro-

dimenzionalnosti. Z dodatnim raziskovanjem bomo hkrati pridobili možnost, da 

identificiramo morebitne negativne posledice širše uporabe oz. morda celo vplivamo na 

zakonodajne spremembe na področju zunanjega oglaševanja, da bi le-te lahko preprečili. 

 

To raziskovalno delo je osnova za nadaljnje delo, saj je možnosti za nadaljevanje raziskav na 

področju lentikularne tehnologije še veliko. Najprej bi predlagali testiranje izgrajenega 

raziskovalnega modela na drugih izdelčnih skupinah. Hkrati bi bilo priporočljivo rezultate 

verificirati tudi z v poglavju 4.3 opisanimi avtonomnimi tehnikami merjenja, pri kateri bi v 

primeru tovrstnih možnosti najbrž izbrali fMRi. Seveda bi bilo dobro preučevati tudi druge 

izmed možnih lentikularnih učinkov. Končno bi bilo priporočljivo primerjati rezultate tudi v 

mednarodnem okolju, kjer se kulturne vrednote in privlačnost lentikularne tehnologije lahko 

razlikujejo od slovenskih. Če bi opisano dosegli, smo prepričani, da bi tudi v svetovnem 

merilu lahko postavili mejnike v preučevanju ne samo lentikularne tehnologije pač pa 

sodobnih tehnik oglaševanja, ki so k nam že prišle ali pa šele bodo. 

 

Zbrani podatki o učinkovitosti posledično odpirajo tudi mnoga raziskovalna vprašanja zlasti 

na psihološkem in sociološkem področju. Pri tem je pomembno opozoriti na preučevanje 

posledic socialne odtujenosti različnih demografskih segmentov zlasti starejših. Če slednji 

namreč v zadostni meri ne uspejo sprocesirati oglasnih sporočil novih tehnologij, bi to 

pomenilo neenakomerno porazdelitev informacij s tem pa povečano družbeno odtujenost.  

9.6 Etika v povezavi z vpeljavo lentikularne tehnike tiska v oglaševanje 

Uvajanje nove, bolj učinkovite tehnologije v zunanje oglaševanje, je lahko etično sporno iz 

večih vidikov. Prvi izmed teh vidikov izhaja iz narave medija kot takega. Potrošniki namreč 

glede zunanjega oglaševanja nimajo možnosti neizpostavljanja oglasnim sporočilom. Ne 

glede na naš morebitni trud, da oglase ne gledamo, so le-ti ob izpostavljenosti že procesirani v 

naših možganih in na naši nezavedni čustveni ravni vplivajo na nas. 

 

Drugi vidik je povezan z vplivi, ki ga ima oglaševanje na potrošnika. Ambler, Ioannides in 

Rose (2000, str. 17), ki so se specializirali za raziskovanje delovanja možganov so zapisali: 

“kakor strašljivo se sliši, če oglasno sporočilo ne spremeni delovanja možganov ciljnega 
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občinstva, potem ni delovalo”. Če pri tem upoštevamo, da smo uspeli dokazati boljšo 

učinkovitost lentikularne tehnologije glede posredovanja oglaševalskih sporočil in glede 

boljše učinkovitosti pridobivanja pozornosti potrošnikov, lahko povežemo, da je uporaba 

novih tehnologij povezana z učinkovitostjo oglasnih sporočil, da spremenijo način delovanja 

naših možganov. S tem, ko smo dokazali učinkovitost, smo dokazali tudi, da ima lentikularna 

tehnologija nesporno večjo možnost vplivati na možgane potrošnikov kot klasično tiskana.  

 

Nevarnosti, ki smo jim potrošniki izpostavljeni z razvojem novih tehnologij kot je 

lentikularna, nas silijo k razmišljanju preko finančnih koristi, ki jih vpleteni pridobivajo z 

zunanjim oglaševanjem. Vplivanje na emocije potrošnikov brez njihove odobritve bi morala 

biti tema, ki bo v prihodnosti dobila več pozornosti kljub dejstvu, da imajo izvoljene politične 

elite velikokrat koristi iz tovrstnega oglaševanja. Samoregulativa v povezavi z zaščito 

potrošnikov ni zadostna in zunanje oglaševanje je zlasti pri uvajanju novih tehnik oglaševanja 

potrebno uvrstiti na dnevni red preden bo prepozno.  

9.7 Uporabna vrednost za strokovno akademsko uporabo in prispevek k znanosti 

Lentikularna tehnika tiska in njeni učinki so v akademskih krogih zelo slabo dokumentirani, 

zato je potreba po ciljno usmerjenih raziskavah na tem področju velika. Hkrati način analize, 

ki ugotavlja razlike med dvema z vsebinskega vidika enakima oglasoma, prinaša nov način 

razmišljanja. Tako je navkljub dejstvu, da je glavna vrednost doktorske disertacije vsebinske 

narave, izgradnja učinkovite metodologije velik napredek in novost na akademskem področju 

preučevanja učinkov tako lentikularne tehnologije kot oglaševanja. Teoretični okvir namreč 

ne ponuja soglasja glede izbire ene same raziskovalne metode. Raziskovalni model zato kot 

novost uvaja tudi ločevanje preučevanja glede na komponente odzivov, ki naj bi jih oglas 

vzbudil v povezavi z demografskimi značilnostmi potrošnikov. V smislu ekonomske 

učinkovitosti oglasov ocenjevanje oglasov povezuje z nakupno namero, kar še dodatno 

izboljšuje rezultate dela. Končno delo uvaja merjenje pozornosti z opazovanjem in brez 

udeležbe raziskovalca kot rešitev metodoloških omejitev racionalne in raziskovalne 

pristranskosti. Skupni raziskovalni model treh raziskav, ki so izvedene med seboj neodvisno, 

zagotavlja verodostojnost rezultatov in omogoča natančno ponovitev, s tem pa tudi 

verifikacijo pridobljenih rezultatov. Pričakujemo, da bo navzkrižna primerjalna raziskovalna 

struktura omogočala tudi medsebojno primerjavo drugih medijev in testiranje individualnih 

oglasnih sporočil ter oglaševalskih konceptov, saj uvaja način ocenjevanja oglasnih sporočil, 

ki ni vezan izključno na racionalno komponento.  
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Iz navedenega lahko sklepamo, da je izbrana metodologija preučevanja odzivov potrošnikov 

uporabna za preučevanje kakršnih koli oglasnih sporočil v zunanjem oglaševanju. Omogoča 

stroškovno učinkovito predtestiranje oglasov na akademski ravni, ki pa hkrati vsebuje zadosti 

informacij za celostno oceno in s tem zadovoljuje potrebe praktikov. Lestvice CASC, SAM in 

nakupna namera so preverjene lestvice in v kombinaciji z relativno nizko korelacijo nudijo 

vpogled v učinkovitost oglasnega sporočila glede na njegovo racionalne komponento in tri 

komponente emocionalnih odzivov. Tretja raziskava v raziskovalnem modelu je raziskava 

merjenja pozornosti metodološko, ki dopolnjuje raziskovalni model saj meri odzive brez 

raziskovalne in racionalne pristranskosti. Hkrati dopolnjuje raziskovalni model in potrjuje v 

teoriji prikazanega izbrani procesno hierarhični model obnašanja potrošnikov, ki preučevanje 

emocij postavlja v ospredje.  

9.8 Uporabna vrednost za praktično uporabo – izvirni aplikativni prispevek znanosti 

Kljub uporabljeni izključno znanstveni raziskovalni metodologiji je cilj raziskovalnega dela 

prinesel precejšen aplikativni doprinos znanosti na področju lentikularne tehnologije, saj smo 

pridobili vedenje, v kolikšni meri je lentikularno tehnologijo smiselno uporabiti v 

oglaševanju. Hkrati je raziskovalno delo dalo odgovore na vprašanja aplikativne vrednosti 

tehnologije v oglaševanju za različne segmente trga (starejši, mlajši, moški, ženske). Pri 

oblikovanju oglasnih sporočil bodo razvijalci lahko na podlagi CASC lestvice testirali, v 

kolikšni meri so njihovi koncepti uporabni za aplikacijo na lentikularno tehniko tiska in 

kakšne rezultate za posamezen potrošniški segment lahko pričakujejo.  

 

Dodatno lahko predvidevajo, koliko dodatne pozornosti bodo ob morebitni uporabi 

lentikularne 3D tehnike pridobili. Z omenjenimi podatki, ki so razvidni iz rezultatov tega 

raziskovanega dela, lahko oglaševalci na podlagi preprostega testa ugotovijo, kakšna je mera 

dobičkonosnosti uporabe lentikularne tehnologije v primerjavi s klasičnim tiskom za 

konkretna oglasna sporočila. Primer izračuna stroškovne učinkovitosti lentikularne tehnike 

tiska v primerjavi s klasičnim tiskom je predstavljen v razdelku 8.7.  
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9.9 Komu je vsebina disertacije namenjena? 

Doktorska disertacija je namenjena tako akademskemu krogu kot praktikom, ki so vključeni v 

proces kreiranja in načrtovanja oglaševalskih sporočil. Akademiki bodo v delu našli predvsem 

trdno teoretično argumentacijo, pregled obstoječe literature na področju raziskovanja 

oglaševanja, premišljeno izgrajen raziskovalni model, metode obdelave podatkov in rezultate 

analize.  

 

Zelo pomembna pridobitev je tudi enotna metodologija raziskovanja sestavljena iz treh 

neodvisnih raziskav, ki omogoča celovito testiranje odzivov na različne oblike oglasov. Hkrati 

metodologija omogoča primerjalno analizo med učinkovitostjo posameznih oglasnih sporočil 

oziroma med mediji v katerih so le ti objavljeni. Za akademike so zelo zanimivi tudi rezultati 

vpliva oglaševanja na različne demografske podskupine, ki nakazujejo sociološke pomisleke 

pri uvajanju novih tehnik oglaševanja.  

 

Praktiki bodo vrednost dela v prvi vrsti našli predvsem v uporabnosti za načrtovanje 

oglaševalskih kampanj, ki vsebujejo lentikularno tehnologijo. Delo omogoča, da po testiranju 

oglasa s CASC lestvico praktik lahko na podlagi rezultatov tega dela predvideva povečanje 

odziva potrošnikov pri uporabi lentikularne tehnike tiska oglasov v primerjavi s klasično.  

 

Hkrati lahko iz dela praktik sklepa, za katere ciljne segmente potrošnikov se lentikularno 

tehniko najbolj izplača uporabiti. Vendar navedena usmeritev na lentikularno tehniko še 

zdaleč ni vse, kar praktik iz tega raziskovalnega projekta lahko pridobi. Izbor in uporaba 

navedenih lestvic ima močno argumentacijo in s tem, ko smo dokazali njihovo zmožnost 

zaznati odstopanja v posameznih komponentah odziva, lahko na tej podlagi praktik na 

oglaševalskem področju predtestira katerokoli oglasno sporočilo. Ta metodologija je 

preprosta in stroškovno zelo ugodna. Rezultati ocene štirih oglasnih parov pa pri tem lahko 

služijo kot primerjalna ocena, dokler praktik sam ne bo ustvaril svoje baze ocen oglasnih 

sporočil.  

 117



9.10 Zaključek 

Raziskovalno delo je bilo usmerjeno v glavno raziskovalno vprašanje ali obstajajo razlike v 

zunanjem oglaševanju med odzivi potrošnikov na oglase tiskane z lentikularno (3D) v 

primerjavi s klasično (2D) tehniko tiska. Učinki lentikularne tehnike tiska so zelo slabo 

raziskani kljub čedalje večji uporabi v praksi, zato je bilo potrebno pred začetkom analize 

postaviti teoretični okvir, znotraj tega pa uvrstiti raziskovalni model in tehnike merjenja. Pri 

tem smo se ozirali na izkušnje iz klasičnega raziskovanja zunanjega oglaševanja in 

oglaševanja nasploh, kjer pa sodobne teorije postavljajo emocije v ospredje. Večino 

izpostavljenosti oglasom je namreč v stanju nizke vpletenosti in posledično tovrstne učinke 

oglaševanja zelo težko merimo s tradicionalnimi metodami kot sta na primer priklic in 

všečnost oglasa. Zlasti v zunanjem oglaševanju, kjer so zaradi narave medija časi 

izpostavljenosti majhni, vpletenost pa nizka, je bilo potrebno poiskati metode merjenja, ki bi 

lahko pojasnile razlike med dvema vsebinsko enakima oglasoma natiskana v dveh različnih 

tehnikah tiska. Pri tem sta bili osnova MacLeanova teorija delovanja možganov in Hall-ov 

model procesiranja oglasnih sporočil. Izbrali smo lestvice, ki so bile večkrat preverjene v 

različnih raziskavah različnih medijev in so nam omogočile, da učinke merimo po treh 

emocionalnih in po racionalni komponenti. Ta inovativen način konstukta raziskovalnega 

modela, ki vključuje štiri komponente pa nam je omogočil zelo poglobljeno analizo na 

celotnem spektru mogočih tematik oglasnih sporočil. Tako je raziskovalno delo z analizo 

štirih komponent odziva omogočilo celosten pogled na učinke lentikularne tehnike tiska. 

 

V tem raziskovalnem delu je bila namenoma uporabljena (v okviru zmožnosti resursov in 

tehnične opreme) vrsta različnih tehnik merjenja od besedne, vizualne samoevalvacijske do 

metode opazovanja brez udeležbe. Cilj raznovrstnosti je bilo dvigovanje kredibilnosti 

raziskovalnega modela in s tem zmanjšanje tveganja za morebitne napake. Medsebojno 

vsebinsko dopolnjevanje raziskav, ki temeljijo na različnih tehnikah, nam je omogočilo, da 

lažje stojimo za rezultati, ki jasno govorijo v prid večji učinkovitosti lentikularne tehnike 

tiska. Raznovrstnost se kaže tudi v zvezi z uporabljenimi kvantitativnimi statističnimi 

metodami. V delu so bili namreč uporabljeni tako parametrični kot neparametrični testi. V 

skupini parametričnih testov smo najprej dokazali razlike v učinkovitosti s Studentovim t- 

testom, ki pa jih je kasneje potrdila tudi kompleksna multivariatna analiza variance s post-hoc 

primerjavo.  
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Pred začetkom raziskovalnega dela so bila pričakovanja o učinkovitosti lentikularne 

tehnologije zelo visoka. Iz neakademskih raziskav je izhajalo pričakovanje po nekajkratnem 

povečanju pozornosti in učinkovitosti z uporabo lentikularne tehnike tiska. Iz navedenega 

smo, kljub temu, da so se pričakovanja o boljši učinkovitosti uresničila, presenečeni nad 

izmerjenimi ne zelo velikimi razlikami. Le-te se gibljejo do največ 1,84 točke na 9-stopenjski 

lestvici SAM in 1,81 na 7-stopenjski lestvici nakupna namera. Povprečno povečanje 0,50 za 

SAM in 0,63 za nakupno namero pa kljub statistični značilnosti ni zelo veliko. Zaradi tega 

smo lahko presenečeni, da smo uspeli dokazati zelo veliko število preučevanih razlik v 

učinkih in praktično vse hipoteze. V prvi vrsti je to odraz dejstva, da lentikularna tehnologija 

izboljša ocenjevanje po SAM in nakupni nameri konsistentno praktično za vse podskupine. 

Drugič je to posledica velikosti vzorcev raziskav št. 2 in št. 3, ki sta zajemali več kot 5000 

ocen oglasov. Nenazadnje pomeni tovrsten uspeh glede preučevanja tudi potrdilo o 

primernem izboru orodij za ocenjevanje, saj so rezultati sledili teoretskim pričakovanjem, 

raziskavam na področju ostalega oglaševanja in laičnim pričakovanjem.  

 

Analizirali smo tudi tri starostne skupine (mlajši, srednji in starejši potrošniki) ter razlike med 

odzivi moških in žensk pri čemer je bilo analiziranih več kot tisoč kompleksnih razmerij med 

spremenljivkami v 84-ih skupinah. Tovrstna analiza pa je prinesla dobre rezultate, saj smo 

uspeli natančno analizirati, kakšne učinke se od lentikularne tehnike lahko pričakuje v 

posamezni demografski podskupini. Mlajši potrošniki (15–24 let) so dejansko bolje nagradili 

uporabo lentikularne 3D tehnike tiska v primerjavi s srednje starimi in s starejšim segmentom 

potrošnikov (nad 65 let) za vse kategorije oglasov. Po pričakovanjih najbolj izstopa segment 

starejših potrošnikov, pri katerem ni bilo mogoče dokazati razlik med učinki oglasov tiskanih 

s klasičnim in lentikularnim tiskom. Zaradi svojih zmožnosti zaznave in obdelave vizualnih 

informacij in nenazadnje tudi zaradi svojih prepričanj osebe nad 65 let kot edini demografski 

segment niso nagradile uporabe lentikularne tehnike tiska. Razlike med spoloma na drugi 

strani niso enostranske. Ženske so na lestvici SAM bolje nagradile uporabo lentikularne 

tehnologije za primaren in družben oglas. Na drugi strani lahko za racionalen in 

individualističnem oglas dokažemo nasprotni učinek, saj so moški statistično nagradili 

uporabo lentikularne tehnike 3D medtem, ko jo ženske niso.  

 

Z analizo segmentov potrošnikov smo uspeli dvigniti uporabnost pridobljenih rezultatov tudi 

na raven praktične uporabnosti, saj lahko izračuni omogočijo konkretno referenco pri izvedbi 

testiranja oglasov v prihodnosti. Tako konkretni rezultati povprečnih ocen za posamezne 
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segmente potrošnikov omogočajo natančnejše načrtovanje oglaševalski kampanj in 

pričakovanega donosa na investicijo v oglaševanje z lentikularno tehniko tiska. 

 

Presenetili so nas tudi rezultati eksperimentalne raziskave merjenja pozornosti (št. 3), kjer 

smo za povprečno pritegnitev pozornosti klasičnih oglasov dobili vrednost 15,2%, kar je 

povsem primerljivo z eno redkih podobnih raziskav, ki sta jo izvedla Wilson in Till (2008, str. 

65), kjer je bila povprečna pritegnitev pozornosti oglasnih sporočil 16,2% (avtorja sta 

preučevala le klasično tiskane oglase in ne lentikularnih). Glede pritegnitve pozornosti 

lentikularne tehnike je raziskava pokazala za 70,9% večjo pozornost v primerjavi s klasično 

tiskanim oglasom, kar je sicer zelo veliko, ni pa ekstremno, kot so nakazovale predstavljene 

neakademsko izvedene raziskave. Pri tem pa je kljub poznanosti tehnike, saj so se z 3D 

lenikularnim učinkom srečali skoraj vsi vprašani (priloga 4.3.1 in razdelek 5.2.6), dodatno 

potrebno upoštevati relativno novost tehnike. Le-ta je verjetno v določeni meri prispevala k 

navedeni razliki in bi se v primeru masovne uporabe tehnike lahko zmanjšala. 

 

Poglavju analize pritegnitve pozornosti smo dodali ilustrativni izračun stroškovne 

učinkovitosti lentikularne tehnike tiska v primerjavi s klasičnim tiskom za povprečno 

oglaševalsko kampanjo vrednosti 30.000 € (razdelek 8.7). Primerjava nam je pokazala, da je 

za kratkoročno nekajtedensko oglaševanje še vedno bolj učinkovit klasični tisk na papir, 

medtem ko je za daljše oglaševanje bolj učinkovito lentikularno oglaševanje. Ker pa je 

omenjeni izračun je podvržen vrsti predpostavk ter višini stroškov izdelave lentikularnega 

tiska (ki se znižujejo), trenutno ne moremo z zagotovostjo trditi, da bo lentikularna 3D 

tehnika tiska bolj ali pa manj učinkovita od klasične 2D tehnike tiska tudi za najbolj pogosto 

kratkoročno oglaševanje. S precejšnjo gotovostjo pa lahko trdimo le, da bo dejansko 

učinkovitost v prihodnosti pokazal trg zunanjega oglaševanja.  

 

Lentikularna tehnika je v ciklu rasti in v prihodnosti lahko pričakujemo precejšnje spremembe 

pri njeni uporabi na področju zunanjega oglaševanja. Do kolikšne mere bo zaradi večje 

učinkovitosti, ki smo jo dokazali v tem delu, lentikularno tehniko tiska trg zaradi višjih 

stroškov izdelave sprejel, zakonodajni organi dovolili in oglaševalci uporabljali, pa bo v veliki 

meri vplivalo na to, v kakšnem okolju bodo naši otroci odraščali. Zelo verjetno bo v njem 

precej tridimenzionalnosti, vprašanje pa je, koliko od tega bo lentikularnega oglaševanja. 

Vsekakor pa je razumevanje učinkov in načinov merjenja pri uvajanju novih tehnik izjemnega 

pomena, zato je vsakršno prihodnje raziskovanje na tem področju dobrodošlo. 
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11 SLOVENSKO – ANGLEŠKI SLOVAR UPORABLJENIH 

PREVEDENIH STATISTIČNIH IZRAZOV 

SLOVENSKI IZRAZ ANGLEŠKI IZRAZ 

% ZNOTRAJ % WITHIN 

95% INTERVAL ZAUPANJA 

ARITMETIČNE SREDINE 

95% CONFIDENCE INTERVAL FOR 

MEAN 

95% INTERVAL ZAUPANJA RAZLIKE 
95% CONFIDENCE INTERVAL OF THE 

DIFFERENCE 

ARITMETIČNA SREDINA MEAN 

DELNI ETA KVADRAT PARTIAL ETA SQUARED 

DOMNEVANE STOPINJE SVOBODE HYPOTHESIS DF 

FISHERJEV NATANČNI TEST FISHER'S EXACT TEST 

FREKVENCA FREQUENCY 

HI-KVADRAT PORAZDELITEV CHI-SQUARED DISTRIBUTION 

HI-KVADRAT TEST CHI-SQUARE TESTS 

HOTELLINGOVA PORAZDELITEV HOTELLING'S TRACE 

IMAJO PRIČAKOVANO ŠTEVILO 

MANJ KOT 5. MINIMALNO 

PRIČAKOVANO ŠTEVILO JE  

HAVE EXPECTED COUNT LESS THAN 

5. THE MINIMUM EXPECTED COUNT 

IS 

IZRAČUNANO LE ZA 2X2 TABELO COMPUTED ONLY FOR A 2X2 TABLE 

KUMULATIVNI ODSTOTEK CUMULATIVE PERCENT 

LEVENOV TEST ENAKOSTI 

VARIANCE 

LEVENE'S TEST FOR EQUALITY OF 

VARIANCES 

LINEARNA-LINEARNA POVEZAVA LINEAR-BY-LINEAR ASSOCIATION 

MAKSIMUM MAXIMUM 

MANJKA MISSING 

MED SKUPINAMI BETWEEN GROUPS 

MED SKUPINAMI WITHIN GROUPS 

MEDIANA MEDIAN 

MINIMUM MINIMUM 
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MODEL: DESIGN: INTERCEPT 

MULTIPLA PRIMERJAVA MULTIPLE COMPARISONS 

MULTIVARIATNI TESTI MULTIVARIATE TESTS 

NAPAKA STOPNJE SVOBODE ERROR DF 

ODSTOTEK PERCENT 

ODVISNA SPREJEMLJIVKA DEPENDENT VARIABLE 

OPISNA STATISTIKA DESCRIPTIVES 

PEARSONOV HI- KVADRAT PEARSON CHI-SQUARE 

PILLAI'S TRACE PILLAI'S TRACE 

POPRAVEK ZA NEPREKINJENOST CONTINUITY CORRECTIONB 

POPRAVLJEN MODEL CORRECTED MODEL 

PREDPOSTAVKA ENAKOSTI 

VARIANC 
EQUAL VARIANCES ASSUMED 

PREDPOSTAVKA NEENAKOSTI 

VARIANC 
EQUAL VARIANCES NOT ASSUMED 

PRILAGOJEN R-KVADRAT ADJUSTED R SQUARED 

R KVADRAT R SQUARED 

RAZLIKA SREDNJE VREDNOSTI MEAN DIFFERENCE 

RAZMERJE VERJETIJ LIKELIHOOD RATIO 

ROYEV NAJVEČJI KOREN ROY'S LARGEST ROOT 

SKUPIN CELLS 

SPODNJA LOWER 

SPODNJA LOWER BOUND 

SREDNJI KVADRAT MEAN SQUARE 

STANDARDNA DEVIACIJA STD. DEVIATION 

STANDARDNA NAPAKA 

ARITMETIČNIH SREDIN 
STD. ERROR MEAN 

STANDARDNA NAPAKA OCENE STD. ERROR 

STANDARDNA NAPAKA RAZLIKE STD. ERROR DIFFERENCE 

STATISTIKA SKUPINE GROUP STATISTICS 

STOPNJE SVOBODE (DF) DF 

ŠT. VELJAVNIH PRIMEROV N OF VALID CASES 

ŠTEVILO COUNT 
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T-TEST ZA ENAKOST ARITMETIČNIH 

SREDIN 
T-TEST FOR EQUALITY OF MEANS 

TEST NEODVISNIH VZORCEV INDEPENDENT SAMPLES TEST 

TEST UČINKOV MED PRIMERI 
TESTS OF BETWEEN-SUBJECTS 

EFFECTS 

TESTIRANJE HIPOTEZE, DA JE 

NAPAKA VARIANCE ODVISNE 

SPREMENLJIVKE ENAKA ZA VSE 

SKUPINE 

TESTS THE NULL HYPOTHESIS THAT 

THE ERROR VARIANCE OF THE 

DEPENDENT VARIABLE IS EQUAL 

ACROSS GROUPS. 

TOČEN IZRAČUN EXACT STATISTIC 

UČINEK EFFECT 

VARIACIJSKI RAZMIK RANGE 

VARIANCA VARIANCE 

VELJAVEN VALID 

VELJAVEN OSTOTEK VALID PERCENT 

VIR SOURCE 

VREDNOST VALUE 

VSOTA KVADRATOV SUM OF SQUARES 

VSOTA KVADRATOV TIPA 3 TYPE III SUM OF SQUARES 

VSOTA VREDNOSTI TOTAL 

WILKS' LAMBDA WILKS' LAMBDA 

ZGORNJA UPPER 

ZGORNJA MEJA UPPER BOUND 

ZGORNJA MEJA F Z NAJNIŽNIM 

NIVOJEM ZNAČILNOSTI 

THE STATISTIC IS AN UPPER BOUND 

ON F THAT YIELDS A LOWER BOUND 

ON THE SIGNIFICANCE LEVEL. 

ZNAČILNOST SIG. 

ZNAČILNOST (DVOSTRANSKA) SIG. (2-TAILED) 

 

Vir: Statistično društvo Slovenije – Sekcija za statistično terminologijo; International 

Statistical Institute 
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1 RAZISKAVA ŠT. 1 

1.1 Tabela: Lokacije ocenjevanja raziskave št. 1, št. 2 in št. 3  

Št. Lokacija Naslov Poštna številka 

1 Citypark Ljubljana - Interspar Šmartinska 152 G 1000 Ljubljana 

2 Qlandia Maribor - Interspar C. Proletarskih Brigad 100 2000 Maribor 

3 Supermarket Planet Tuš Topliška cesta 2 8000 Novo Mesto 

4 Hofer Kranj Šuceva ulica 23 A  4000 Kranj 

5 Mercator Hipermarket  Industrijska c. 6 5000 Nova Gorica 

6 Lidl Koper Kolodvorska cesta 5 6000 Koper 

7 Hofer Domžale Šaranovičeva cesta 27a  1230 Domžale 

8 Mercator Trzin Kidričeva 5 1236 Trzin 

9 Mercator Supermarket Vodotučine 18 1295 Ivančna Gorica 

1.2 Vprašalnik raziskava št. 1  

Vpiši številko ocenjevanega oglasa:_______  

Ali vas je oglas spravil v dobro voljo? Sploh ne  1     2     3     4    5     6     7     zelo 

Ali ste morda razmišljati o razlikah med blagovno 
znamko iz oglasa in konkurenčnimi izdelki/storitvami? 

Sploh ne  1     2     3     4    5     6     7     zelo 

Ste se po oglasu počutili bolj seksi? Sploh ne  1     2     3     4    5     6     7     zelo 

Ste ob oglasu občutili kakršnokoli prestrašenost? Sploh ne  1     2     3     4    5     6     7     zelo 

Ste ob oglasu razmišljali o prednostih in slabostih 
blagovne znamke? 

Sploh ne  1     2     3     4    5     6     7     zelo 

Vam je oglas vzbudil občutek optimizma? Sploh ne  1     2     3     4    5     6     7     zelo 

Vam je oglas povzročil občutek jeze? Sploh ne  1     2     3     4    5     6     7     zelo 

Ste ob oglasu razmišljali o argumentih za uporabo ali 
proti uporabi te blagovne znamke? 

Sploh ne  1     2     3     4    5     6     7     zelo 

Se vam je oglas gnusil? Sploh ne  1     2     3     4    5     6     7     zelo 

Vas je oglas navdušil? Sploh ne  1     2     3     4    5     6     7     zelo 

Ste ob oglasu razmišljali o lastnostih blagovne znamke? Sploh ne  1     2     3     4    5     6     7     zelo 

Ste občutili zavidljivost? Sploh ne  1     2     3     4    5     6     7     zelo 

Ste ob oglasu občutili, da bi lahko pripadali skupini, ki 
uporablja to blagovno znamko? 

Sploh ne  1     2     3     4    5     6     7     zelo 

Ste se po oglasu počutili agresivno? Sploh ne  1     2     3     4    5     6     7     zelo 

Ste se ob oglasu počutili razdraženo? Sploh ne  1     2     3     4    5     6     7     zelo 

Ste se ob oglasu počutili ponosni nase? Sploh ne  1     2     3     4    5     6     7     zelo 

Ali sedajle nosite kontaktne leče oz. imajo vaša očala, ki 
jih sedaj nosite korekcijo dioptrije (prilagodi vprašanje)  Ni korekcije     očala z dioptrijo ali kontaktne leče 

 
 
Datum in čas anketiranja: 
Lokacija anketiranja: 
Letnica rojstva: 
Spol: 
Anketar:  
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1.3 Tabela: Prevod lestvice CASC in razdelitev po komponentah 

 

Š
t.

 Originalna lestvica 
Slovenski prevod (uporabljena 
lestvica) 

Komponenta. po 
CASC 

1 Did the ad make you feel happy?  
Ali vas je oglas spravil v dobro 
voljo? 

D 

2 
Did the ad make you think of real 
differences between the brand 
and its competitors?  

Ali ste morda razmišljati o 
razlikah med blagovno znamko iz 
oglasa in konkurenčnimi 
izdelki/storitvami? 

B 

 3 Did the ad make you feel sexy? 
Ste se po oglasu počutili bolj 
seksi? 

A 

 4 Did the ad make you feel afraid? 
Ste ob oglasu občutili kakršnokoli 
prestrašenost? 

C 

5 
Did the ad make you think of the 
pros or cons of the brand? 

Ste ob oglasu razmišljali o 
prednostih in slabostih blagovne 
znamke? 

B 

6 
Did the ad make you feel 
hopeful? 

Vam je oglas vzbudil občutek 
optimizma? 

D 

7 Did the ad make you feel angry? 
Vam je oglas povzročil občutek 
jeze? 

C 

8 
Did the ad make you think of 
arguments for using or not using 
the brand? 

Ste ob oglasu razmišljali o 
argumentih za uporabo ali proti 
uporabi te blagovne znamke? 

B 

9 
Did the ad make you feel 
disgusted? 

Se vam je oglas gnusil? C 

10 
Did the ad make you feel a sense 
of power? 

Vas je oglas navdušil? A 

11 
Did the ad make you think of facts 
about the brand? 

Ste ob oglasu razmišljali o 
lastnostih blagovne znamke? 

B 

12 
Did the ad make you feel 
envious? 

Ste občutili zavidljivost? A 

13 
Did the ad make you feel a sense 
of affiliation? 

Ste ob oglasu občutili, da bi lahko 
pripadali skupini, ki uporablja to 
blagovno znamko? 

D, E 

14 
Did the ad make you feel 
aggressive? 

Ste se po oglasu počutili 
agresivno? 

A 

15 
Did the ad make you feel 
irritated? 

Ste se ob oglasu počutili 
razdraženo? 

C 

16 Did the ad make you feel proud? 
Ste se ob oglasu počutili ponosni 
nase? 

D, F 

 
A – primarne emocije 
B – racionalna komponenta 
C – negativne emocije  
D – pozitivne emocije  
E – družbene emocije  
F – individualistične emocije 
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1.4 Demografske značilnosti raziskave št.1 

1.4.1 Tabela: Demografske značilnosti glede na starost 

 
Statistika 
Starost anketirane osebe  

Veljavni primeri 988 N 
Manjka 0 

Aritmetična sredina 42,7368 
Mediana 41,0000 
Standardna deviacija 10,32303 
Variance 106,565 
Variacijski razmik 58,00 
Minimum 16,00 
Maksimum 74,00 

1.4.2 Tabela: Demografske značilnosti glede na spol anketiranega 

 
Spol 
 Frekvenca Odstotek Odstotek veljavnih primerov Kumulativni odstotek 

moški 390 39,5 39,5 39,5 
ženski 598 60,5 60,5 100,0 

Veljavni 
primeri 

Skupaj 988 100,0 100,0  
 

1.5 Analiza vpliva korekcije vida (ali oseba v času anketiranja uporablja očala ali 

kontaktne leče) na ocene posameznih lestvic v raziskavi št. 1  

1.5.1 Tabela: Odstotek vseh anketiranih, ki so uporabljali korekcijo vida 

 
Korekcija vida 

 Frekvenca Odstotek Odstotek veljavnih primerov Kumulativni odstotek 
Ne 607 61,4 61,4 61,4 
Da 381 38,6 38,6 100,0 

Veljavni 
primeri 

Skupaj 988 100,0 100,0  

1.5.2 Tabela: Povprečja posameznih analiziranih skupin in opisna statistika 

Statistika skupine 

 Korekcija vida 

N 
Aritmetična 
sredina 

Standardna 
deviacija 

Standardna 
napaka 
aritmetične 
sredine 

Ne 607 3,86 2,044 ,083 Ocenjen po komponenti 
INDIVIDUALISTIČNIH emocij po CASC 
dimension1 

Da 381 3,70 2,135 ,109 
Ne 607 2,48 1,229 ,050 Ocenjen po komponenti PRIMARNIH 

emocij po CASC 
dimension1 

Da 381 2,31 1,174 ,060 
Ne 607 3,44 1,949 ,079 Ocenjen po komponenti DRUŽBENIH 

emocij po CASC 
dimension1 

Da 381 3,46 1,951 ,100 
Ne 607 3,27 1,263 ,051 Ocenjen po RACIONALNI komponenti 

po CASC 
dimension1 

Da 381 3,26 1,219 ,062 
Ne 607 3,97 ,724 ,029 Ocenjen po CELOTNI LESTVICI CASC 

dimension1 

Da 381 3,94 ,679 ,035 
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1.5.3 Tabela: T – testi neodvisnih vzorcev (preučevanje razlik v povprečni oceni glede na 

to ali anketirana oseba uporablja korekcijo vida ali ne) za različne lestvice. 

 

Test neodvisnih vzorcev 
Levenov test 
enakosti 
variance t-test enakosti aritmetične sredine 

95% interval 
zaupanja 
razlike 

 

F 

Zna
čilno
st t 

Stopnje 
svobode 
(df) 

Značil
nost 
(dvostr
anska)

Razlika 
srednje 
vrednosti

Standa
rdna 
napak
a 
razlike 

Spodnj
i 

Zgor
nji 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

3,803 ,051 1,227 986 ,220 ,167 ,136 -,100 ,434Ocenjen po 
komponenti 
INDIVIDUALI
STIČNIH 
emocij po 
CASC 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
1,214 781,032 ,225 ,167 ,137 -,103 ,436

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

2,602 ,107 2,130 986 ,033 ,168 ,079 ,013 ,323Ocenjen po 
komponenti 
PRIMARNIH 
emocij po 
CASC 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
2,152 834,673 ,032 ,168 ,078 ,015 ,322

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

,022 ,882 -,093 986 ,926 -,012 ,127 -,262 ,238Ocenjen po 
komponenti 
DRUŽBENIH 
emocij po 
CASC 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
-,093 806,653 ,926 -,012 ,127 -,262 ,238

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

2,078 ,150 ,046 986 ,963 ,004 ,081 -,156 ,164Ocenjen po 
RACIONALNI 
komponenti 
po CASC Predpostavka 

neenakosti 
varianc 

  
,047 828,828 ,963 ,004 ,081 -,155 ,162

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

4,496 ,034 ,575 986 ,566 ,027 ,046 -,064 ,117Ocenjen po 
CELOTNI 
LESTVICI 
CASC Predpostavka 

neenakosti 
varianc 

  
,583 845,714 ,560 ,027 ,046 -,063 ,116

1.6 Rezultati raziskave št.1: Primerjava med skupinami (testiranje lestvice) 

1.6.1 Tabela: Povprečja posameznih skupin motivov glede na merjenje z RACIONALNO 

komponento po CASC 

 
95% interval zaupanja 
aritmetične sredine  

N 
Aritmetična 
sredina 

Standardna 
deviacija 

Standardna 
napaka Spodnja meja Zgornja meja 

primaren 278 3,17 1,070 ,064 3,04 3,29 
družben 187 3,42 1,445 ,106 3,21 3,63 
racionalen 193 3,83 1,359 ,098 3,63 4,02 
individualističen 330 2,93 1,056 ,058 2,82 3,05 
Skupaj 988 3,27 1,246 ,040 3,19 3,34 
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1.6.2 Tabela: Analiza variance posameznih skupin motivov glede na merjenje z 

RACIONALNO komponento po CASC 

 
ANOVA 
Ocenjen po RACIONALNI komponenti po CASC 
 Vsota kvadratov  Stopnje svobode (df) Srednji kvadrat F Značilnost 
Med skupinami 105,138 3 35,046 24,171 ,000 
Znotraj skupin 1426,689 984 1,450   
Skupaj  1531,827 987    
 

1.6.3 Tabela: Analiza primerjav (Scheffe) med skupinami posameznih skupin motivov 

glede na merjenje z RACIONALNO komponento po CASC  

 
Multipla primerjava 
Ocenjen po RACIONALNI komponenti po CASC 
Scheffe 
(I) Predvidena skupina oglasa 
glede na uporabljen motiv 

(J) Predvidena skupina oglasa 
glede na uporabljen motiv 

Razlika srednje 
vrednosti (I-J) 

Standardna 
napaka Značilnost 

družben -,257 ,114 ,166 
racionalen -,662* ,113 ,000 

primaren 

individualističen ,234 ,098 ,129 
primaren ,257 ,114 ,166 
racionalen -,405* ,124 ,013 

družben 

individualističen ,491* ,110 ,000 
primaren ,662* ,113 ,000 
družben ,405* ,124 ,013 

racionalen 

individualističen ,896* ,109 ,000 
primaren -,234 ,098 ,129 
družben -,491* ,110 ,000 

  

individualističen 

racionalen -,896* ,109 ,000 
* Razlika srednje vrednosti je značilna pri p<0,05. 
 

1.6.4 Tabela: Povprečja posameznih skupin motivov merjeno po komponenti 

PRIMARNIH emocij komponento po CASC 

 
Opisna statistika 
Ocenjen po komponenti PRIMARNIH emocij po CASC 

95% interval zaupanja aritmetične 
sredine  

N 
Aritmetična 
sredina 

Standardna 
deviacija 

Standardna 
napaka Spodnja meja Zgornja meja 

primaren 278 3,03 1,316 ,079 2,87 3,18 
družben 187 2,42 1,119 ,082 2,26 2,58 
racionalen 193 2,04 1,032 ,074 1,89 2,19 
individualističen 330 2,12 1,056 ,058 2,00 2,23 
Skupaj 988 2,41 1,210 ,038 2,34 2,49 
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1.6.5 Tabela: Analiza variance posameznih skupin motivov merjeno po komponenti 

PRIMARNIH emocij komponento po CASC 

 
ANOVA 
Ocenjen po komponenti PRIMARNIH emocij po CASC 
 Vsota kvadratov  Stopnje svobode (df) Srednji kvadrat F Značilnost 
Med skupinami 161,331 3 53,777 41,215 ,000 
Znotraj skupin 1283,903 984 1,305   
Skupaj 1445,233 987    
 

1.6.6 Tabela: Analiza primerjav (Scheffe) med skupinami posameznih skupin motivov 

merjeno po komponenti PRIMARNIH emocij komponento po CASC 

 
Multipla primerjava 
Ocenjen po komponenti PRIMARNIH emocij po CASC 
Scheffe 
(I) Predvidena skupina 
oglasa glede na 
uporabljen motiv 

(J) Predvidena skupina oglasa 
glede na uporabljen motiv Razlika srednje 

vrednosti (I-J) 
Standardna 
napaka Značilnost 

družben ,612* ,108 ,000 
racionalen ,987* ,107 ,000 

primaren 

individualističen ,914* ,093 ,000 
primaren -,612* ,108 ,000 
racionalen ,376* ,117 ,017 

družben 

individualističen ,302* ,105 ,040 
primaren -,987* ,107 ,000 
družben -,376* ,117 ,017 

racionalen 

individualističen -,074 ,104 ,917 
primaren -,914* ,093 ,000 
družben -,302* ,105 ,040 

individualističen 

racionalen ,074 ,104 ,917 
* Razlika srednje vrednosti je značilna pri p<0,05. 
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1.6.7 Tabela: Povprečja posameznih skupin motivov merjeno po komponenti 

DRUŽBENIH emocij komponento po CASC 

 
Opisna statistika 
Ocenjen po komponenti DRUŽBENIH emocij po CASC 

95% interval zaupanja aritmetične 
sredine  

N 
Aritmetična 
sredina 

Standardna 
deviacija 

Standardna 
napaka Spodnja meja Zgornja meja 

primaren 278 3,55 1,785 ,107 3,34 3,76 
družben 187 4,44 1,875 ,137 4,17 4,71 
racionalen 193 3,03 1,927 ,139 2,75 3,30 
individualističen 330 3,05 1,930 ,106 2,84 3,26 
Skupaj 988 3,45 1,949 ,062 3,33 3,57 
 

1.6.8 Tabela: Analiza variance posameznih skupin motivov merjeno po komponenti 

DRUŽBENIH emocij komponento po CASC 

 
 
ANOVA 
Ocenjen po komponenti DRUŽBENIH emocij po CASC 

 
Vsota kvadratov  

Stopnje svobode 
(df) Srednji kvadrat F Značilnost 

Med skupinami 272,637 3 90,879 25,728 ,000 
Znotraj skupin 3475,832 984 3,532   
Skupaj 3748,470 987    
 

1.6.9 Tabela: Analiza primerjav (Scheffe) med skupinami posameznih skupin motivov 

merjeno po komponenti DRUŽBENIH emocij komponento po CASC 

 

Multipla primerjava 
Ocenjen po komponenti DRUŽBENIH emocij po CASC 
Scheffe 
(I) Predvidena skupina 
oglasa glede na 
uporabljen motiv 

(J) Predvidena skupina oglasa 
glede na uporabljen motiv Razlika srednje 

vrednosti (I-J) 
Standardna 
napaka Značilnost 

družben -,888* ,178 ,000 
racionalen ,524* ,176 ,032 

primaren 

individualističen ,499* ,153 ,014 
primaren ,888* ,178 ,000 
racionalen 1,413* ,193 ,000 

družben 

individualističen 1,387* ,172 ,000 
primaren -,524* ,176 ,032 
družben -1,413* ,193 ,000 

racionalen 

individualističen -,026 ,170 ,999 
primaren -,499* ,153 ,014 
družben -1,387* ,172 ,000 

individualističen 

racionalen ,026 ,170 ,999 
* Razlika srednje vrednosti je značilna pri p<0,05. 
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1.6.10 Tabela: Povprečja posameznih skupin motivov merjeno po komponenti 

INDIVIDUALISTIČNIH emocij komponento po CASC 

 
Opisna statistika 
Ocenjen po komponenti INDIVIDUALISTIČNIH emocij po CASC 

95% interval zaupanja 
aritmetične sredine  

N 
Aritmetična 
sredina 

Standardna 
deviacija 

Standardna 
napaka Spodnja meja Zgornja meja 

primaren 278 3,53 1,974 ,118 3,29 3,76 
družben 187 3,69 2,140 ,157 3,38 4,00 
racionalen 193 2,85 1,982 ,143 2,57 3,14 
individualističen 330 4,65 1,872 ,103 4,45 4,85 
Skupaj 988 3,80 2,080 ,066 3,67 3,93 
 

1.6.11 Tabela: Analiza variance posameznih skupin motivov merjeno po komponenti 

INDIVIDUALISTIČNIH emocij komponento po CASC 

 
 
ANOVA 
Ocenjen po komponenti INDIVIDUALISTIČNIH emocij po CASC 
 Vsota kvadratov  Stopnje svobode (df) Srednji kvadrat F Značilnost 
Med skupinami 433,223 3 144,408 37,019 ,000 
Znotraj skupin 3838,497 984 3,901   
Skupaj 4271,720 987    
 

1.6.12 Tabela: Analiza primerjav med skupinami posameznih skupin motivov merjeno po 

komponenti INDIVIDUALISTIČNIH emocij komponento po CASC 

 
Multipla primerjava 
Ocenjen po komponenti INDIVIDUALISTIČNIH emocij po CASC 
Scheffe 
(I) Predvidena skupina 
oglasa glede na 
uporabljen motiv 

(J) Predvidena skupina oglasa 
glede na uporabljen motiv Razlika srednje 

vrednosti (I-J) 
Standardna 
napaka Značilnost 

družben -,165 ,187 ,855 
racionalen ,670* ,185 ,005 

primaren 

individualističen -1,123* ,161 ,000 
primaren ,165 ,187 ,855 
racionalen ,835* ,203 ,001 

družben 

individualističen -,959* ,181 ,000 
primaren -,670* ,185 ,005 
družben -,835* ,203 ,001 

racionalen 

individualističen -1,794* ,179 ,000 
primaren 1,123* ,161 ,000 
družben ,959* ,181 ,000 

individualističen 

racionalen 1,794* ,179 ,000 
* Razlika srednje vrednosti je značilna pri p<0,05. 
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1.6.13 Tabela: Povprečja posameznih skupin motivov oglasov merjeno po celotni lestvici 

CASC 

 
Opisna statistika 
Ocenjen po CELOTNI LESTVICI CASC 

95% interval zaupanja 
aritmetične sredine  

N 
Aritmetična 
sredina 

Standardna 
deviacija 

Standardna 
napaka Spodnja meja Zgornja meja 

primaren 278 4,05 ,670 ,040 3,97 4,12 
družben 187 4,13 ,716 ,052 4,03 4,24 
racionalen 193 3,87 ,774 ,056 3,76 3,98 
individualističen 330 3,84 ,663 ,036 3,77 3,91 
Skupaj 988 3,96 ,707 ,022 3,92 4,00 
 

1.6.14 Tabela: Analiza variance posameznih skupin motivov merjeno po celotni lestvici 

CASC 

 
 
ANOVA 
Ocenjen po CELOTNI LESTVICI CASC 
 Vsota kvadratov  Stopnje svobode (df) Srednji kvadrat F Značilnost 
Med skupinami 13,844 3 4,615 9,479 ,000 
Znotraj skupin 479,056 984 ,487   
Skupaj 492,901 987    
 

1.6.15 Tabela: Analiza primerjav (Scheffe) med skupinami posameznih skupin motivov 

merjeno po celotni lestvici CASC 

 

Multipla primerjava 
Ocenjen po CELOTNI LESTVICI CASC 
Scheffe 
(I) Predvidena skupina 
oglasa glede na 
uporabljen motiv 

(J) Predvidena skupina 
oglasa glede na uporabljen 
motiv 

Razlika srednje 
vrednosti (I-J) 

Standardna 
napaka Značilnost 

družben -,088 ,066 ,618 
racionalen ,176 ,065 ,065 

primaren 

individualističen ,203* ,057 ,005 
primaren ,088 ,066 ,618 
racionalen ,264* ,072 ,004 

družben 

individualističen ,292* ,064 ,000 
primaren -,176 ,065 ,065 
družben -,264* ,072 ,004 

racionalen 

individualističen ,027 ,063 ,980 
primaren -,203* ,057 ,005 
družben -,292* ,064 ,000 

individualističen 

racionalen -,027 ,063 ,980 
* Razlika srednje vrednosti je značilna pri p<0,05. 
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1.7 Rezultati raziskave št. 1: Izbor oglasov 

1.7.1 Tabela: Statistični kazalci glede na meritev oglasov po RACIONALNI komponenti 

po CASC 

 

Opisna statistika 
Ocenjen po RACIONALNI komponenti po CASC 
 N Aritmetična sredina Standardna deviacija Standardna napaka 
1 53 3,20 1,475 ,203 
2 71 3,24 1,210 ,144 
3 - primaren 72 3,50 ,732 ,086 
4 61 3,49 1,792 ,229 
5 69 3,05 1,193 ,144 
6 - družben 73 3,53 1,045 ,122 
7 66 2,84 ,989 ,122 
8 86 2,89 1,337 ,144 
9 68 3,44 1,352 ,164 
10 - racionalen 75 4,41 ,886 ,102 
11 50 3,49 1,646 ,233 
12 62 2,76 ,944 ,120 
13 52 2,44 ,575 ,080 
14 - individualističen 73 3,16 ,600 ,070 
15 57 3,34 1,267 ,168 
Skupaj 988 3,27 1,246 ,040 

1.7.2 Tabela: Analiza variance med oglasi merjeno s komponento RACIONALNI emocij 

po CASC 

 
ANOVA 
Ocenjen po RACIONALNI komponenti po CASC 
 Vsota kvadratov  Stopnje svobode (df) Srednji kvadrat F Značilnost 
Med skupinami 194,398 14 13,886 10,102 ,000 
Znotraj skupin 1337,429 973 1,375   
Skupaj 1531,827 987    
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1.7.3 Tabela: Analiza primerjav (Scheffe) med oglasi merjeno s komponento 

RACIONALNI emocij po CASC 

 
Multipla primerjava 
Ocenjen po RACIONALNI komponenti po CASC 
Scheffe 

95% interval zaupanja (I) Številka oglasa (J) Številka oglasa Razlika 
srednje 
vrednosti (I-J) 

Standardna 
napaka Značilnost Spodnji Zgornji 

1 1,209* ,210 ,003 ,18 2,24 
2 1,167* ,194 ,001 ,22 2,11 
3 - primaren ,907 ,193 ,082 -,04 1,85 
4 ,915 ,202 ,118 -,07 1,90 
5 1,360* ,196 ,000 ,40 2,31 
6 - družben ,879 ,193 ,109 -,06 1,82 
7 1,562* ,198 ,000 ,60 2,53 
8 1,520* ,185 ,000 ,62 2,42 
9 ,969* ,196 ,043 ,01 1,93 
11 ,917 ,214 ,194 -,13 1,96 
12 1,645* ,201 ,000 ,66 2,63 
13 1,969* ,212 ,000 ,94 3,00 
14 - 
individualističen 

1,246* ,193 ,000 ,30 2,19 

10 - racionalen 

15 1,065* ,206 ,022 ,06 2,07 
 

1.7.4 Tabela: Statistični kazalci glede na meritev po komponenti PRIMARNIH emocij po 

CASC 

 
Opisna statistika 
Ocenjen po komponenti PRIMARNIH emocij po CASC 
 N Aritmetična sredina Standardna deviacija Standardna napaka 
1 53 1,85 ,579 ,079 
2 71 3,12 1,542 ,183 
3 - primaren 72 3,78 ,907 ,107 
4 61 2,01 ,834 ,107 
5 69 3,33 ,924 ,111 
6 - družben 73 3,17 1,208 ,141 
7 66 1,80 ,876 ,108 
8 86 1,76 ,905 ,098 
9 68 2,47 1,181 ,143 
10 - racionalen 75 1,83 ,877 ,101 
11 50 1,78 ,843 ,119 
12 62 1,48 ,416 ,053 
13 52 2,00 ,592 ,082 
14 - individualističen 73 3,00 1,184 ,139 
15 57 2,32 1,133 ,150 
Skupaj 988 2,41 1,210 ,038 
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1.7.5 Tabela: Analiza variance med oglasi merjeno s komponento PRIMARNIH emocij 

po CASC 

ANOVA 
Ocenjen po komponenti PRIMARNIH emocij po CASC 
 Vsota kvadratov  Stopnje svobode (df) Srednji kvadrat F Značilnost 
Med skupinami 492,162 14 35,154 35,889 ,000 
Znotraj skupin 953,072 973 ,980   
Skupaj 1445,233 987    
 

1.7.6 Tabela: Analiza primerjav (Scheffe) med oglasi merjeno s komponento 

PRIMARNIH emocij po CASC 

 
Multipla primerjava 
Ocenjen po komponenti PRIMARNIH emocij po CASC 
Scheffe 

95% interval zaupanja (I) Številka oglasa (J) Številka oglasa Razlika 
srednje 
vrednosti (I-J)

Standardna 
napaka Značilnost Spodnji Spodnji 

1 1,929* ,179 ,000 1,05 2,80 
2 ,655 ,166 ,338 -,15 1,46 
4 1,770* ,172 ,000 ,93 2,61 
5 ,452 ,167 ,920 -,36 1,27 
6 - družben ,607 ,164 ,480 -,20 1,41 
7 1,979* ,169 ,000 1,16 2,80 
8 2,022* ,158 ,000 1,25 2,79 
9 1,311* ,167 ,000 ,49 2,13 
10 - racionalen 1,948* ,163 ,000 1,15 2,74 
11 1,998* ,182 ,000 1,11 2,89 
12 2,298* ,171 ,000 1,46 3,13 
13 1,778* ,180 ,000 ,90 2,66 
14 - 
individualističen 

,781 ,164 ,070 -,02 1,58 

3 - primaren 

15 1,453* ,175 ,000 ,60 2,31 

1.7.7 Tabela: Statistični kazalci glede na meritev po komponenti DRUŽBENIH emocij po 

CASC 

 
Opisna statistika 
Ocenjen po komponenti DRUŽBENIH emocij po CASC 
 N Aritmetična sredina Standardna deviacija Standardna napaka 
1 53 3,83 1,919 ,264 
2 71 3,68 1,896 ,225 
3 - primaren 72 4,10 1,445 ,170 
4 61 4,25 2,314 ,296 
5 69 3,75 1,613 ,194 
6 - družben 73 5,04 1,136 ,133 
7 66 2,61 1,847 ,227 
8 86 1,63 1,237 ,133 
9 68 3,41 1,755 ,213 
10 - racionalen 75 2,51 1,750 ,202 
11 50 3,28 2,241 ,317 
12 62 2,89 1,784 ,227 
13 52 3,00 1,749 ,243 
14 - individualističen 73 4,47 1,930 ,226 
15 57 3,61 1,567 ,208 
Skupaj 988 3,45 1,949 ,062 
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1.7.8 Tabela: Analiza varianc med oglasi merjeno s komponento DRUŽBENIH emocij po 

CASC 

 
ANOVA 
Ocenjen po komponenti DRUŽBENIH emocij po CASC 
 Vsota kvadratov  Stopnje svobode (df) Srednji kvadrat F Značilnost 
Med skupinami 779,099 14 55,650 18,235 ,000 
Znotraj skupin 2969,371 973 3,052   
Skupaj 3748,470 987    

1.7.9 Tabela: Analiza primerjav (Scheffe) med oglasi merjeno s komponento 

DRUŽBENIH emocij po CASC 

Multipla primerjava 
Ocenjen po komponenti DRUŽBENIH emocij po CASC 
Scheffe 

95% interval zaupanja (I) Številka oglasa (J) Številka 
oglasa 

Razlika 
srednje 
vrednosti (I-J)

Standardna 
napaka Značilnost Spodnji Spodnji 

1 1,211 ,315 ,397 -,33 2,75 
2 1,365 ,291 ,081 -,06 2,79 
3 - primaren ,944 ,290 ,718 -,47 2,36 
4 ,795 ,303 ,938 -,68 2,27 
5 1,287 ,293 ,158 -,14 2,72 
7 2,435* ,297 ,000 ,99 3,88 
8 3,413* ,278 ,000 2,06 4,77 
9 1,629* ,294 ,007 ,19 3,07 
10 - racionalen 2,534* ,287 ,000 1,13 3,94 
11 1,761* ,321 ,008 ,20 3,33 
12 2,154* ,302 ,000 ,68 3,63 
13 2,041* ,317 ,000 ,49 3,59 
14 - 
individualističen 

,575 ,289 ,996 -,84 1,99 

6 - družben 

15 1,427 ,309 ,095 -,08 2,93 
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1.7.10 Tabela: Statistični kazalci glede na meritev po komponenti 

INDIVIDUALISTIČNIH emocij po CASC 

 
Opisna statistika 
Ocenjen po komponenti INDIVIDUALISTIČNIH emocij po CASC 
 N Aritmetična sredina Standardna deviacija Standardna napaka 
1 53 2,74 2,001 ,275 
2 71 3,69 2,214 ,263 
3 - primaren 72 3,92 1,004 ,118 
4 61 3,70 2,431 ,311 
5 69 3,96 2,138 ,257 
6 - družben 73 4,37 1,696 ,198 
7 66 2,47 1,978 ,244 
8 86 4,74 1,855 ,200 
9 68 3,31 1,887 ,229 
10 - racionalen 75 2,52 1,941 ,224 
11 50 2,74 2,088 ,295 
12 62 3,53 1,808 ,230 
13 52 4,60 1,933 ,268 
14 - individualističen 73 5,58 1,154 ,135 
15 57 4,58 2,044 ,271 
Skupaj 988 3,80 2,080 ,066 
 

1.7.11 Tabela: Analiza variance med oglasi merjeno s komponento 

INDIVIDUALISTIČNIH emocij po CASC 

ANOVA 
Ocenjen po komponenti INDIVIDUALISTIČNIH emocij po CASC 
 Vsota kvadratov  Stopnje svobode (df) Srednji kvadrat F Značilnost
Med skupinami 778,812 14 55,629 15,496 ,000 
Znotraj skupin 3492,908 973 3,590   
Skupaj 4271,720 987    

1.7.12 Tabela: Analiza primerjav (Scheffe) med oglasi merjeno s komponento 

INDIVIDUALISTIČNIH emocij po CASC 

 
Multipla primerjava 
Ocenjen po komponenti INDIVIDUALISTIČNIH emocij po CASC 
Scheffe 

95% interval zaupanja (I) Številka oglasa (J) Številka oglasa Razlika 
srednje 
vrednosti (I-J)

Standardna 
napaka Značilnost Spodnji Spodnji 

1 2,839* ,342 ,000 1,17 4,51 
2 1,885* ,316 ,001 ,34 3,43 
3 - primaren 1,659* ,315 ,016 ,12 3,19 
4 1,870* ,329 ,004 ,27 3,47 
5 1,619* ,318 ,028 ,07 3,17 
6 - družben 1,205 ,314 ,395 -,33 2,74 
7 3,106* ,322 ,000 1,53 4,68 
8 ,831 ,302 ,908 -,64 2,30 
9 2,267* ,319 ,000 ,71 3,83 
10 - racionalen 3,055* ,312 ,000 1,53 4,58 
11 2,835* ,348 ,000 1,14 4,53 
12 2,043* ,327 ,000 ,45 3,64 
13 ,979 ,344 ,883 -,70 2,66 

14 - 
individualističen 

15 ,996 ,335 ,840 -,64 2,63 
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1.7.13 Tabela: Statistični kazalci glede na meritev po celotni CASC 

 
Opisna statistika 
Ocenjen po CELOTNI LESTVICI CASC 
 N Aritmetična sredina Standardna deviacija Standardna napaka 
1 53 3,90 ,726 ,100 
2 71 4,11 ,615 ,073 
3 - primaren 72 4,19 ,401 ,047 
4 61 4,10 ,896 ,115 
5 69 4,24 ,741 ,089 
6 - družben 73 4,33 ,436 ,051 
7 66 3,61 ,703 ,086 
8 86 3,62 ,673 ,073 
9 68 4,06 ,833 ,101 
10 - racionalen 75 3,72 ,502 ,058 
11 50 3,84 ,965 ,136 
12 62 3,55 ,636 ,081 
13 52 3,72 ,485 ,067 
14 - individualističen 73 4,19 ,355 ,042 
15 57 4,16 ,797 ,106 
Skupaj 988 3,96 ,707 ,022 

1.7.14 Tabela: Analiza variance posameznih oglasov merjen po celotni CASC 

 
ANOVA 
Ocenjen po CELOTNI LESTVICI CASC 

 
Vsota kvadratov  

Stopnje 
svobode (df) Srednji kvadrat F Značilnost 

Med skupinami 65,759 14 4,697 10,700 ,000 
Znotraj skupin 427,142 973 ,439   
Skupaj 492,901 987    
 

1.7.15 Tabela: Analiza primerjav glede na izbrani oglas merjen po celotni CASC  

 
Multipla primerjava 
Ocenjen po CELOTNI LESTVICI CASC 
Scheffe 

95% interval 
zaupanja 

(I) Številka oglasa (J) Številka oglasa Razlika 
srednje 
vrednosti (I-J)

Standardna 
napaka Značilnost Spodnji Spodnji 

1 ,440 ,120 ,487 -,14 1,02 
2 ,226 ,110 ,994 -,31 ,77 
3 - primaren ,141 ,110 1,000 -,40 ,68 
4 ,233 ,115 ,995 -,33 ,79 
5 ,092 ,111 1,000 -,45 ,64 
7 ,723* ,113 ,000 ,17 1,27 
8 ,718* ,105 ,000 ,20 1,23 
9 ,275 ,112 ,964 -,27 ,82 
10 - racionalen ,616* ,109 ,005 ,08 1,15 
11 ,497 ,122 ,274 -,10 1,09 
12 ,780* ,114 ,000 ,22 1,34 
13 ,610* ,120 ,029 ,02 1,20 
14 - individualističen ,148 ,110 1,000 -,39 ,68 

6 - družben 

15 ,172 ,117 1,000 -,40 ,74 
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2 RAZISKAVA ŠT. 2 

2.1 Vprašalnik raziskava št. 2  

Ocena komponente razburjenost (pokaži lestvico SAM in zapiši oceno): 

Ocena komponente prijetnost (pokaži lestvico SAM in zapiši oceno): 

Ocena komponente ponosa (pokaži lestvico SAM in zapiši oceno): 

Bi kupili oglaševani izdelek (pokaži lestvico nakupna namera in zapiši oceno)?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bi kupili oglaševani izdelek? Zagotovo ne bi kupil   1   2   3   4  5  6  7  zagotovo bi 

kupil 

Ali sedajle nosite kontaktne leče 

oz. imajo vaša očala, ki jih sedaj 

nosite korekcijo dioptrije 

(prilagodi vprašanje))  

Ni korekcije                      očala z dioptrijo ali 

kontaktne leče 

Datum in čas anketiranja: 

Lokacija anketiranja: 

Vpiši št. ocenjevanega oglasa: 

Letnica rojstva: 

Spol: 

Priloge stran 22 



 

2.2 Izbrani oglasi za raziskavo 2 

Velikost vseh oglasov je bila: višina=72 cm, širina je 56 cm  

Oglasi so bili izdelanih v dveh tehnikah tiska. 

 primaren oglas      racionalen oglas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

družben oglas     individualističen oglas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge stran 23 



 

2.3 Demografija anketiranih v raziskave št.2 

2.3.1 Tabela: Demografske značilnosti glede na lokacijo anketiranja 

 
Križanje: Lokacija anketiranja * Analiziran oglas 

Analiziran oglas 

 
individ
ualistič
en 
(2D) 

primar
en 
(2D) 

družbe
n (2D) 

racion
alen 
(2D) 

individ
ualistič
en 
(3D) 

primar
en 
(3D) 

družbe
n (3D) 

racion
alen 
(3D) Skupaj

Število 92 85 79 77 101 74 88 81 677 Ljubljana 
% znotraj Lokacija 
anketiranja 

13,6% 12,6% 11,7% 11,4% 14,9% 10,9% 13,0% 12,0% 100,0
% 

Število 65 75 69 79 67 65 76 79 575 Maribor 
% znotraj Lokacija 
anketiranja 

11,3% 13,0% 12,0% 13,7% 11,7% 11,3% 13,2% 13,7% 100,0
% 

Število 67 89 78 72 64 62 80 83 595 Novo 
Mesto % znotraj Lokacija 

anketiranja 
11,3% 15,0% 13,1% 12,1% 10,8% 10,4% 13,4% 13,9% 100,0

% 
Število 77 95 71 65 79 62 77 77 603 Kranj 
% znotraj Lokacija 
anketiranja 

12,8% 15,8% 11,8% 10,8% 13,1% 10,3% 12,8% 12,8% 100,0
% 

Število 63 65 94 74 68 63 70 76 573 Nova 
Gorica % znotraj Lokacija 

anketiranja 
11,0% 11,3% 16,4% 12,9% 11,9% 11,0% 12,2% 13,3% 100,0

% 
Število 56 88 55 80 74 83 73 85 594 Koper 
% znotraj Lokacija 
anketiranja 

9,4% 14,8% 9,3% 13,5% 12,5% 14,0% 12,3% 14,3% 100,0
% 

Število 75 96 61 71 83 70 76 69 601 Domžale 
% znotraj Lokacija 
anketiranja 

12,5% 16,0% 10,1% 11,8% 13,8% 11,6% 12,6% 11,5% 100,0
% 

Število 79 87 71 86 79 73 71 72 618 Trzin 
% znotraj Lokacija 
anketiranja 

12,8% 14,1% 11,5% 13,9% 12,8% 11,8% 11,5% 11,7% 100,0
% 

Število 83 76 98 70 74 89 91 101 682 Ivančna 
Gorica % znotraj Lokacija 

anketiranja 
12,2% 11,1% 14,4% 10,3% 10,9% 13,0% 13,3% 14,8% 100,0

% 
Število 657 756 676 674 689 641 702 723 5518 Skupaj 
% znotraj Lokacija 
anketiranja 

11,9% 13,7% 12,3% 12,2% 12,5% 11,6% 12,7% 13,1% 100,0
% 

 

2.3.2 Tabela: Demografske značilnosti glede na starost za celoten vzorec 

 
Starost v letih za celoten vzorec 

Veljavni primeri 5518 N 
Manjka 0 

Aritmetična sredina 44,4449 
Mediana 43,0000 
Standardna deviacija 18,69857 
Variance 349,637 
Variacijski razmik 74,00 
Minimum 15,00 
Maksimum 89,00 
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2.3.3 Tabela: Demografske značilnosti glede na segment mlajših potrošnikov 

 

Starost v letih v skupini med 15 in 24 
let 

Veljavni primeri 973 N 
Manjka 0 

Aritmetična sredina 19,6372 
Mediana 19,0000 
Standardna deviacija 2,67494 
Variance 7,155 
Variacijski razmik 9,00 
Minimum 15,00 
Maksimum 24,00 

2.3.4 Tabela: Demografske značilnosti glede na segment potrošnikov med 25 letom in 64 

letom starosti 

 
Starost v letih v skupini med 25 in 64 
let 

Veljavni primeri 3556 N 
Manjka 0 

Aritmetična sredina 43,3974 
Mediana 43,0000 
Standardna deviacija 11,90255 
Variance 141,671 
Variacijski razmik 39,00 
Minimum 25,00 
Maksimum 64,00 

2.3.5 Tabela: Demografske značilnosti glede na segment starejših potrošnikov 

 
Starost v letih v skupini nad 65 let 

Veljavni primeri 989 N 
Manjka 0 

Aritmetična sredina 72,6178 
Mediana 72,0000 
Standardna deviacija 5,57081 
Variance 31,034 
Variacijski razmik 24,00 
Minimum 65,00 
Maksimum 89,00 
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2.3.6 Tabela: Demografske značilnosti podskupin križanja SPOL*STAROSTNE 

SKUPINE 

 

Spol * Starostna skupina križanje 
Starostna skupina 

 
15 - 24 let 25 - 64 let 65 let in več Skupaj 

Število 433 1668 481 2582 
% znotraj Spol 16,8% 64,6% 18,6% 100,0% 
% znotraj Starostna skupina 44,5% 46,9% 48,6% 46,8% 

moški 

% od vseh 7,8% 30,2% 8,7% 46,8% 
Število 540 1888 508 2936 
% znotraj Spol 18,4% 64,3% 17,3% 100,0% 
% znotraj Starostna skupina 55,5% 53,1% 51,4% 53,2% 

Spol 

ženski 

% od vseh 9,8% 34,2% 9,2% 53,2% 
Število 973 3556 989 5518 
% znotraj Spol 17,6% 64,4% 17,9% 100,0% 
% znotraj Starostna skupina 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Skupaj 

% od vseh 17,6% 64,4% 17,9% 100,0% 

2.4 Analiza vpliva korekcije vida (ali oseba v času anketiranja uporablja očala ali 

kontaktne leče) na ocene posameznih lestvic pri preučevanju klasično in 

lentikularno tiskanih oglasov v raziskavi št.2 

2.4.1 Tabela: Odstotek vseh anketiranih, ki so uporabljali korekcijo vida za celotno 

raziskavo (klasične in lentikularno tiskane oglase skupaj) 

 

Uporablja očala ali leče med intervjujem 

 Frekvenca Odstotek 
Odstotek veljavnih 
primerov Kumulativni odstotek 

ne 2962 53,7 53,7 53,7 
da 2556 46,3 46,3 100,0 

Veljavni 
primeri 

Skupaj 5518 100,0 100,0  

2.4.2 Tabela: Odstotek vseh anketiranih, ki so uporabljali korekcijo vida za klasično (2D) 

tiskane oglase 

 

Uporablja očala ali leče med intervjujem 

 Frekvenca Odstotek 
Odstotek veljavnih 
primerov Kumulativni odstotek 

ne 1483 53,7 53,7 53,7 
da 1280 46,3 46,3 100,0 

Veljavni 
primeri 

Skupaj 2763 100,0 100,0  
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2.4.3 Tabela: Povprečja posameznih analiziranih skupin in opisna statistika za klasično 

(2D) tiskane oglase 

 

Statistika skupine 
Uporablja očala ali leče med 
intervjujem N 

Aritmetična 
sredina 

Standardna 
deviacija 

Standardna napaka 
aritmetične sredine 

ne 1483 3,89 2,866 ,074 SAM - razburjenje 
ob oglasu 
dimension1 

da 1280 3,74 2,804 ,078 
ne 1483 5,75 2,878 ,075 SAM - všečnost 

oglasa 
dimension1 

da 1280 5,66 2,866 ,080 
ne 1483 5,25 2,736 ,071 SAM - dominantni 

občutki ob oglasu 
dimension1 

da 1280 5,32 2,776 ,078 
ne 1483 4,82 2,273 ,059 SAM - povprečje 

(razburjenje in 
všečnost) 
dimension1 

da 1280 4,70 2,255 ,063 

ne 1483 4,96 1,909 ,050 SAM - povprečje 
(razburjenje, 
všečnost, 
dominanca) 
dimension1 

da 1280 4,91 1,968 ,055 

ne 1483 3,73 2,411 ,063 Nakupna namera 
dimension1 

da 1280 3,74 2,429 ,068 
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2.4.4 Tabela: T – testi neodvisnih vzorcev (preučevanje razlik v povprečni oceni) glede na 

različne lestvice za klasično (2D) tiskane oglase 

 

Test neodvisnih vzorcev 
Levenov test 
enakosti 
variance t-test za enakost aritmetične sredine 

95% interval 
zaupanja 
razlike 

 

F 

Zna
čilno
st t 

Stopnje 
svobode 
(df) 

Značil
nost 
(dvostr
anska)

Razlik
a 
srednj
e 
vredno
sti 

Standa
rdna 
napak
a 
razlike 

Spodnj
i Zgornji

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

2,452 ,117 1,379 2761 ,168 ,149 ,108 -,063 ,362 SAM - 
razburjenje 
ob oglasu 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
1,382 2718,053 ,167 ,149 ,108 -,063 ,361 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

,040 ,842 ,760 2761 ,447 ,083 ,110 -,132 ,298 SAM - 
všečnost 
oglasa 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
,760 2705,623 ,447 ,083 ,110 -,132 ,298 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

1,155 ,283 -,705 2761 ,481 -,074 ,105 -,280 ,132 SAM - 
dominantni 
občutki ob 
oglasu Predpostavka 

neenakosti 
varianc 

  
-,704 2690,556 ,481 -,074 ,105 -,280 ,132 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

,133 ,716 1,346 2761 ,178 ,116 ,086 -,053 ,286 SAM - 
povprečje 
(razburjenje 
in všečnost) Predpostavka 

neenakosti 
varianc 

  
1,347 2708,254 ,178 ,116 ,086 -,053 ,286 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

1,729 ,189 ,715 2761 ,475 ,053 ,074 -,092 ,198 SAM - 
povprečje 
(razburjenje, 
všečnost, 
dominanca) 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
,714 2676,235 ,476 ,053 ,074 -,092 ,198 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

,428 ,513 -,180 2761 ,857 -,017 ,092 -,198 ,164 Nakupna 
namera 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
-,180 2696,567 ,857 -,017 ,092 -,198 ,164 
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2.4.5 Tabela: Odstotek vseh anketiranih, ki so uporabljali korekcijo vida za lentikularno 

(3D) tiskane oglase 

 

Uporablja očala ali leče med intervjujem 

 
Frekvenca Odstotek 

Odstotek 
veljavnih 
primerov 

Kumulativni 
odstotek 

ne 1479 53,7 53,7 53,7 
da 1276 46,3 46,3 100,0 

Veljavni primeri 

Skupaj 2755 100,0 100,0  

2.4.6 Tabela: Povprečja posameznih analiziranih skupin in opisna statistika za 

lentikularno (3D) tiskane oglase 

 

Statistika skupine 
Uporablja očala ali leče med intervjujem 

N 
Aritmetična 
sredina 

Standardna 
deviacija 

Standardna 
napaka 
aritmetične 
sredine 

ne 1479 4,68 2,830 ,074 SAM - razburjenje ob oglasu 
dimension1 

da 1276 4,71 2,851 ,080 
ne 1479 6,56 2,586 ,067 SAM - všečnost oglasa 

dimension1 

da 1276 6,48 2,656 ,074 
ne 1479 5,49 2,791 ,073 SAM - dominantni občutki ob 

oglasu 
dimension1 

da 1276 5,40 2,840 ,080 
ne 1479 5,62 2,093 ,054 SAM - povprečje (razburjenje in 

všečnost) 
dimension1 

da 1276 5,59 2,124 ,059 
ne 1479 5,58 1,848 ,048 SAM - povprečje (razburjenje, 

všečnost, dominanca) 
dimension1 

da 1276 5,53 1,897 ,053 
ne 1479 4,51 2,365 ,061 Nakupna namera 

dimension1 

da 1276 4,44 2,372 ,066 
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2.4.7 Tabela: T – testi neodvisnih vzorcev (preučevanje razlik v povprečni oceni) glede na 

različne lestvice za lentikularno (3D) tiskane oglase 

 

Test neodvisnih vzorcev 
Levenov 
test 
enakosti 
variance T- test za enakost aritmetičnih sredin 

95% interval 
zaupanja 
razlike 

 

F 

Zna
čilno
st t 

Stopnje 
svobode 
(df) 

Značil
nost 
(dvostr
anska)

Razlika 
srednje 
vrednosti

Standard
na 
napaka 
razlike 

Spodnj
i 

Zgor
nji 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

,546 ,460 -,232 2753 ,817 -,025 ,109 -,238 ,188SAM - 
razburjenje 
ob oglasu 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
-,232 2688,283 ,817 -,025 ,109 -,238 ,188

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

2,68
6 

,101 ,771 2753 ,440 ,077 ,100 -,119 ,273SAM - 
všečnost 
oglasa 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
,770 2671,657 ,441 ,077 ,100 -,119 ,274

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

,897 ,344 ,811 2753 ,418 ,087 ,108 -,124 ,298SAM - 
dominantni 
občutki ob 
oglasu Predpostavka 

neenakosti 
varianc 

  
,810 2679,932 ,418 ,087 ,108 -,124 ,298

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

,104 ,747 ,323 2753 ,747 ,026 ,081 -,132 ,184SAM - 
povprečje 
(razburjenje 
in všečnost) Predpostavka 

neenakosti 
varianc 

  
,323 2682,324 ,747 ,026 ,081 -,132 ,184

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

1,10
0 

,294 ,649 2753 ,516 ,046 ,071 -,094 ,187SAM - 
povprečje 
(razburjenje, 
všečnost, 
dominanca) 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
,648 2671,814 ,517 ,046 ,072 -,094 ,187

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

,209 ,647 ,712 2753 ,477 ,064 ,090 -,113 ,242Nakupna 
namera 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
,712 2691,603 ,477 ,064 ,091 -,113 ,242
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2.4.8 Tabela: Demografske značilnosti glede na ocenjevani oglas 

 
Križanje: Analiziran oglas * Starostna skupina * Spol 

Starostna skupina Spol 
15 - 24 
let 

25 - 64 
let 

65 let in 
več Skupaj 

Število 54 188 55 297 individualističen (2D) 
% od vseh 2,1% 7,3% 2,1% 11,5% 
Število 57 243 58 358 primaren (2D) 
% od vseh 2,2% 9,4% 2,2% 13,9% 
Število 52 185 59 296 družben (2D) 
% od vseh 2,0% 7,2% 2,3% 11,5% 
Število 53 203 68 324 racionalen (2D) 
% od vseh 2,1% 7,9% 2,6% 12,5% 
Število 51 235 65 351 individualističen (3D) 
% od vseh 2,0% 9,1% 2,5% 13,6% 
Število 55 187 52 294 primaren (3D) 
% od vseh 2,1% 7,2% 2,0% 11,4% 
Število 65 228 58 351 družben (3D) 
% od vseh 2,5% 8,8% 2,2% 13,6% 
Število 46 199 66 311 

Analiziran 
oglas 

racionalen (3D) 
% od vseh 1,8% 7,7% 2,6% 12,0% 
Število 433 1668 481 2582 

moški 

Skupaj 
% od vseh 16,8% 64,6% 18,6% 100,0% 
Število 67 242 51 360 individualističen (2D) 
% od vseh 2,3% 8,2% 1,7% 12,3% 
Število 66 256 76 398 primaren (2D) 
% od vseh 2,2% 8,7% 2,6% 13,6% 
Število 72 248 60 380 družben (2D) 
% od vseh 2,5% 8,4% 2,0% 12,9% 
Število 80 209 61 350 racionalen (2D) 
% od vseh 2,7% 7,1% 2,1% 11,9% 
Število 52 232 54 338 individualističen (3D) 
% od vseh 1,8% 7,9% 1,8% 11,5% 
Število 54 225 68 347 primaren (3D) 
% od vseh 1,8% 7,7% 2,3% 11,8% 
Število 70 224 57 351 družben (3D) 
% od vseh 2,4% 7,6% 1,9% 12,0% 
Število 79 252 81 412 

Analiziran 
oglas 

racionalen (3D) 
% od vseh 2,7% 8,6% 2,8% 14,0% 
Število 540 1888 508 2936 

ženski 

Skupaj 
% od vseh 18,4% 64,3% 17,3% 100,0% 
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2.5 Testiranje razlik med 3D in 2D oglasnimi sporočili z uporabo t-testa 

2.5.1  Tabela: osnovne statistike glede analize razlik med 3D in 2D oglasom 

RACIONALNEGA motiva.  

 
 Statistika skupine 

 Analiziran oglas 

N 
Aritmetična 
sredina 

Standardna 
deviacija 

Standardna 
napaka 
aritmetične 
sredine 

racionalen (3D) 723 3,36 2,817 ,105 SAM - razburjenje ob oglasu 
racionalen (2D) 674 2,40 2,312 ,089 
racionalen (3D) 723 6,10 2,756 ,102 SAM - všečnost oglasa 
racionalen (2D) 674 5,41 2,946 ,113 
racionalen (3D) 723 4,76 2,873 ,107 SAM - dominantni občutki ob 

oglasu racionalen (2D) 674 4,40 2,913 ,112 
racionalen (3D) 723 4,07 2,483 ,092 Nakupna namera 
racionalen (2D) 674 3,77 2,563 ,099 
racionalen (3D) 723 4,73 2,110 ,078 SAM - povprečje (razburjenje in 

všečnost) racionalen (2D) 674 3,91 2,024 ,078 
racionalen (3D) 723 4,74 1,895 ,070 SAM - povprečje (razburjenje, 

všečnost, dominanca) racionalen (2D) 674 4,07 1,872 ,072 
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2.5.2 Tabela: T-test glede razlik med 3D in 2D oglasom na tematiki RACIONALNEGA 

motiva.  

 

 

Test neodvisnih vzorcev 
Levenov test 
enakosti 
variance T- test za enakost aritmetičnih sredin 

95% interval 
zaupanja 
razlike 

 

F 

Zna
čilno
st t 

Stopnje 
svobode 
(df) 

Značil
nost 
(dvostr
anska)

Razlika 
srednje 
vrednosti 

Standard
na 
napaka 
razlike 

Spo
dnji Zgornji

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

71,747 ,000 6,979 1395 ,000 ,966 ,138 ,695 1,238 SAM - 
razburjenje 
ob oglasu 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
7,027 1373,198 ,000 ,966 ,137 ,697 1,236 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

5,990 ,015 4,504 1395 ,000 ,687 ,153 ,388 ,986 SAM - 
všečnost 
oglasa 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
4,493 1369,472 ,000 ,687 ,153 ,387 ,987 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

2,867 ,091 2,316 1395 ,021 ,359 ,155 ,055 ,662 SAM - 
dominantni 
občutki ob 
oglasu Predpostavka 

neenakosti 
varianc 

  
2,315 1385,231 ,021 ,359 ,155 ,055 ,663 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

9,868 ,002 2,246 1395 ,025 ,303 ,135 ,038 ,568 Nakupna 
namera 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
2,243 1380,646 ,025 ,303 ,135 ,038 ,568 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

,000 ,992 7,462 1395 ,000 ,827 ,111 ,609 1,044 SAM - 
povprečje 
(razburjenj
e in 
všečnost) 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
7,473 1393,839 ,000 ,827 ,111 ,610 1,044 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

,117 ,732 6,648 1395 ,000 ,671 ,101 ,473 ,869 SAM - 
celotna 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
6,651 1390,333 ,000 ,671 ,101 ,473 ,868 
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2.5.3 Tabela: osnovne statistike glede analize razlik med 3D in 2D oglasom 

PRIMARNEGA motiva.  

 
Statistika skupine 
 Analiziran oglas 

N 
Aritmetična 
sredina 

Standardna 
deviacija 

Standardna 
napaka 
aritmetične 
sredine 

primaren (3D) 641 5,67 2,622 ,104 SAM - razburjenje ob oglasu 
primaren (2D) 756 4,91 2,780 ,101 
primaren (3D) 641 6,32 2,541 ,100 SAM - všečnost oglasa 
primaren (2D) 756 5,42 2,640 ,096 
primaren (3D) 641 5,22 2,758 ,109 SAM - dominantni občutki ob 

oglasu primaren (2D) 756 5,42 2,576 ,094 
primaren (3D) 641 4,34 2,297 ,091 Nakupna namera 
primaren (2D) 756 3,69 2,310 ,084 
primaren (3D) 641 5,99 1,996 ,079 SAM - povprečje (razburjenje in 

všečnost) primaren (2D) 756 5,17 2,273 ,083 
primaren (3D) 641 5,74 1,705 ,067 SAM - povprečje (razburjenje, 

všečnost, dominanca) primaren (2D) 756 5,25 1,851 ,067 
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2.5.4 Tabela: T-test glede razlik med 3D in 2D oglasom na tematiki PRIMARNEGA 

motiva oglasa.  

 
Test neodvisnih vzorcev 

Levenov test 
enakosti 
variance T- test za enakost aritmetičnih sredin 

95% interval 
zaupanja 
razlike 

 

F 

Zna
čilno
st t 

Stopnje 
svobode 
(df) 

Značil
nost 
(dvostr
anska)

Razlik
a 
srednj
e 
vredno
sti 

Standa
rdna 
napak
a 
razlike 

Spodnj
i Zgornji

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

4,248 ,039 5,215 1395 ,000 ,758 ,145 ,473 1,044 SAM - 
razburjenje 
ob oglasu 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
5,240 1379,307 ,000 ,758 ,145 ,474 1,042 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

,402 ,526 6,411 1395 ,000 ,893 ,139 ,620 1,166 SAM - 
všečnost 
oglasa 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
6,431 1372,757 ,000 ,893 ,139 ,621 1,166 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

,667 ,414 -1,353 1395 ,176 -,193 ,143 -,474 ,087 SAM - 
dominantni 
občutki ob 
oglasu Predpostavka 

neenakosti 
varianc 

  
-1,346 1323,269 ,179 -,193 ,144 -,475 ,089 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

,009 ,925 5,237 1395 ,000 ,648 ,124 ,405 ,890 Nakupna 
namera 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
5,239 1360,240 ,000 ,648 ,124 ,405 ,890 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

19,173 ,000 7,152 1395 ,000 ,826 ,115 ,599 1,052 SAM - 
povprečje 
(razburjenje 
in všečnost) Predpostavka 

neenakosti 
varianc 

  
7,228 1393,265 ,000 ,826 ,114 ,602 1,050 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

3,450 ,063 5,070 1395 ,000 ,486 ,096 ,298 ,674 SAM - 
povprečje 
(razburjenje, 
všečnost, 
dominanca) 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
5,105 1385,460 ,000 ,486 ,095 ,299 ,673 
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2.5.5 Tabela: osnovne statistike glede analize razlik med 3D in 2D oglasom 

DRUŽBENEGA motiva oglasa.  

 
Statistika skupine 
 Analiziran oglas 

N 
Aritmetična 
sredina 

Standardna 
deviacija 

Standardna 
napaka 
aritmetične 
sredine 

družben (3D) 702 4,82 2,849 ,108 SAM - razburjenje ob oglasu 
družben (2D) 676 3,36 2,629 ,101 
družben (3D) 702 7,24 2,340 ,088 SAM - všečnost oglasa 
družben (2D) 676 6,51 2,763 ,106 
družben (3D) 702 6,06 2,743 ,104 SAM - dominantni občutki ob 

oglasu družben (2D) 676 5,58 2,627 ,101 
družben (3D) 702 5,02 2,208 ,083 Nakupna namera 
družben (2D) 676 4,08 2,328 ,090 
družben (3D) 702 6,03 2,004 ,076 SAM - povprečje (razburjenje in 

všečnost) družben (2D) 676 4,93 2,113 ,081 
družben (3D) 702 6,04 1,851 ,070 SAM - povprečje (razburjenje, 

všečnost, dominanca) družben (2D) 676 5,15 1,711 ,066 
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2.5.6 Tabela: T-test glede razlik med 3D in 2D oglasom na tematiki DRUŽBENEGA 

motiva oglasa.  

 
Test neodvisnih vzorcev 

Levenov test 
enakosti 
variance T- test za enakost aritmetičnih sredin 

95% interval 
zaupanja 
razlike 

 

F 
Značil
nost t 

Stopnje 
svobode 
(df) 

Značil
nost 
(dvostr
anska)

Razlika 
srednje 
vrednosti 

Standa
rdna 
napak
a 
razlike 

Spodnj
i Zgornji

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

4,683 ,031 9,913 1376 ,000 1,465 ,148 1,175 1,755 SAM - 
razburje
nje ob 
oglasu Predpostavka 

neenakosti 
varianc 

  
9,928 1373,499 ,000 1,465 ,148 1,176 1,755 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

43,742 ,000 5,293 1376 ,000 ,729 ,138 ,459 ,999 SAM - 
všečnost 
oglasa 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
5,276 1322,047 ,000 ,729 ,138 ,458 1,000 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

5,535 ,019 3,276 1376 ,001 ,474 ,145 ,190 ,758 SAM - 
dominant
ni 
občutki 
ob 
oglasu 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
3,278 1375,956 ,001 ,474 ,145 ,190 ,758 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

4,130 ,042 7,764 1376 ,000 ,949 ,122 ,709 1,188 Nakupna 
namera 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
7,757 1364,736 ,000 ,949 ,122 ,709 1,189 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

,001 ,977 9,891 1376 ,000 1,097 ,111 ,880 1,315 SAM - 
povprečj
e 
(razburje
nje in 
všečnost
) 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  

9,882 1364,793 ,000 1,097 ,111 ,879 1,315 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

1,027 ,311 9,254 1376 ,000 ,890 ,096 ,701 1,078 SAM - 
povprečj
e 
(razburje
nje, 
všečnost
, 
dominan
ca) 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc   

9,267 1373,676 ,000 ,890 ,096 ,701 1,078 
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2.5.7 Tabela: osnovne statistike glede analize razlik med 3D in 2D oglasom 

INDIVIDUALISTIČNEGA motiva oglasa.  

 
 
Statistika skupine 
 Analiziran oglas 

N 
Aritmetičn
a sredina 

Standardna 
deviacija 

Standardna 
napaka 
aritmetične 
sredine 

individualističen (3D) 689 5,04 2,527 ,096 SAM - razburjenje ob oglasu 
individualističen (2D) 657 4,48 2,880 ,112 
individualističen (3D) 689 6,43 2,671 ,102 SAM - všečnost oglasa 
individualističen (2D) 657 5,51 3,012 ,117 
individualističen (3D) 689 5,77 2,695 ,103 SAM - dominantni občutki 

ob oglasu individualističen (2D) 657 5,71 2,721 ,106 
individualističen (3D) 689 4,47 2,367 ,090 Nakupna namera 
individualističen (2D) 657 3,39 2,437 ,095 
individualističen (3D) 689 5,74 2,038 ,078 SAM - povprečje 

(razburjenje in všečnost) individualističen (2D) 657 5,00 2,413 ,094 
individualističen (3D) 689 5,75 1,743 ,066 SAM - povprečje 

(razburjenje, všečnost, 
dominanca) 

individualističen (2D) 657 5,23 2,053 ,080 
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2.5.8 Tabela: T-test glede razlik med 3D in 2D oglasom na tematiki 

INDIVIDUALISTIČNEGA motiva.  

 
Test neodvisnih vzorcev 

Levenov test 
enakosti 
variance T- test za enakost aritmetičnih sredin 

95% interval 
zaupanja 
razlike 

 

F 
Značil
nost t 

Stopnje 
svobode 
(df) 

Značil
nost 
(dvostr
anska)

Razlik
a 
srednj
e 
vredno
sti 

Standa
rdna 
napak
a 
razlike 

Spodnj
i Zgornji

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

40,146 ,000 3,774 1344 ,000 ,557 ,148 ,267 ,846 SAM - 
razburjenje 
ob oglasu 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
3,762 1303,084 ,000 ,557 ,148 ,266 ,847 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

25,071 ,000 5,943 1344 ,000 ,921 ,155 ,617 1,225 SAM - 
všečnost 
oglasa 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
5,926 1307,606 ,000 ,921 ,155 ,616 1,226 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

,000 1,000 ,406 1344 ,685 ,060 ,148 -,230 ,350 SAM - 
dominantni 
občutki ob 
oglasu Predpostavka 

neenakosti 
varianc 

  
,405 1339,598 ,685 ,060 ,148 -,230 ,350 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

2,350 ,126 8,227 1344 ,000 1,077 ,131 ,821 1,334 Nakupna 
namera 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
8,222 1336,142 ,000 1,077 ,131 ,820 1,335 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

14,281 ,000 6,080 1344 ,000 ,739 ,122 ,500 ,977 SAM - 
povprečje 
(razburjenj
e in 
všečnost) 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
6,056 1285,056 ,000 ,739 ,122 ,500 ,978 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

15,118 ,000 4,945 1344 ,000 ,513 ,104 ,309 ,716 SAM - 
povprečje 
(razburjenj
e, 
všečnost, 
dominanca
) 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  

4,926 1287,726 ,000 ,513 ,104 ,308 ,717 

 

Priloge stran 39 



 

2.5.9 Tabela: Korelacija med ključnima lestvicama (SAM in nakupna namera)  

 Nakupna 
namera 

SAM - povprečje 
(razburjenje, všečnost, 
dominanca) 

Pearsonova korelacija 1 ,321** Nakupna namera 
Značilnost (dvostranska)  ,000 
Pearsonova korelacija ,321** 1 SAM - povprečje 

(razburjenje, všečnost, 
dominanca) 

Značilnost (dvostranska) ,000  

** b Korelacija je statistično značilna pri nivoju 0,01 (dvostranska). 
a. N=5518 

2.6 Multivariatna analiza variance razlike v odzivih za SPOL in STAROST 

2.6.1 Povprečja posameznih skupin, ki jih preučujemo  

 
Spremenljivka Tema 

oglasa 
Vrsta 
izdelave 
oglasa 

Spol Starostna skupina 

Aritmetična 
sredina 

Standard
na 
deviacija 

Velikost 
vzorca 

15 - 24 let 4,21 54 1,796 54 
25 - 64 let 4,49 188 2,214 188 
65 let in več 5,52 55 2,099 55 

moški 

Skupaj 4,63 297 2,161 297 
15 - 24 let 5,88 67 1,513 67 
25 - 64 let 5,74 242 1,930 242 
65 let in več 5,50 51 1,631 51 

ženski 

Skupaj 5,73 360 1,818 360 
15 - 24 let 5,13 121 1,837 121 
25 - 64 let 5,20 430 2,148 430 
65 let in več 5,51 106 1,880 106 

2D-klasično 
tiskan 

Skupaj 

Skupaj 5,23 657 2,053 657 
15 - 24 let 6,06 51 1,367 51 
25 - 64 let 5,71 235 1,769 235 
65 let in več 4,97 65 1,831 65 

moški 

Skupaj 5,63 351 1,756 351 
15 - 24 let 5,60 52 1,165 52 
25 - 64 let 5,88 232 1,748 232 
65 let in več 6,09 54 2,037 54 

ženski 

Skupaj 5,87 338 1,724 338 
15 - 24 let 5,83 103 1,284 103 
25 - 64 let 5,80 467 1,759 467 
65 let in več 5,48 119 1,998 119 

3D-
lentikularno 
tiskan 

Skupaj 

Skupaj 5,75 689 1,743 689 
15 - 24 let 5,11 105 1,845 105 
25 - 64 let 5,17 423 2,068 423 
65 let in več 5,22 120 1,969 120 

moški 

Skupaj 5,17 648 2,013 648 
15 - 24 let 5,75 119 1,373 119 
25 - 64 let 5,81 474 1,843 474 
65 let in več 5,80 105 1,866 105 

ženski 

Skupaj 5,80 698 1,773 698 
15 - 24 let 5,45 224 1,640 224 
25 - 64 let 5,51 897 1,977 897 
65 let in več 5,49 225 1,939 225 

SAM - 
povprečje 
(razburjenje, 
všečnost, 
dominanca) 

individualist
ičen 

Skupaj 

Skupaj 

Skupaj 5,50 134 1,917 1346 
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Nadaljevanje tabele 

Spremenljivka Tema 
oglasa 

Vrsta 
izdelave 
oglasa 

Spol Starostna skupina 

Aritmetična 
sredina 

Standard
na 
deviacija 

Velikost 
vzorca 

15 - 24 let 5,49 57 1,512 57 
25 - 64 let 5,38 243 1,864 243 
65 let in več 4,97 58 1,803 58 

moški 

Skupaj 5,33 358 1,806 358 
15 - 24 let 5,79 66 1,637 66 
25 - 64 let 5,10 256 2,030 256 
65 let in več 4,93 76 1,468 76 

ženski 

Skupaj 5,18 398 1,890 398 
15 - 24 let 5,65 123 1,581 123 
25 - 64 let 5,24 499 1,954 499 
65 let in več 4,94 134 1,615 134 

2D-klasično 
tiskan 

Skupaj 

Skupaj 5,25 756 1,851 756 
15 - 24 let 6,74 55 1,636 55 
25 - 64 let 6,31 187 1,734 187 
65 let in več 5,78 52 1,799 52 

moški 

Skupaj 6,29 294 1,747 294 
15 - 24 let 5,27 54 1,078 54 
25 - 64 let 5,36 225 1,538 225 
65 let in več 4,96 68 1,716 68 

ženski 

Skupaj 5,27 347 1,518 347 
15 - 24 let 6,01 109 1,568 109 
25 - 64 let 5,79 412 1,696 412 
65 let in več 5,31 120 1,792 120 

3D-
lentikularno 
tiskan 

Skupaj 

Skupaj 5,74 641 1,705 641 
15 - 24 let 6,10 112 1,689 112 
25 - 64 let 5,78 430 1,864 430 
65 let in več 5,35 110 1,838 110 

moški 

Skupaj 5,77 652 1,842 652 
15 - 24 let 5,56 120 1,432 120 
25 - 64 let 5,22 481 1,820 481 
65 let in več 4,94 144 1,585 144 

ženski 

Skupaj 5,22 745 1,726 745 
15 - 24 let 5,82 232 1,582 232 
25 - 64 let 5,49 911 1,861 911 
65 let in več 5,12 254 1,708 254 

primaren 

Skupaj 

Skupaj 

Skupaj 5,47 139 1,801 1397 
15 - 24 let 4,62 52 1,647 52 
25 - 64 let 5,09 185 1,860 185 
65 let in več 5,42 59 1,529 59 

moški 

Skupaj 5,07 296 1,774 296 
15 - 24 let 5,43 72 1,848 72 
25 - 64 let 5,14 248 1,608 248 
65 let in več 5,26 60 1,635 60 

ženski 

Skupaj 5,21 380 1,659 380 
15 - 24 let 5,09 124 1,805 124 
25 - 64 let 5,12 433 1,718 433 
65 let in več 5,34 119 1,578 119 

2D-klasično 
tiskan 

Skupaj 

Skupaj 5,15 676 1,711 676 
15 - 24 let 5,57 65 1,493 65 
25 - 64 let 5,80 228 1,765 228 
65 let in več 5,44 58 2,041 58 

SAM - 
povprečje 
(razburjenje, 
všečnost, 
dominanca) 

družben 

3D-
lentikularno 
tiskan 

moški 

Skupaj 5,70 351 1,768 351 
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Nadaljevanje tabele 

Spremenljivka Tema 
oglasa 

Vrsta 
izdelave 
oglasa 

Spol Starostna skupina 

Aritmetična 
sredina 

Standard
na 
deviacija 

Velikost 
vzorca 

15 - 24 let 6,43 70 1,159 70 
25 - 64 let 6,26 224 1,972 224 
65 let in več 6,80 57 2,130 57 

ženski 

Skupaj 6,38 351 1,873 351 
15 - 24 let 6,02 135 1,394 135 
25 - 64 let 6,03 452 1,882 452 
65 let in več 6,11 115 2,185 115 

3D-
lentikularno 
tiskan 

Skupaj 

Skupaj 6,04 702 1,851 702 
15 - 24 let 5,15 117 1,627 117 
25 - 64 let 5,48 413 1,841 413 
65 let in več 5,43 117 1,793 117 

moški 

Skupaj 5,41 647 1,797 647 
15 - 24 let 5,92 142 1,622 142 
25 - 64 let 5,67 472 1,873 472 
65 let in več 6,01 117 2,037 117 

ženski 

Skupaj 5,77 731 1,858 731 
15 - 24 let 5,57 259 1,667 259 
25 - 64 let 5,58 885 1,860 885 
65 let in več 5,72 234 1,936 234 

družben 

Skupaj 

Skupaj 

Skupaj 5,60 137 1,838 1378 
15 - 24 let 3,66 53 1,722 53 
25 - 64 let 4,44 203 1,677 203 
65 let in več 4,51 68 1,286 68 

moški 

Skupaj 4,33 324 1,633 324 
15 - 24 let 3,19 80 1,658 80 
25 - 64 let 3,97 209 2,111 209 
65 let in več 4,20 61 2,106 61 

ženski 

Skupaj 3,83 350 2,042 350 
15 - 24 let 3,38 133 1,693 133 
25 - 64 let 4,20 412 1,922 412 
65 let in več 4,36 129 1,723 129 

2D-klasično 
tiskan 

Skupaj 

Skupaj 4,07 674 1,872 674 
15 - 24 let 4,70 46 1,737 46 
25 - 64 let 5,16 199 2,134 199 
65 let in več 4,38 66 1,693 66 

moški 

Skupaj 4,93 311 2,013 311 
15 - 24 let 4,93 79 1,507 79 
25 - 64 let 4,53 252 1,864 252 
65 let in več 4,52 81 1,797 81 

ženski 

Skupaj 4,60 412 1,791 412 
15 - 24 let 4,85 125 1,592 125 
25 - 64 let 4,80 451 2,010 451 
65 let in več 4,46 147 1,747 147 

3D-
lentikularno 
tiskan 

Skupaj 

Skupaj 4,74 723 1,895 723 
15 - 24 let 4,14 99 1,798 99 
25 - 64 let 4,80 402 1,948 402 
65 let in več 4,45 134 1,496 134 

SAM - 
povprečje 
(razburjenje, 
všečnost, 
dominanca) 

racionalen 

Skupaj moški 

Skupaj 4,62 635 1,852 635 
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Nadaljevanje tabele 

Spremenljivka Tema 
oglasa 

Vrsta 
izdelave 
oglasa 

Spol Starostna skupina 

Aritmetična 
sredina 

Standard
na 
deviacija 

Velikost 
vzorca 

15 - 24 let 4,05 159 1,805 159 
25 - 64 let 4,27 461 1,997 461 
65 let in več 4,38 142 1,936 142 

ženski 

Skupaj 4,25 762 1,947 762 
15 - 24 let 4,09 258 1,799 258 
25 - 64 let 4,52 863 1,990 863 

SAM - 
povprečje 
(razburjenje, 
všečnost, 
dominanca) 

racionalen Skupaj 

Skupaj 

65 let in več 4,41 276 1,733 276 
   Skupaj 4,42 139 1,913 1397 

15 - 24 let 4,51 216 1,791 216 
25 - 64 let 4,88 819 1,946 819 
65 let in več 5,07 240 1,723 240 

moški 

Skupaj 4,85 127 1,887 1275 
15 - 24 let 4,99 285 2,016 285 
25 - 64 let 5,02 955 2,015 955 
65 let in več 4,94 248 1,770 248 

ženski 

Skupaj 5,00 148 1,976 1488 
15 - 24 let 4,78 501 1,935 501 
25 - 64 let 4,96 177 1,985 1774 
65 let in več 5,01 488 1,747 488 

2D-klasično 
tiskan 

Skupaj 

Skupaj 4,93 276 1,936 2763 
15 - 24 let 5,80 217 1,704 217 
25 - 64 let 5,74 849 1,890 849 
65 let in več 5,10 241 1,903 241 

moški 

Skupaj 5,63 130 1,879 1307 
15 - 24 let 5,55 255 1,389 255 
25 - 64 let 5,48 933 1,905 933 
65 let in več 5,46 260 2,099 260 

ženski 

Skupaj 5,49 144 1,861 1448 
15 - 24 let 5,66 472 1,545 472 
25 - 64 let 5,60 178 1,901 1782 
65 let in več 5,29 501 2,013 501 

3D-
lentikularno 
tiskan 

Skupaj 

Skupaj 5,56 275 1,871 2755 
15 - 24 let 5,15 433 1,861 433 
25 - 64 let 5,32 166 1,965 1668 
65 let in več 5,09 481 1,814 481 

moški 

Skupaj 5,25 258 1,922 2582 
15 - 24 let 5,25 540 1,769 540 
25 - 64 let 5,25 188 1,974 1888 
65 let in več 5,21 508 1,961 508 

ženski 

Skupaj 5,24 293 1,935 2936 
15 - 24 let 5,21 973 1,810 973 
25 - 64 let 5,28 355 1,970 3556 
65 let in več 5,15 989 1,891 989 

SAM - 
povprečje 
(razburjenje, 
všečnost, 
dominanca) 

Skupaj 

Skupaj 

Skupaj 

Skupaj 5,24 551 1,929 5518 
15 - 24 let 3,19 54 2,241 54 
25 - 64 let 2,88 188 2,319 188 
65 let in več 3,60 55 2,469 55 

moški 

Skupaj 3,07 297 2,342 297 
15 - 24 let 2,93 67 2,098 67 
25 - 64 let 3,78 242 2,511 242 
65 let in več 4,08 51 2,675 51 

Nakupna 
namera 

individualist
ičen 

2D-klasično 
tiskan 

ženski 

Skupaj 3,66 360 2,485 360 
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Nadaljevanje tabele 

Spremenljivka Tema 
oglasa 

Vrsta 
izdelave 
oglasa 

Spol Starostna skupina 

Aritmetična 
sredina 

Standard
na 
deviacija 

Velikost 
vzorca 

15 - 24 let 3,04 121 2,158 121 
25 - 64 let 3,39 430 2,467 430 
65 let in več 3,83 106 2,569 106 

2D-klasično 
tiskan 

Skupaj 

Skupaj 3,39 657 2,437 657 
15 - 24 let 4,55 51 2,361 51 
25 - 64 let 4,27 235 2,282 235 
65 let in več 4,00 65 2,411 65 

moški 

Skupaj 4,26 351 2,316 351 
15 - 24 let 4,75 52 2,076 52 
25 - 64 let 4,74 232 2,411 232 
65 let in več 4,41 54 2,674 54 

ženski 

Skupaj 4,69 338 2,403 338 
15 - 24 let 4,65 103 2,213 103 
25 - 64 let 4,51 467 2,356 467 
65 let in več 4,18 119 2,531 119 

3D-
lentikularno 
tiskan 

Skupaj 

Skupaj 4,47 689 2,367 689 
15 - 24 let 3,85 105 2,389 105 
25 - 64 let 3,65 423 2,397 423 
65 let in več 3,82 120 2,436 120 

moški 

Skupaj 3,72 648 2,401 648 
15 - 24 let 3,72 119 2,270 119 
25 - 64 let 4,25 474 2,507 474 
65 let in več 4,25 105 2,667 105 

ženski 

Skupaj 4,16 698 2,497 698 
15 - 24 let 3,78 224 2,322 224 
25 - 64 let 3,97 897 2,472 897 
65 let in več 4,02 225 2,549 225 

individualist
ičen 

Skupaj 

Skupaj 

Skupaj 3,95 134 2,461 1346 
15 - 24 let 4,02 57 1,923 57 
25 - 64 let 3,86 243 2,293 243 
65 let in več 3,40 58 2,376 58 

moški 

Skupaj 3,81 358 2,254 358 
15 - 24 let 4,12 66 2,270 66 
25 - 64 let 3,46 256 2,379 256 
65 let in več 3,51 76 2,318 76 

ženski 

Skupaj 3,58 398 2,357 398 
15 - 24 let 4,07 123 2,108 123 
25 - 64 let 3,66 499 2,343 499 
65 let in več 3,46 134 2,335 134 

2D-klasično 
tiskan 

Skupaj 

Skupaj 3,69 756 2,310 756 
15 - 24 let 4,60 55 2,208 55 
25 - 64 let 4,71 187 2,249 187 
65 let in več 4,04 52 2,686 52 

moški 

Skupaj 4,57 294 2,330 294 
15 - 24 let 4,11 54 1,900 54 
25 - 64 let 4,48 225 2,194 225 
65 let in več 3,06 68 2,393 68 

ženski 

Skupaj 4,14 347 2,254 347 
15 - 24 let 4,36 109 2,066 109 
25 - 64 let 4,58 412 2,219 412 
65 let in več 3,48 120 2,560 120 

Nakupna 
namera 

primaren 

 

3D-
lentikularno 
tiskan 

Skupaj 

Skupaj 4,34 641 2,297 641 
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Nadaljevanje tabele 

Spremenljivka Tema 
oglasa 

Vrsta 
izdelave 
oglasa 

Spol Starostna skupina 

Aritmetična 
sredina 

Standard
na 
deviacija 

Velikost 
vzorca 

15 - 24 let 4,30 112 2,079 112 
25 - 64 let 4,23 430 2,310 430 
65 let in več 3,70 110 2,536 110 

moški 

Skupaj 4,15 652 2,318 652 
15 - 24 let 4,12 120 2,103 120 
25 - 64 let 3,94 481 2,347 481 
65 let in več 3,30 144 2,357 144 

ženski 

Skupaj 3,84 745 2,325 745 
15 - 24 let 4,21 232 2,089 232 
25 - 64 let 4,07 911 2,333 911 
65 let in več 3,47 254 2,439 254 

primaren 
 

Skupaj 

Skupaj 

Skupaj 3,99 139 2,326 1397 
15 - 24 let 3,87 52 2,179 52 
25 - 64 let 4,09 185 2,472 185 
65 let in več 4,22 59 2,364 59 

moški 

Skupaj 4,07 296 2,397 296 
15 - 24 let 4,18 72 2,065 72 
25 - 64 let 3,92 248 2,276 248 
65 let in več 4,58 60 2,472 60 

ženski 

Skupaj 4,08 380 2,277 380 
15 - 24 let 4,05 124 2,110 124 
25 - 64 let 3,99 433 2,360 433 
65 let in več 4,40 119 2,416 119 

2D-klasično 
tiskan 

Skupaj 

Skupaj 4,08 676 2,328 676 
15 - 24 let 4,69 65 1,853 65 
25 - 64 let 4,90 228 2,092 228 
65 let in več 4,38 58 2,390 58 

moški 

Skupaj 4,78 351 2,106 351 
15 - 24 let 5,41 70 2,150 70 
25 - 64 let 5,38 224 2,183 224 
65 let in več 4,68 57 2,727 57 

ženski 

Skupaj 5,27 351 2,281 351 
15 - 24 let 5,07 135 2,038 135 
25 - 64 let 5,14 452 2,148 452 
65 let in več 4,53 115 2,556 115 

3D-
lentikularno 
tiskan 

Skupaj 

Skupaj 5,02 702 2,208 702 
15 - 24 let 4,32 117 2,038 117 
25 - 64 let 4,54 413 2,304 413 
65 let in več 4,30 117 2,368 117 

moški 

Skupaj 4,46 647 2,269 647 
15 - 24 let 4,79 142 2,189 142 
25 - 64 let 4,61 472 2,345 472 
65 let in več 4,63 117 2,588 117 

ženski 

Skupaj 4,65 731 2,354 731 
15 - 24 let 4,58 259 2,131 259 
25 - 64 let 4,58 885 2,325 885 
65 let in več 4,47 234 2,481 234 

družben 

Skupaj 

Skupaj 

Skupaj 4,56 137 2,316 1378 
15 - 24 let 3,36 53 2,427 53 
25 - 64 let 3,69 203 2,596 203 
65 let in več 3,74 68 2,441 68 

Nakupna 
namera 

racionalen 2D-klasično 
tiskan 

moški 

Skupaj 3,65 324 2,533 324 
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Nadaljevanje tabele 

Spremenljivka Tema 
oglasa 

Vrsta 
izdelave 
oglasa 

Spol Starostna skupina 

Aritmetična 
sredina 

Standard
na 
deviacija 

Velikost 
vzorca 

15 - 24 let 3,03 80 2,300 80 
25 - 64 let 3,97 209 2,591 209 
65 let in več 4,74 61 2,645 61 

ženski 

Skupaj 3,89 350 2,589 350 
15 - 24 let 3,16 133 2,348 133 
25 - 64 let 3,83 412 2,594 412 
65 let in več 4,21 129 2,579 129 

2D-klasično 
tiskan 

Skupaj 

Skupaj 3,77 674 2,563 674 
15 - 24 let 4,35 46 2,433 46 
25 - 64 let 4,15 199 2,440 199 
65 let in več 3,70 66 2,637 66 

moški 

Skupaj 4,08 311 2,483 311 
15 - 24 let 4,84 79 2,151 79 
25 - 64 let 4,00 252 2,497 252 
65 let in več 3,52 81 2,603 81 

ženski 

Skupaj 4,07 412 2,486 412 
15 - 24 let 4,66 125 2,262 125 
25 - 64 let 4,07 451 2,470 451 
65 let in več 3,60 147 2,611 147 

3D-
lentikularno 
tiskan 

Skupaj 

Skupaj 4,07 723 2,483 723 
15 - 24 let 3,82 99 2,468 99 
25 - 64 let 3,92 402 2,527 402 
65 let in več 3,72 134 2,530 134 

moški 

Skupaj 3,86 635 2,516 635 
15 - 24 let 3,92 159 2,399 159 
25 - 64 let 3,99 461 2,538 461 
65 let in več 4,04 142 2,681 142 

ženski 

Skupaj 3,98 762 2,534 762 
15 - 24 let 3,88 258 2,421 258 
25 - 64 let 3,95 863 2,532 863 
65 let in več 3,88 276 2,609 276 

racionalen 

Skupaj 

Skupaj 

Skupaj 3,93 139 2,526 1397 
15 - 24 let 3,61 216 2,207 216 
25 - 64 let 3,64 819 2,452 819 
65 let in več 3,74 240 2,417 240 

moški 

Skupaj 3,66 127 2,404 1275 
15 - 24 let 3,55 285 2,255 285 
25 - 64 let 3,77 955 2,440 955 
65 let in več 4,19 248 2,548 248 

ženski 

Skupaj 3,80 148 2,430 1488 
15 - 24 let 3,57 501 2,233 501 
25 - 64 let 3,71 177 2,446 1774 
65 let in več 3,97 488 2,492 488 

2D-klasično 
tiskan 

Skupaj 

Skupaj 3,73 276 2,419 2763 
15 - 24 let 4,56 217 2,185 217 
25 - 64 let 4,51 849 2,282 849 
65 let in več 4,02 241 2,526 241 

moški 

Skupaj 4,43 130 2,320 1307 
15 - 24 let 4,82 255 2,121 255 
25 - 64 let 4,63 933 2,380 933 
65 let in več 3,84 260 2,658 260 

Nakupna 
namera 

Skupaj 

3D-
lentikularno 
tiskan 

ženski 

Skupaj 4,52 144 2,410 1448 
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Nadaljevanje tabele 

Spremenljivka Tema 
oglasa 

Vrsta 
izdelave 
oglasa 

Spol Starostna skupina 

Aritmetična 
sredina 

Standard
na 
deviacija 

Velikost 
vzorca 

15 - 24 let 4,70 472 2,153 472 
25 - 64 let 4,57 178 2,334 1782 
65 let in več 3,92 501 2,594 501 

3D-
lentikularno 
tiskan 

Skupaj 

Skupaj 4,48 275 2,368 2755 
15 - 24 let 4,09 433 2,245 433 
25 - 64 let 4,08 166 2,405 1668 
65 let in več 3,88 481 2,474 481 

moški 

Skupaj 4,05 258 2,393 2582 
15 - 24 let 4,15 540 2,282 540 
25 - 64 let 4,20 188 2,448 1888 
65 let in več 4,01 508 2,608 508 

ženski 

Skupaj 4,16 293 2,447 2936 
15 - 24 let 4,12 973 2,265 973 
25 - 64 let 4,14 355 2,428 3556 
65 let in več 3,95 989 2,543 989 

Nakupna 
namera 

 

Skupaj 

Skupaj 

Skupaj 4,10 551 2,422 5518 
 

2.6.2 Multivariatni testi TEMA * VRSTA, TEMA * VRSTA * SPOL, TEMA * VRSTA * 

STAROST, TEMA * VRSTA * SPOL * STAROST 

 
Multivariatni testic 
Učinek 

Vrednost F 

Domnev
ane 
stopinje 
svobode 

Stopnje 
svobode (df) 
napake 

Značil
nost 

Delni Eta 
kvadrat 

Pillai's Trace ,866 17631,425a 2,000 5469,000 ,000 ,866 
Wilks' Lambda ,134 17631,425a 2,000 5469,000 ,000 ,866 
Hotellingova 
porazdelitev 

6,448 17631,425a 2,000 5469,000 ,000 ,866 

Model 

Roy's Largest Root 6,448 17631,425a 2,000 5469,000 ,000 ,866 
Pillai's Trace ,092 37,594 14,000 10940,000 ,000 ,046 
Wilks' Lambda ,909 37,989a 14,000 10938,000 ,000 ,046 
Hotellingova 
porazdelitev 

,098 38,385 14,000 10936,000 ,000 ,047 

TEMA * 
VRSTA 

Roy's Largest Root ,082 64,095b 7,000 5470,000 ,000 ,076 
Pillai's Trace ,022 7,579 16,000 10940,000 ,000 ,011 
Wilks' Lambda ,978 7,610a 16,000 10938,000 ,000 ,011 
Hotellingova 
porazdelitev 

,022 7,640 16,000 10936,000 ,000 ,011 

TEMA * 
VRSTA * 
SPOL 

Roy's Largest Root ,021 14,250b 8,000 5470,000 ,000 ,020 
Pillai's Trace ,018 3,088 32,000 10940,000 ,000 ,009 
Wilks' Lambda ,982 3,094a 32,000 10938,000 ,000 ,009 
Hotellingova 
porazdelitev 

,018 3,099 32,000 10936,000 ,000 ,009 

TEMA * 
VRSTA * 
STAROST 

Roy's Largest Root ,015 5,158b 16,000 5470,000 ,000 ,015 
Pillai's Trace ,013 2,276 32,000 10940,000 ,000 ,007 
Wilks' Lambda ,987 2,278a 32,000 10938,000 ,000 ,007 
Hotellingova 
porazdelitev 

,013 2,279 32,000 10936,000 ,000 ,007 

TEMA * 
VRSTA * 
SPOL * 
STAROST 

Roy's Largest Root ,010 3,348b 16,000 5470,000 ,000 ,010 
a. Točen izračun 
b. Zgornja meja F z najnižjim nivojem značilnosti 
c. Model: + TEMA * VRSTA + TEMA * VRSTA * SPOL + TEMA * VRSTA * STAROST + TEMA * VRSTA * 
SPOL * STAROST 

Priloge stran 47 



 

2.6.3 Levenov test enakosti variance 

 

Levenov test enakosti napake variance 

 
F 

Stopnje 
svobode (df) 

Stopnje 
svobode 
(df) Značilnost

SAM - povprečje (razburjenje, všečnost, dominanca) 4,386 47 5470 ,000 
Nakupna namera 5,345 47 5470 ,000 
Testiranje hipoteze, da je napaka variance odvisne spremenljivke enaka za vse skupine 
a. Model: + TEMA * VRSTA + TEMA * VRSTA * SPOL + TEMA * VRSTA * STAROST + TEMA * VRSTA * 
SPOL * STAROST 

2.6.4 Testiranje povezav med spremenljivkami 

 

Test učinkov med ocenami 
Vir Odvisna spremenljivka Vsota 

kvadratov 
tipa 3  

Stopnje 
svobode 
(df) 

Srednji 
kvadrat F 

Značil
nost 

Delni Eta 
kvadrat 

SAM - povprečje 
(razburjenje, všečnost, 
dominanca) 

2757,909a 47 58,679 18,066 ,000 ,134 Popravljen 
model 

Nakupna namera 1941,299b 47 41,304 7,426 ,000 ,060 
SAM - povprečje 
(razburjenje, všečnost, 
dominanca) 

104063,204 1 104063,20
4 

32038,824 ,000 ,854 Model 

Nakupna namera 63317,711 1 63317,711 11383,820 ,000 ,675 
SAM - povprečje 
(razburjenje, všečnost, 
dominanca) 

1454,751 7 207,822 63,984 ,000 ,076 TEMA * 
VRSTA 

Nakupna namera 721,348 7 103,050 18,527 ,000 ,023 
SAM - povprečje 
(razburjenje, všečnost, 
dominanca) 

369,530 8 46,191 14,221 ,000 ,020 TEMA * 
VRSTA * 
SPOL 

Nakupna namera 112,808 8 14,101 2,535 ,009 ,004 
SAM - povprečje 
(razburjenje, všečnost, 
dominanca) 

175,865 16 10,992 3,384 ,000 ,010 TEMA * 
VRSTA * 
STAROST 

Nakupna namera 356,399 16 22,275 4,005 ,000 ,012 
SAM - povprečje 
(razburjenje, všečnost, 
dominanca) 

162,834 16 10,177 3,133 ,000 ,009 TEMA * 
VRSTA * 
SPOL * 
STAROST Nakupna namera 107,900 16 6,744 1,212 ,249 ,004 

SAM - povprečje 
(razburjenje, všečnost, 
dominanca) 

17766,749 5470 3,248 
   

Napaka 

Nakupna namera 30424,574 5470 5,562    
SAM - povprečje 
(razburjenje, všečnost, 
dominanca) 

172301,444 5518 
    

Skupaj 

Nakupna namera 125322,000 5518     
SAM - povprečje 
(razburjenje, všečnost, 
dominanca) 

20524,658 5517 
    

Popravljen 
model 
Skupaj 

Nakupna namera 32365,874 5517     
a. R kvadrat = ,134 (Prilagojen R-kvadrat = ,127) 
b. R kvadrat = ,060 (Prilagojen R-kvadrat = ,052) 
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2.6.5 Analiza variance posameznih parov oglasov za racionalen 3D in 2D oglas glede na 

starostne skupine 

ANOVA 

 Vsota 
kvadratov  

Stopnje 
svobode 
(df) 

Srednji 
kvadrat F Značilnost 

Med skupinami 145,403 5 29,081 9,228 ,000 
Znotraj skupin 4383,372 1391 3,151   

SAM - povprečje 
(razburjenje, všečnost, 
dominanca) 

Skupaj 4528,775 1396    
Med skupinami 283,004 5 56,601 10,833 ,000 
Znotraj skupin 7267,738 1391 5,225   

Nakupna namera 

Skupaj 7550,742 1396    

2.6.6 Analiza primerjav posameznih demografskih podskupin (Scheffe) za racionalen 3D 

in 2D oglas glede na starostne skupine 

 
Multipla primerjava 
Scheffe 

95% interval 
zaupanja 

Odvisna 
spremenljivka 

(I) Križanja 
starost 

(J) Križanja starost Razlika 
srednje 
vrednosti 
(I-J) 

Standard
na 
napaka 

Značil
nost 

Spodnj
i Zgornji

racionalen / 2D / 25 - 64 let ,415 ,179 ,372 -,18 1,01 
racionalen / 2D / 65 let in več ,708 ,222 ,071 -,03 1,45 
racionalen / 3D / 15 - 24 let -,359 ,234 ,797 -1,14 ,42 
racionalen / 3D / 25 - 64 let -,139 ,182 ,989 -,75 ,47 

racionalen / 
2D / 15 - 24 
let 

racionalen / 3D / 65 let in več ,339 ,228 ,818 -,42 1,10 
racionalen / 2D / 15 - 24 let -,415 ,179 ,372 -1,01 ,18 
racionalen / 2D / 65 let in več ,293 ,173 ,719 -,28 ,87 
racionalen / 3D / 15 - 24 let -,773* ,188 ,005 -1,40 -,15 
racionalen / 3D / 25 - 64 let -,554* ,118 ,001 -,95 -,16 

racionalen / 
2D / 25 - 64 
let 

racionalen / 3D / 65 let in več -,075 ,180 ,999 -,68 ,53 
racionalen / 2D / 15 - 24 let -,708 ,222 ,071 -1,45 ,03 
racionalen / 2D / 25 - 64 let -,293 ,173 ,719 -,87 ,28 
racionalen / 3D / 15 - 24 let -1,066* ,229 ,001 -1,83 -,30 
racionalen / 3D / 25 - 64 let -,847* ,177 ,000 -1,44 -,26 

racionalen / 
2D / 65 let in 
več 

racionalen / 3D / 65 let in več -,368 ,223 ,742 -1,11 ,38 
racionalen / 2D / 15 - 24 let ,359 ,234 ,797 -,42 1,14 
racionalen / 2D / 25 - 64 let ,773* ,188 ,005 ,15 1,40 
racionalen / 2D / 65 let in več 1,066* ,229 ,001 ,30 1,83 
racionalen / 3D / 25 - 64 let ,220 ,191 ,933 -,42 ,86 

racionalen / 
3D / 15 - 24 
let 

racionalen / 3D / 65 let in več ,698 ,235 ,117 -,08 1,48 
racionalen / 2D / 15 - 24 let ,139 ,182 ,989 -,47 ,75 
racionalen / 2D / 25 - 64 let ,554* ,118 ,001 ,16 ,95 
racionalen / 2D / 65 let in več ,847* ,177 ,000 ,26 1,44 
racionalen / 3D / 15 - 24 let -,220 ,191 ,933 -,86 ,42 

racionalen / 
3D / 25 - 64 
let 

racionalen / 3D / 65 let in več ,479 ,184 ,240 -,14 1,09 
racionalen / 2D / 15 - 24 let -,339 ,228 ,818 -1,10 ,42 
racionalen / 2D / 25 - 64 let ,075 ,180 ,999 -,53 ,68 
racionalen / 2D / 65 let in več ,368 ,223 ,742 -,38 1,11 
racionalen / 3D / 15 - 24 let -,698 ,235 ,117 -1,48 ,08 

SAM - 
povprečje 
(razburjenje, 
všečnost, 
dominanca) 

racionalen / 
3D / 65 let in 
več 

racionalen / 3D / 25 - 64 let -,479 ,184 ,240 -1,09 ,14 

Priloge stran 49 



 

95% interval 
zaupanja 

Odvisna 
spremenljivka 

(I) Križanja 
starost 

(J) Križanja starost Razlika 
srednje 
vrednosti 
(I-J) 

Standard
na 
napaka 

Značil
nost 

Spodnj
a meja Zgornji

racionalen / 2D / 25 - 64 let ,418 ,230 ,654 -,35 1,18 
racionalen / 2D / 65 let in več ,610 ,285 ,470 -,34 1,56 
racionalen / 3D / 15 - 24 let -,285 ,301 ,970 -1,29 ,72 
racionalen / 3D / 25 - 64 let -,507 ,235 ,459 -1,29 ,28 

racionalen / 
2D / 15 - 24 
let 

racionalen / 3D / 65 let in več ,590 ,293 ,543 -,39 1,57 
racionalen / 2D / 15 - 24 let -,418 ,230 ,654 -1,18 ,35 
racionalen / 2D / 65 let in več ,193 ,222 ,980 -,55 ,93 
racionalen / 3D / 15 - 24 let -,702 ,242 ,134 -1,51 ,10 
racionalen / 3D / 25 - 64 let -,925* ,152 ,000 -1,43 -,42 

racionalen / 
2D / 25 - 64 
let 

racionalen / 3D / 65 let in več ,172 ,232 ,990 -,60 ,95 
racionalen / 2D / 15 - 24 let -,610 ,285 ,470 -1,56 ,34 
racionalen / 2D / 25 - 64 let -,193 ,222 ,980 -,93 ,55 
racionalen / 3D / 15 - 24 let -,895 ,295 ,101 -1,88 ,09 
racionalen / 3D / 25 - 64 let -1,117* ,227 ,000 -1,87 -,36 

racionalen / 
2D / 65 let in 
več 

racionalen / 3D / 65 let in več -,021 ,287 1,000 -,98 ,94 
racionalen / 2D / 15 - 24 let ,285 ,301 ,970 -,72 1,29 
racionalen / 2D / 25 - 64 let ,702 ,242 ,134 -,10 1,51 
racionalen / 2D / 65 let in več ,895 ,295 ,101 -,09 1,88 
racionalen / 3D / 25 - 64 let -,222 ,246 ,976 -1,04 ,60 

racionalen / 
3D / 15 - 24 
let 

racionalen / 3D / 65 let in več ,874 ,302 ,138 -,13 1,88 
racionalen / 2D / 15 - 24 let ,507 ,235 ,459 -,28 1,29 
racionalen / 2D / 25 - 64 let ,925* ,152 ,000 ,42 1,43 
racionalen / 2D / 65 let in več 1,117* ,227 ,000 ,36 1,87 
racionalen / 3D / 15 - 24 let ,222 ,246 ,976 -,60 1,04 

racionalen / 
3D / 25 - 64 
let 

racionalen / 3D / 65 let in več 1,097* ,237 ,001 ,31 1,89 
racionalen / 2D / 15 - 24 let -,590 ,293 ,543 -1,57 ,39 
racionalen / 2D / 25 - 64 let -,172 ,232 ,990 -,95 ,60 
racionalen / 2D / 65 let in več ,021 ,287 1,000 -,94 ,98 
racionalen / 3D / 15 - 24 let -,874 ,302 ,138 -1,88 ,13 

Nakupna 
namera 

racionalen / 
3D / 65 let in 
več 

racionalen / 3D / 25 - 64 let -1,097* ,237 ,001 -1,89 -,31 
* Razlika srednje vrednosti je značilna pri p<0,05. 

2.6.7 Analiza variance posameznih parov oglasov za primaren 3D in 2D oglas glede na 

starostne skupine 

 
ANOVA 

 Vsota 
kvadratov  

Stopnje 
svobode 
(df) Srednji kvadrat F Značilnost

Med skupinami 145,403 5 29,081 9,228 ,000 
Znotraj skupin 4383,372 1391 3,151   

SAM - 
povprečje 
(razburjenje, 
všečnost, 
dominanca) 

Skupaj 4528,775 1396 
   

Med skupinami 283,004 5 56,601 10,833 ,000 
Znotraj skupin 7267,738 1391 5,225   

Nakupna 
namera 

Skupaj 7550,742 1396    
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2.6.8 Analiza primerjav posameznih demografskih podskupin (Scheffe) za primaren 3D 

in 2D oglas glede na starostne skupine 

 
Multipla primerjava Scheffe 

95% interval 
zaupanja 

Odvisna 
spremenljivka 

(I) 
Križanja 
starost 

(J) Križanja starost Razlika 
srednje 
vrednosti 
(I-J) 

Standard
na 
napaka 

Značil
nost Spodnji Zgornji

primaren / 2D / 25 - 64 let -,027 ,182 1,000 -,63 ,58 
primaren / 2D / 65 let in več -,250 ,229 ,945 -1,01 ,51 
primaren / 3D / 15 - 24 let -,929* ,222 ,004 -1,67 -,19 
primaren / 3D / 25 - 64 let -,939* ,181 ,000 -1,54 -,34 

primaren 
/ 2D / 15 
- 24 let 

primaren / 3D / 65 let in več -1,024* ,231 ,002 -1,79 -,25 
primaren / 2D / 15 - 24 let ,027 ,182 1,000 -,58 ,63 
primaren / 2D / 65 let in več -,223 ,185 ,917 -,84 ,39 
primaren / 3D / 15 - 24 let -,902* ,176 ,000 -1,49 -,32 
primaren / 3D / 25 - 64 let -,912* ,120 ,000 -1,31 -,51 

primaren 
/ 2D / 25 
- 64 let 

primaren / 3D / 65 let in več -,998* ,187 ,000 -1,62 -,37 
primaren / 2D / 15 - 24 let ,250 ,229 ,945 -,51 1,01 
primaren / 2D / 25 - 64 let ,223 ,185 ,917 -,39 ,84 
primaren / 3D / 15 - 24 let -,678 ,224 ,105 -1,43 ,07 
primaren / 3D / 25 - 64 let -,688* ,184 ,016 -1,30 -,08 

primaren 
/ 2D / 65 
let in več 

primaren / 3D / 65 let in več -,774 ,233 ,052 -1,55 ,00 
primaren / 2D / 15 - 24 let ,929* ,222 ,004 ,19 1,67 
primaren / 2D / 25 - 64 let ,902* ,176 ,000 ,32 1,49 
primaren / 2D / 65 let in več ,678 ,224 ,105 -,07 1,43 
primaren / 3D / 25 - 64 let -,010 ,175 1,000 -,59 ,57 

primaren 
/ 3D / 15 
- 24 let 

primaren / 3D / 65 let in več -,096 ,227 ,999 -,85 ,66 
primaren / 2D / 15 - 24 let ,939* ,181 ,000 ,34 1,54 
primaren / 2D / 25 - 64 let ,912* ,120 ,000 ,51 1,31 
primaren / 2D / 65 let in več ,688* ,184 ,016 ,08 1,30 
primaren / 3D / 15 - 24 let ,010 ,175 1,000 -,57 ,59 

primaren 
/ 3D / 25 
- 64 let 

primaren / 3D / 65 let in več -,086 ,186 ,999 -,71 ,54 
primaren / 2D / 15 - 24 let 1,024* ,231 ,002 ,25 1,79 
primaren / 2D / 25 - 64 let ,998* ,187 ,000 ,37 1,62 
primaren / 2D / 65 let in več ,774 ,233 ,052 ,00 1,55 
primaren / 3D / 15 - 24 let ,096 ,227 ,999 -,66 ,85 

SAM - 
povprečje 
(razburjenje, 
všečnost, 
dominanca) 

primaren 
/ 3D / 65 
let in več 

primaren / 3D / 25 - 64 let ,086 ,186 ,999 -,54 ,71 
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95% interval 
zaupanja 

Odvisna 
spremenljivka 

(I) 
Križanja 
starost 

(J) Križanja starost Razlika 
srednje 
vrednosti 
(I-J) 

Standard
na 
napaka 

Značil
nost Spodnji Zgornji

primaren / 2D / 25 - 64 let ,055 ,230 1,000 -,71 ,82 
primaren / 2D / 65 let in več -,355 ,290 ,914 -1,32 ,61 
primaren / 3D / 15 - 24 let -1,018* ,281 ,023 -1,96 -,08 
primaren / 3D / 25 - 64 let -1,089* ,229 ,000 -1,85 -,32 

primaren 
/ 2D / 15 
- 24 let 

primaren / 3D / 65 let in več -,482 ,293 ,745 -1,46 ,49 
primaren / 2D / 15 - 24 let -,055 ,230 1,000 -,82 ,71 
primaren / 2D / 65 let in več -,410 ,234 ,689 -1,19 ,37 
primaren / 3D / 15 - 24 let -1,074* ,223 ,000 -1,82 -,33 
primaren / 3D / 25 - 64 let -1,144* ,152 ,000 -1,65 -,64 

primaren 
/ 2D / 25 
- 64 let 

primaren / 3D / 65 let in več -,537 ,237 ,401 -1,33 ,25 
primaren / 2D / 15 - 24 let ,355 ,290 ,914 -,61 1,32 
primaren / 2D / 25 - 64 let ,410 ,234 ,689 -,37 1,19 
primaren / 3D / 15 - 24 let -,663 ,285 ,366 -1,61 ,28 
primaren / 3D / 25 - 64 let -,734 ,233 ,079 -1,51 ,04 

primaren 
/ 2D / 65 
let in več 

primaren / 3D / 65 let in več -,127 ,296 ,999 -1,11 ,86 
primaren / 2D / 15 - 24 let 1,018* ,281 ,023 ,08 1,96 
primaren / 2D / 25 - 64 let 1,074* ,223 ,000 ,33 1,82 
primaren / 2D / 65 let in več ,663 ,285 ,366 -,28 1,61 
primaren / 3D / 25 - 64 let -,071 ,222 1,000 -,81 ,67 

primaren 
/ 3D / 15 
- 24 let 

primaren / 3D / 65 let in več ,536 ,287 ,625 -,42 1,49 
primaren / 2D / 15 - 24 let 1,089* ,229 ,000 ,32 1,85 
primaren / 2D / 25 - 64 let 1,144* ,152 ,000 ,64 1,65 
primaren / 2D / 65 let in več ,734 ,233 ,079 -,04 1,51 
primaren / 3D / 15 - 24 let ,071 ,222 1,000 -,67 ,81 

primaren 
/ 3D / 25 
- 64 let 

primaren / 3D / 65 let in več ,607 ,236 ,254 -,18 1,39 
primaren / 2D / 15 - 24 let ,482 ,293 ,745 -,49 1,46 
primaren / 2D / 25 - 64 let ,537 ,237 ,401 -,25 1,33 
primaren / 2D / 65 let in več ,127 ,296 ,999 -,86 1,11 
primaren / 3D / 15 - 24 let -,536 ,287 ,625 -1,49 ,42 

Nakupna 
namera 

primaren 
/ 3D / 65 
let in več 

primaren / 3D / 25 - 64 let -,607 ,236 ,254 -1,39 ,18 
* Razlika srednje vrednosti je značilna pri p<0,05. 

2.6.9 Analiza variance posameznih parov oglasov za družben 3D in 2D oglas glede na 

starostne skupine 

 
ANOVA 

 
Vsota kvadratov 

Stopnje 
svobode 
(df) 

Srednji 
kvadrat F Značilnost 

Med skupinami 254,286 5 50,857 14,573 ,000 
Znotraj skupin 4854,414 1391 3,490   

SAM - povprečje 
(razburjenje, všečnost, 
dominanca) 

Skupaj 5108,700 1396    
Med skupinami 183,881 5 36,776 5,866 ,000 
Znotraj skupin 8720,672 1391 6,269   

Nakupna namera 

Skupaj 8904,553 1396    
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2.6.10 Analiza primerjav posameznih demografskih podskupin (Scheffe) za družben 3D in 

2D oglas glede na starostne skupine 

 

Multipla primerjava 
Scheffe 

95% interval 
zaupanja 

Odvisna 
spremenljivka 

(I) Križanja 
starost 

(J) Križanja starost Razlika 
srednje 
vrednosti 
(I-J) 

Standard
na 
napaka 

Značil
nost Spodnji Zgornji 

družben / 2D / 25 - 64 let -,828* ,186 ,001 -1,45 -,21 
družben / 2D / 65 let in več -,986* ,231 ,003 -1,76 -,22 
družben / 3D / 15 - 24 let -1,469* ,233 ,000 -2,24 -,69 
družben / 3D / 25 - 64 let -1,429* ,184 ,000 -2,04 -,81 

družben / 
2D / 15 - 24 
let 

družben / 3D / 65 let in več -1,082* ,224 ,000 -1,83 -,34 
družben / 2D / 15 - 24 let ,828* ,186 ,001 ,21 1,45 
družben / 2D / 65 let in več -,158 ,188 ,983 -,79 ,47 
družben / 3D / 15 - 24 let -,641* ,191 ,046 -1,28 -,01 
družben / 3D / 25 - 64 let -,601* ,127 ,000 -1,03 -,18 

družben / 
2D / 25 - 64 
let 

družben / 3D / 65 let in več -,254 ,179 ,848 -,85 ,34 
družben / 2D / 15 - 24 let ,986* ,231 ,003 ,22 1,76 
družben / 2D / 25 - 64 let ,158 ,188 ,983 -,47 ,79 
družben / 3D / 15 - 24 let -,484 ,234 ,514 -1,26 ,30 
družben / 3D / 25 - 64 let -,443 ,187 ,343 -1,06 ,18 

družben / 
2D / 65 let 
in več 

družben / 3D / 65 let in več -,096 ,225 ,999 -,85 ,65 
družben / 2D / 15 - 24 let 1,469* ,233 ,000 ,69 2,24 
družben / 2D / 25 - 64 let ,641* ,191 ,046 ,01 1,28 
družben / 2D / 65 let in več ,484 ,234 ,514 -,30 1,26 
družben / 3D / 25 - 64 let ,040 ,189 1,000 -,59 ,67 

družben / 
3D / 15 - 24 
let 

družben / 3D / 65 let in več ,387 ,227 ,715 -,37 1,14 
družben / 2D / 15 - 24 let 1,429* ,184 ,000 ,81 2,04 
družben / 2D / 25 - 64 let ,601* ,127 ,000 ,18 1,03 
družben / 2D / 65 let in več ,443 ,187 ,343 -,18 1,06 
družben / 3D / 15 - 24 let -,040 ,189 1,000 -,67 ,59 

družben / 
3D / 25 - 64 
let 

družben / 3D / 65 let in več ,347 ,177 ,576 -,24 ,94 
družben / 2D / 15 - 24 let 1,082* ,224 ,000 ,34 1,83 
družben / 2D / 25 - 64 let ,254 ,179 ,848 -,34 ,85 
družben / 2D / 65 let in več ,096 ,225 ,999 -,65 ,85 
družben / 3D / 15 - 24 let -,387 ,227 ,715 -1,14 ,37 

SAM - 
povprečje 
(razburjenje, 
všečnost, 
dominanca) 

družben / 
3D / 65 let 
in več 

družben / 3D / 25 - 64 let -,347 ,177 ,576 -,94 ,24 
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95% interval 
zaupanja 

Odvisna 
spremenljivka 

(I) Križanja 
starost 

(J) Križanja starost Razlika 
srednje 
vrednosti 
(I-J) 

Standard
na 
napaka 

Značil
nost Spodnji Zgornji 

družben / 2D / 25 - 64 let -,672 ,250 ,204 -1,50 ,16 
družben / 2D / 65 let in več -1,051* ,309 ,042 -2,08 -,02 
družben / 3D / 15 - 24 let -1,498* ,312 ,000 -2,54 -,46 
družben / 3D / 25 - 64 let -,909* ,247 ,019 -1,73 -,09 

družben / 
2D / 15 - 24 
let 

družben / 3D / 65 let in več -,441 ,300 ,826 -1,44 ,56 
družben / 2D / 15 - 24 let ,672 ,250 ,204 -,16 1,50 
družben / 2D / 65 let in več -,379 ,253 ,813 -1,22 ,46 
družben / 3D / 15 - 24 let -,826 ,256 ,064 -1,68 ,03 
družben / 3D / 25 - 64 let -,236 ,171 ,860 -,81 ,33 

družben / 
2D / 25 - 64 
let 

družben / 3D / 65 let in več ,231 ,241 ,968 -,57 1,03 
družben / 2D / 15 - 24 let 1,051* ,309 ,042 ,02 2,08 
družben / 2D / 25 - 64 let ,379 ,253 ,813 -,46 1,22 
družben / 3D / 15 - 24 let -,447 ,314 ,846 -1,49 ,60 
družben / 3D / 25 - 64 let ,143 ,250 ,997 -,69 ,98 

družben / 
2D / 65 let 
in več 

družben / 3D / 65 let in več ,611 ,302 ,537 -,40 1,62 
družben / 2D / 15 - 24 let 1,498* ,312 ,000 ,46 2,54 
družben / 2D / 25 - 64 let ,826 ,256 ,064 -,03 1,68 
družben / 2D / 65 let in več ,447 ,314 ,846 -,60 1,49 
družben / 3D / 25 - 64 let ,589 ,253 ,367 -,25 1,43 

družben / 
3D / 15 - 24 
let 

družben / 3D / 65 let in več 1,057* ,305 ,035 ,04 2,07 
družben / 2D / 15 - 24 let ,909* ,247 ,019 ,09 1,73 
družben / 2D / 25 - 64 let ,236 ,171 ,860 -,33 ,81 
družben / 2D / 65 let in več -,143 ,250 ,997 -,98 ,69 
družben / 3D / 15 - 24 let -,589 ,253 ,367 -1,43 ,25 

družben / 
3D / 25 - 64 
let 

družben / 3D / 65 let in več ,468 ,238 ,568 -,32 1,26 
družben / 2D / 15 - 24 let ,441 ,300 ,826 -,56 1,44 
družben / 2D / 25 - 64 let -,231 ,241 ,968 -1,03 ,57 
družben / 2D / 65 let in več -,611 ,302 ,537 -1,62 ,40 
družben / 3D / 15 - 24 let -1,057* ,305 ,035 -2,07 -,04 

Nakupna 
namera 

družben / 
3D / 65 let 
in več 

družben / 3D / 25 - 64 let -,468 ,238 ,568 -1,26 ,32 
* Razlika srednje vrednosti je značilna pri p<0,05. 

 

2.6.11 Analiza variance posameznih parov oglasov za individualističen 3D in 2D oglas 

glede na starostne skupine 

ANOVA 

 Vsota 
kvadratov  

Stopnje 
svobode 
(df) 

Srednji 
kvadrat F Značilnost

Med skupinami 108,271 5 21,654 6,000 ,000 
Znotraj skupin 4836,219 1340 3,609   

SAM - povprečje 
(razburjenje, všečnost, 
dominanca) 

Skupaj 4944,490 1345    
Med skupinami 439,301 5 87,860 15,283 ,000 
Znotraj skupin 7703,740 1340 5,749   

Nakupna namera 

Skupaj 8143,041 1345    
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2.6.12 Analiza primerjav posameznih demografskih podskupin (Scheffe) za 

individualističen 3D in 2D oglas glede na starostne skupine 

 
Multipla primerjava Scheffe 

95% interval 
zaupanja 

Odvisna 
spremenl
jivka 

(I) Križanja 
starost 

(J) Križanja starost Razlika 
srednje 
vrednosti 
(I-J) 

Standa
rdna 
napak
a 

Značil
nost 

Spodnj
i 

Zgor
nji 

individualističen / 2D / 25 - 64 let -,065 ,196 1,000 -,72 ,59 
individualističen / 2D / 65 let in več -,374 ,253 ,822 -1,22 ,47 
individualističen / 3D / 15 - 24 let -,693 ,255 ,193 -1,54 ,16 
individualističen / 3D / 25 - 64 let -,666* ,194 ,038 -1,31 -,02 

individualističen 
/ 2D / 15 - 24 let 

individualističen / 3D / 65 let in več -,350 ,245 ,845 -1,17 ,47 
individualističen / 2D / 15 - 24 let ,065 ,196 1,000 -,59 ,72 
individualističen / 2D / 65 let in več -,309 ,206 ,813 -1,00 ,38 
individualističen / 3D / 15 - 24 let -,628 ,208 ,106 -1,32 ,07 
individualističen / 3D / 25 - 64 let -,601* ,127 ,000 -1,02 -,18 

individualističen 
/ 2D / 25 - 64 let 

individualističen / 3D / 65 let in več -,285 ,197 ,836 -,94 ,37 
individualističen / 2D / 15 - 24 let ,374 ,253 ,822 -,47 1,22
individualističen / 2D / 25 - 64 let ,309 ,206 ,813 -,38 1,00
individualističen / 3D / 15 - 24 let -,319 ,263 ,916 -1,19 ,56 
individualističen / 3D / 25 - 64 let -,292 ,204 ,844 -,97 ,39 

individualističen 
/ 2D / 65 let in 
več 

individualističen / 3D / 65 let in več ,024 ,254 1,000 -,82 ,87 
individualističen / 2D / 15 - 24 let ,693 ,255 ,193 -,16 1,54
individualističen / 2D / 25 - 64 let ,628 ,208 ,106 -,07 1,32
individualističen / 2D / 65 let in več ,319 ,263 ,916 -,56 1,19
individualističen / 3D / 25 - 64 let ,027 ,207 1,000 -,66 ,72 

individualističen 
/ 3D / 15 - 24 let 

individualističen / 3D / 65 let in več ,343 ,256 ,875 -,51 1,20
individualističen / 2D / 15 - 24 let ,666* ,194 ,038 ,02 1,31
individualističen / 2D / 25 - 64 let ,601* ,127 ,000 ,18 1,02
individualističen / 2D / 65 let in več ,292 ,204 ,844 -,39 ,97 
individualističen / 3D / 15 - 24 let -,027 ,207 1,000 -,72 ,66 

individualističen 
/ 3D / 25 - 64 let 

individualističen / 3D / 65 let in več ,316 ,195 ,757 -,33 ,97 
individualističen / 2D / 15 - 24 let ,350 ,245 ,845 -,47 1,17
individualističen / 2D / 25 - 64 let ,285 ,197 ,836 -,37 ,94 
individualističen / 2D / 65 let in več -,024 ,254 1,000 -,87 ,82 
individualističen / 3D / 15 - 24 let -,343 ,256 ,875 -1,20 ,51 

SAM – 
povpreč-
je 
(razburje
nje, 
všečnost
, 
domina-
nca) 

individualističen 
/ 3D / 65 let in 
več 

individualističen / 3D / 25 - 64 let -,316 ,195 ,757 -,97 ,33 
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95% interval 
zaupanja 

Odvisn
a 
sprem
enljivk
a 

(I) Križanja 
starost 

(J) Križanja starost 
Razlika 
srednje 
vrednosti 
(I-J) 

Standard
na 
napaka 

Značil
nost Spodnji 

Zgor
nji 

individualističen / 2D / 25 - 64 let -,345 ,247 ,856 -1,17 ,48 
individualističen / 2D / 65 let in več -,789 ,319 ,296 -1,85 ,27 
individualističen / 3D / 15 - 24 let -1,609* ,321 ,000 -2,68 -,54 
individualističen / 3D / 25 - 64 let -1,464* ,245 ,000 -2,28 -,65 

individualističen 
/ 2D / 15 - 24 let 

individualističen / 3D / 65 let in več -1,144* ,310 ,018 -2,18 -,11 
individualističen / 2D / 15 - 24 let ,345 ,247 ,856 -,48 1,17
individualističen / 2D / 65 let in več -,444 ,260 ,713 -1,31 ,42 
individualističen / 3D / 15 - 24 let -1,264* ,263 ,000 -2,14 -,39 
individualističen / 3D / 25 - 64 let -1,119* ,160 ,000 -1,65 -,59 

individualističen 
/ 2D / 25 - 64 let 

individualističen / 3D / 65 let in več -,799 ,248 ,067 -1,63 ,03 
individualističen / 2D / 15 - 24 let ,789 ,319 ,296 -,27 1,85
individualističen / 2D / 25 - 64 let ,444 ,260 ,713 -,42 1,31
individualističen / 3D / 15 - 24 let -,820 ,332 ,296 -1,93 ,29 
individualističen / 3D / 25 - 64 let -,675 ,258 ,233 -1,53 ,18 

individualističen 
/ 2D / 65 let in 
več 

individualističen / 3D / 65 let in več -,355 ,320 ,942 -1,42 ,71 
individualističen / 2D / 15 - 24 let 1,609* ,321 ,000 ,54 2,68
individualističen / 2D / 25 - 64 let 1,264* ,263 ,000 ,39 2,14
individualističen / 2D / 65 let in več ,820 ,332 ,296 -,29 1,93
individualističen / 3D / 25 - 64 let ,145 ,261 ,997 -,72 1,01

individualističen 
/ 3D / 15 - 24 let 

individualističen / 3D / 65 let in več ,466 ,323 ,838 -,61 1,54
individualističen / 2D / 15 - 24 let 1,464* ,245 ,000 ,65 2,28
individualističen / 2D / 25 - 64 let 1,119* ,160 ,000 ,59 1,65
individualističen / 2D / 65 let in več ,675 ,258 ,233 -,18 1,53
individualističen / 3D / 15 - 24 let -,145 ,261 ,997 -1,01 ,72 

individualističen 
/ 3D / 25 - 64 let 

individualističen / 3D / 65 let in več ,320 ,246 ,890 -,50 1,14
individualističen / 2D / 15 - 24 let 1,144* ,310 ,018 ,11 2,18
individualističen / 2D / 25 - 64 let ,799 ,248 ,067 -,03 1,63
individualističen / 2D / 65 let in več ,355 ,320 ,942 -,71 1,42
individualističen / 3D / 15 - 24 let -,466 ,323 ,838 -1,54 ,61 

Nakup
na 
namer
a 

individualističen 
/ 3D / 65 let in 
več 

individualističen / 3D / 25 - 64 let -,320 ,246 ,890 -1,14 ,50 
* Razlika srednje vrednosti je značilna pri p<0,05. 

2.6.13 Analiza variance posameznih parov oglasov za racionalen oglas glede na SPOL 

anketiranca 

 
ANOVA 

 
Vsota kvadratov 

Stopnje 
svobode 
(df) 

Srednji 
kvadrat F Značilnost 

Med skupinami 254,956 3 84,985 27,700 ,000 
Znotraj skupin 4273,819 1393 3,068   

SAM - povprečje 
(razburjenje, všečnost, 
dominanca) 

Skupaj 4528,775 1396    
Med skupinami 184,057 3 61,352 11,601 ,000 
Znotraj skupin 7366,685 1393 5,288   

Nakupna namera 

Skupaj 7550,742 1396    
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2.6.14 Analiza primerjav posameznih demografskih podskupin (Scheffe) za racionalen 3D 

in 2D oglas glede na SPOL anketiranca 

 
Multipla primerjava 
Scheffe 

95% interval 
zaupanja 

Odvisna 
spremenljivka 

(I) Križanja 
spol 

(J) Križanja spol Razlika 
srednje 
vrednosti 
(I-J) 

Standard
na 
napaka 

Značil
nost Spodnji Zgornji 

racionalen / 2D / ženski ,150 ,128 ,708 -,21 ,51 
racionalen / 3D / moški -,964* ,138 ,000 -1,35 -,58 

racionalen / 
2D / moški 

racionalen / 3D / ženski ,065 ,132 ,970 -,30 ,43 
racionalen / 2D / moški -,150 ,128 ,708 -,51 ,21 
racionalen / 3D / moški -1,115* ,135 ,000 -1,49 -,74 

racionalen / 
2D / ženski 

racionalen / 3D / ženski -,085 ,129 ,932 -,45 ,28 
racionalen / 2D / moški ,964* ,138 ,000 ,58 1,35 
racionalen / 2D / ženski 1,115* ,135 ,000 ,74 1,49 

racionalen / 
3D / moški 

racionalen / 3D / ženski 1,030* ,139 ,000 ,64 1,42 
racionalen / 2D / moški -,065 ,132 ,970 -,43 ,30 
racionalen / 2D / ženski ,085 ,129 ,932 -,28 ,45 

SAM - 
povprečje 
(razburjenje, 
všečnost, 
dominanca) 

racionalen / 
3D / ženski 

racionalen / 3D / moški -1,030* ,139 ,000 -1,42 -,64 
racionalen / 2D / ženski ,224 ,168 ,616 -,24 ,69 
racionalen / 3D / moški -,761* ,181 ,001 -1,27 -,25 

racionalen / 
2D / moški 

racionalen / 3D / ženski -,334 ,173 ,294 -,82 ,15 
racionalen / 2D / moški -,224 ,168 ,616 -,69 ,24 
racionalen / 3D / moški -,985* ,177 ,000 -1,48 -,49 

racionalen / 
2D / ženski 

racionalen / 3D / ženski -,558* ,169 ,012 -1,03 -,09 
racionalen / 2D / moški ,761* ,181 ,001 ,25 1,27 
racionalen / 2D / ženski ,985* ,177 ,000 ,49 1,48 

racionalen / 
3D / moški 

racionalen / 3D / ženski ,427 ,182 ,140 -,08 ,94 
racionalen / 2D / moški ,334 ,173 ,294 -,15 ,82 
racionalen / 2D / ženski ,558* ,169 ,012 ,09 1,03 

Nakupna 
namera 

racionalen / 
3D / ženski 

racionalen / 3D / moški -,427 ,182 ,140 -,94 ,08 
* Razlika srednje vrednosti je značilna pri p<0,05. 

 

2.6.15 Analiza variance posameznih parov oglasov za primaren oglas glede na SPOL 

anketiranca 

 
ANOVA 

 
Vsota kvadratov 

Stopnje 
svobode 
(df) Srednji kvadrat F Značilnost 

Med skupinami 356,586 3 118,862 38,030 ,000 
Znotraj skupin 4294,392 1374 3,125   

SAM - 
povprečje 
(razburjenje, 
všečnost, 
dominanca) 

Skupaj 4650,978 1377 
   

Med skupinami 352,633 3 117,544 22,964 ,000 
Znotraj skupin 7033,106 1374 5,119   

Nakupna 
namera 

Skupaj 7385,739 1377    
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2.6.16 Analiza primerjav posameznih demografskih podskupin (Scheffe) za primaren 3D 

in 2D oglas glede na SPOL anketiranca 

 
Multipla primerjava 
Scheffe 

95% interval 
zaupanja 

Odvisna 
spremenljivka 

(I) Križanja 
spol 

(J) Križanja spol Razlika 
srednje 
vrednosti 
(I-J) 

Standard
na 
napaka 

Značilno
st Spodnji Zgornji

primaren / 2D / ženski -,138 ,137 ,796 -,52 ,25 
primaren / 3D / moški -,628* ,140 ,000 -1,02 -,24 

primaren / 2D 
/ moški 

primaren / 3D / ženski -1,307* ,140 ,000 -1,70 -,92 
primaren / 2D / moški ,138 ,137 ,796 -,25 ,52 
primaren / 3D / moški -,489* ,131 ,003 -,86 -,12 

primaren / 2D 
/ ženski 

primaren / 3D / ženski -1,168* ,131 ,000 -1,53 -,80 
primaren / 2D / moški ,628* ,140 ,000 ,24 1,02 
primaren / 2D / ženski ,489* ,131 ,003 ,12 ,86 

primaren / 3D 
/ moški 

primaren / 3D / ženski -,679* ,133 ,000 -1,05 -,31 
primaren / 2D / moški 1,307* ,140 ,000 ,92 1,70 
primaren / 2D / ženski 1,168* ,131 ,000 ,80 1,53 

SAM - 
povprečje 
(razburjenje, 
všečnost, 
dominanca) 

primaren / 3D 
/ ženski 

primaren / 3D / moški ,679* ,133 ,000 ,31 1,05 
primaren / 2D / ženski -,002 ,175 1,000 -,49 ,49 
primaren / 3D / moški -,703* ,179 ,001 -1,20 -,20 

primaren / 2D 
/ moški 

primaren / 3D / ženski -1,196* ,179 ,000 -1,70 -,70 
primaren / 2D / moški ,002 ,175 1,000 -,49 ,49 
primaren / 3D / moški -,701* ,167 ,001 -1,17 -,23 

primaren / 2D 
/ ženski 

primaren / 3D / ženski -1,194* ,167 ,000 -1,66 -,73 
primaren / 2D / moški ,703* ,179 ,001 ,20 1,20 
primaren / 2D / ženski ,701* ,167 ,001 ,23 1,17 

primaren / 3D 
/ moški 

primaren / 3D / ženski -,493* ,171 ,040 -,97 -,01 
primaren / 2D / moški 1,196* ,179 ,000 ,70 1,70 
primaren / 2D / ženski 1,194* ,167 ,000 ,73 1,66 

Nakupna 
namera 

primaren / 3D 
/ ženski 

primaren / 3D / moški ,493* ,171 ,040 ,01 ,97 
* Razlika srednje vrednosti je značilna pri p<0,05. 
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2.6.17 Analiza variance posameznih parov oglasov za družben oglas glede na SPOL 

anketiranca 

 
ANOVA 

 
Vsota kvadratov 

Stopnje 
svobode 
(df) 

Srednji 
kvadrat F Značilnost

Med skupinami 217,189 3 72,396 20,617 ,000 
Znotraj skupin 4891,511 1393 3,511   

SAM - povprečje 
(razburjenje, 
všečnost, 
dominanca) Skupaj 5108,700 1396    

Med skupinami 41,855 3 13,952 2,193 ,087 
Znotraj skupin 8862,698 1393 6,362   

Nakupna namera 

Skupaj 8904,553 1396    
 

2.6.18 Analiza primerjav posameznih demografskih podskupin (Scheffe) za družben 3D in 

2D oglas glede na SPOL 

 
Multipla primerjava 
Scheffe 

95% interval 
zaupanja 

Odvisna 
spremenljivka 

(I) 
Križanja 
spol 

(J) Križanja spol Razlika 
srednje 
vrednosti 
(I-J) 

Standardna 
napaka Značilnost Spodnji Zgornji 

družben / 2D / ženski ,498* ,144 ,008 ,09 ,90 
družben / 3D / moški -,597* ,149 ,001 -1,01 -,18 

družben / 
2D / 
moški družben / 3D / ženski -,273 ,139 ,280 -,66 ,12 

družben / 2D / moški -,498* ,144 ,008 -,90 -,09 
družben / 3D / moški -1,095* ,146 ,000 -1,50 -,69 

družben / 
2D / 
ženski družben / 3D / ženski -,771* ,136 ,000 -1,15 -,39 

družben / 2D / moški ,597* ,149 ,001 ,18 1,01 
družben / 2D / ženski 1,095* ,146 ,000 ,69 1,50 

družben / 
3D / 
moški družben / 3D / ženski ,324 ,141 ,152 -,07 ,72 

družben / 2D / moški ,273 ,139 ,280 -,12 ,66 
družben / 2D / ženski ,771* ,136 ,000 ,39 1,15 

SAM - 
povprečje 
(razburjenje, 
všečnost, 
dominanca) 

družben / 
3D / 
ženski družben / 3D / moški -,324 ,141 ,152 -,72 ,07 

družben / 2D / ženski -,241 ,194 ,675 -,78 ,30 
družben / 3D / moški -,435 ,200 ,193 -1,00 ,13 

družben / 
2D / 
moški družben / 3D / ženski -,423 ,187 ,165 -,95 ,10 

družben / 2D / moški ,241 ,194 ,675 -,30 ,78 
družben / 3D / moški -,195 ,197 ,806 -,74 ,36 

družben / 
2D / 
ženski družben / 3D / ženski -,182 ,183 ,804 -,70 ,33 

družben / 2D / moški ,435 ,200 ,193 -,13 1,00 
družben / 2D / ženski ,195 ,197 ,806 -,36 ,74 

družben / 
3D / 
moški družben / 3D / ženski ,012 ,189 1,000 -,52 ,54 

družben / 2D / moški ,423 ,187 ,165 -,10 ,95 
družben / 2D / ženski ,182 ,183 ,804 -,33 ,70 

Nakupna 
namera 

družben / 
3D / 
ženski družben / 3D / moški -,012 ,189 1,000 -,54 ,52 

* Razlika srednje vrednosti je značilna pri p<0,05. 
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2.6.19 Analiza variance posameznih parov oglasov za individualističen oglas glede na 

SPOL anketiranca 

 
ANOVA 

 
Vsota kvadratov 

Stopnje 
svobode 
(df) 

Srednji 
kvadrat F Značilnost 

Med skupinami 295,715 3 98,572 28,456 ,000 
Znotraj skupin 4648,775 1342 3,464   

SAM - povprečje 
(razburjenje, 
všečnost, 
dominanca) Skupaj 4944,490 1345    

Med skupinami 478,602 3 159,534 27,934 ,000 
Znotraj skupin 7664,438 1342 5,711   

Nakupna namera 

Skupaj 8143,041 1345    
 

2.6.20 Analiza primerjav posameznih demografskih podskupin (Scheffe) za 

individualističen 3D in 2D oglas glede na SPOL 

 
Multipla primerjava 
Scheffe 

95% interval 
zaupanja 

Odvisna 
spremenl
jivka 

(I) Križanja spol (J) Križanja spol Razlika 
srednje 
vrednosti 
(I-J) 

Standard
na 
napaka 

Značil
nost 

Spodnj
i Zgornji

individualističen / 2D / ženski -1,101* ,146 ,000 -1,51 -,69 
individualističen / 3D / moški -,996* ,147 ,000 -1,41 -,59 

individualističen 
/ 2D / moški 

individualističen / 3D / ženski -1,240* ,148 ,000 -1,65 -,83 
individualističen / 2D / moški 1,101* ,146 ,000 ,69 1,51 
individualističen / 3D / moški ,105 ,140 ,905 -,29 ,50 

individualističen 
/ 2D / ženski 

individualističen / 3D / ženski -,139 ,141 ,807 -,53 ,26 
individualističen / 2D / moški ,996* ,147 ,000 ,59 1,41 
individualističen / 2D / ženski -,105 ,140 ,905 -,50 ,29 

individualističen 
/ 3D / moški 

individualističen / 3D / ženski -,244 ,142 ,398 -,64 ,15 
individualističen / 2D / moški 1,240* ,148 ,000 ,83 1,65 
individualističen / 2D / ženski ,139 ,141 ,807 -,26 ,53 

SAM – 
povpreč-
je 
(razburje
nje, 
všečnost
, 
domina-
nca) 

individualističen 
/ 3D / ženski 

individualističen / 3D / moški ,244 ,142 ,398 -,15 ,64 
individualističen / 2D / ženski -,590* ,187 ,019 -1,11 -,07 
individualističen / 3D / moški -1,191* ,188 ,000 -1,72 -,66 

individualističen 
/ 2D / moški 

individualističen / 3D / ženski -1,619* ,190 ,000 -2,15 -1,09 
individualističen / 2D / moški ,590* ,187 ,019 ,07 1,11 
individualističen / 3D / moški -,601* ,179 ,011 -1,10 -,10 

individualističen 
/ 2D / ženski 

individualističen / 3D / ženski -1,028* ,181 ,000 -1,53 -,52 
individualističen / 2D / moški 1,191* ,188 ,000 ,66 1,72 
individualističen / 2D / ženski ,601* ,179 ,011 ,10 1,10 

individualističen 
/ 3D / moški 

individualističen / 3D / ženski -,427 ,182 ,139 -,94 ,08 
individualističen / 2D / moški 1,619* ,190 ,000 1,09 2,15 
individualističen / 2D / ženski 1,028* ,181 ,000 ,52 1,53 

Nakupna 
namera 

individualističen 
/ 3D / ženski 

individualističen / 3D / moški ,427 ,182 ,139 -,08 ,94 
* Razlika srednje vrednosti je značilna pri p<0,05. 
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3 RAZISKAVA ŠT. 3 

3.1 Izbrani oglasi za raziskavo 3 

Kot oglas z najboljšo povprečno oceno na lestvici CASC je bil izbran družben oglas.  

Velikost oglasa je bila: višina=107 cm, širina je 85 cm  

Oglasi so bili izdelanih v dveh tehnikah tiska. 
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3.2 Demografske značilnosti opazovanih v raziskavi št. 3 - spol opazovane osebe 

 

 
Frekvenca Odstotek 

Odstotek 
veljavnih 
primerov 

Kumulativni 
odstotek 

moški 2198 43,0 43,0 43,0 
ženski 2917 57,0 57,0 100,0 

Veljavni primeri 

Skupaj 5115 100,0 100,0  

 

3.3 Izračun zanesljivosti ocenjevalcev raziskave št. 3 

3.3.1 Zanesljivost ocenjevalca: pogled 

Matrix procedura: Krippendorff's Alfa test zanesljivosti 

             Alfa      Enot    Opazovanj      Parov 

Nominalno      ,8711   592,0000     2,0000   592,0000 

Primerjava med ocenjevalcema: pogled in pogled_kontrolni 

==================================================== 

Opazovana matrika (število primerov) 
698,00 (ni pozornosti) 36,00  
36,00 414,00 (pozornost) 

 

Pričakovana matrika (število primerov) 
454,79 279,21 
279,21 170,79 

  

3.3.2 Zanesljivost ocenjevalca: spol 

Matrix procedura: Krippendorff's Alfa test zanesljivosti 

             Alfa      Enot    Opazovanj      Parov 

Nominalno      ,9587   592,0000     2,0000   592,0000 

Primerjava med ocenjevalcema: spol in spol_kontrolni 

==================================================== 

Tabela: Opazovana in pričakovana matrika slučajev 

Opazovana matrika (število primerov) 
498,00 (ni pozornosti) 12,00  
12,00 662,00 (pozornost) 

 

Pričakovana matrika (število primerov) 
219,43 290,57 
290,57 383,43 
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3.4 Rezultati raziskave št. 3 

3.4.1 Križanje: vrsta oglasa z pozornost namenjena oglasu 

 
Pozornost oglasu 

 
ni pozornosti 

pozornost nad 
0,5 s Skupaj 

Število 2130 383 2513 
% znotraj Vrsta oglasa 84,8% 15,2% 100,0% 

klasični 2D 

% od vseh 41,6% 7,5% 49,1% 
Število 1927 675 2602 
% znotraj Vrsta oglasa 74,1% 25,9% 100,0% 

Vrsta oglasa 

lentikularni 3D 

% od vseh 37,7% 13,2% 50,9% 
Število 4057 1058 5115 
    

Skupaj 

% od vseh 79,3% 20,7% 100,0% 

3.4.2 Hi kvadrat test pozornost namenjena oglasu glede na vrsto oglasa (3D v primerjavi z 

2D) 

Hi-kvadrat testi 

 
Vrednost 

Stopnje 
svobode 
(df) 

Značilnost 
(dvostranska) 

Natančna 
značilnost 
(dvostranska) 

Natančna 
značilnost 
(enostranska) 

Pearsonov hi- kvadrat 89,226a 1 ,000   
Popravek za neprekinjenostb 88,575 1 ,000   
Verjetnostno razmerje 90,259 1 ,000   
Fisherjev natančni test    ,000 ,000 
Linearna-linearna povezava 89,208 1 ,000   
Število veljavnih 5115     
a. 0 Skupin (,0%) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Minimalno pričakovano število je 519,80. 
b. Izračunano le za 2x2 tabelo 

 

 

Priloge stran 63 



 

3.4.3 Križanje: vrsta oglasa * pozornost namenjena oglasu * lokacije anketiranja 

Pozornost oglasu lokacija 

ni pozornosti 
pozornost nad 
0,5 s Skupaj 

1 Vrsta oglasa klasični 2D 1 klasični 2D 
% znotraj Vrsta oglasa 82,0% 18,0% 100,0% 
Število 195 69 264 

Vrsta oglasa 

lentikularni 3D 
% znotraj Vrsta oglasa 73,9% 26,1% 100,0% 
Število 368 107 475 

1 

Skupaj 
% znotraj Vrsta oglasa 77,5% 22,5% 100,0% 
Število 214 40 254 klasični 2D 
% znotraj Vrsta oglasa 84,3% 15,7% 100,0% 
Število 201 72 273 

Vrsta oglasa 

lentikularni 3D 
% znotraj Vrsta oglasa 73,6% 26,4% 100,0% 
Število 415 112 527 

2 

Skupaj 
% znotraj Vrsta oglasa 78,7% 21,3% 100,0% 
Število 275 44 319 klasični 2D 
% znotraj Vrsta oglasa 86,2% 13,8% 100,0% 
Število 161 54 215 

Vrsta oglasa 

lentikularni 3D 
% znotraj Vrsta oglasa 74,9% 25,1% 100,0% 
Število 436 98 534 

3 

Skupaj 
% znotraj Vrsta oglasa 81,6% 18,4% 100,0% 
Število 206 39 245 klasični 2D 
% znotraj Vrsta oglasa 84,1% 15,9% 100,0% 
Število 446 114 560 

Vrsta oglasa 

lentikularni 3D 
% znotraj Vrsta oglasa 79,6% 20,4% 100,0% 
Število 652 153 805 

4 

Skupaj 
% znotraj Vrsta oglasa 81,0% 19,0% 100,0% 
Število 312 54 366 klasični 2D 
% znotraj Vrsta oglasa 85,2% 14,8% 100,0% 
Število 220 68 288 

Vrsta oglasa 

lentikularni 3D 
% znotraj Vrsta oglasa 76,4% 23,6% 100,0% 
Število 532 122 654 

5 

Skupaj 
% znotraj Vrsta oglasa 81,3% 18,7% 100,0% 
Število 236 45 281 klasični 2D 
% znotraj Vrsta oglasa 84,0% 16,0% 100,0% 
Število 336 112 448 

Vrsta oglasa 

lentikularni 3D 
% znotraj Vrsta oglasa 75,0% 25,0% 100,0% 
Število 572 157 729 

6 

Skupaj 
% znotraj Vrsta oglasa 78,5% 21,5% 100,0% 
Število 240 46 286 klasični 2D 
% znotraj Vrsta oglasa 83,9% 16,1% 100,0% 
Število 76 52 128 

Vrsta oglasa 

lentikularni 3D 
% znotraj Vrsta oglasa 59,4% 40,6% 100,0% 
Število 316 98 414 

7 

Skupaj 
% znotraj Vrsta oglasa 76,3% 23,7% 100,0% 
Število 276 46 322 klasični 2D 
% znotraj Vrsta oglasa 85,7% 14,3% 100,0% 
Število 145 64 209 

Vrsta oglasa 

lentikularni 3D 
% znotraj Vrsta oglasa 69,4% 30,6% 100,0% 
Število 421 110 531 

8 

Skupaj 
% znotraj Vrsta oglasa 79,3% 20,7% 100,0% 
Število 198 31 229 klasični 2D 
% znotraj Vrsta oglasa 86,5% 13,5% 100,0% 
Število 147 70 217 

Vrsta oglasa 

lentikularni 3D 
% znotraj Vrsta oglasa 67,7% 32,3% 100,0% 
Število 345 101 446 

9 

Skupaj 
% znotraj Vrsta oglasa 77,4% 22,6% 100,0% 
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3.4.4 Hi kvadrat test pozornost namenjena oglasu glede na vrsto oglasa (3D v primerjavi z 

2D) ločeno po posameznih lokacijah 

 

Hi-kvadrat testi 
lokacija 

Vrednost 

Stopnje 
svobode 
(df) 

Značilnost 
(dvostranska) 

Natančna 
značilnost 
(dvostranska) 

Natančna 
značilnost 
(enostranska)

Pearsonov hi- kvadrat 4,438a 1 ,035   
Popravek za 
neprekinjenostb 

3,985 1 ,046 
  

Verjetnostno razmerje 4,501 1 ,034   
Fisherjev natančni test    ,036 ,022 
Linearna-linearna povezava 4,429 1 ,035   

1 

Število veljavnih 475     
Pearsonov hi- kvadrat 8,877c 1 ,003   
Popravek za 
neprekinjenostb 

8,253 1 ,004 
  

Verjetnostno razmerje 8,994 1 ,003   
Fisherjev natančni test    ,003 ,002 
Linearna-linearna povezava 8,860 1 ,003   

2 

Število veljavnih 527     
Pearsonov hi- kvadrat 10,990d 1 ,001   
Popravek za 
neprekinjenostb 

10,247 1 ,001 
  

Verjetnostno razmerje 10,794 1 ,001   
Fisherjev natančni test    ,001 ,001 
Linearna-linearna povezava 10,969 1 ,001   

3 

Število veljavnih 534     
Pearsonov hi- kvadrat 2,181e 1 ,140   
Popravek za 
neprekinjenostb 

1,903 1 ,168 
  

Verjetnostno razmerje 2,239 1 ,135   
Fisherjev natančni test    ,145 ,083 
Linearna-linearna povezava 2,179 1 ,140   

4 

Število veljavnih 805     
Pearsonov hi- kvadrat 8,332f 1 ,004   
Popravek za 
neprekinjenostb 

7,759 1 ,005 
  

Verjetnostno razmerje 8,275 1 ,004   
Fisherjev natančni test    ,005 ,003 
Linearna-linearna povezava 8,319 1 ,004   

5 

Število veljavnih 654     
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lokacija 

Vrednost 

Stopnje 
svobode 
(df) 

Značilnost 
(dvostranska)

Natančna 
značilnost 
(dvostranska) 

Natančna 
značilnost 
(enostranska)

Pearsonov hi- kvadrat 8,251g 1 ,004   
Popravek za 
neprekinjenostb 

7,728 1 ,005 
  

Verjetnostno razmerje 8,505 1 ,004   
Fisherjev natančni test    ,004 ,002 
Linearna-linearna 
povezava 

8,240 1 ,004 
  

6 

Število veljavnih 729     
Pearsonov hi- kvadrat 29,475h 1 ,000   
Popravek za 
neprekinjenostb 

28,132 1 ,000 
  

Verjetnostno razmerje 27,930 1 ,000   
Fisherjev natančni test    ,000 ,000 
Linearna-linearna 
povezava 

29,404 1 ,000 
  

7 

Število veljavnih 414     
Pearsonov hi- kvadrat 20,593i 1 ,000   
Popravek za 
neprekinjenostb 

19,611 1 ,000 
  

Verjetnostno razmerje 20,174 1 ,000   
Fisherjev natančni test    ,000 ,000 
Linearna-linearna 
povezava 

20,555 1 ,000 
  

8 

Število veljavnih 531     
Pearsonov hi- kvadrat 22,292j 1 ,000   
Popravek za 
neprekinjenostb 

21,236 1 ,000 
  

Verjetnostno razmerje 22,702 1 ,000   
Fisherjev natančni test    ,000 ,000 
Linearna-linearna 
povezava 

22,242 1 ,000 
  

9 

Število veljavnih 446     
a. 0 Skupin (,0%) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Minimalno pričakovano število je 47,53. 
b. Izračunano le za 2x2 tabelo 
c. 0 Skupin (,0%) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Minimalno pričakovano število je 53,98. 
d. 0 Skupin (,0%) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Minimalno pričakovano število je 39,46. 
e. 0 Skupin (,0%) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Minimalno pričakovano število je 46,57. 
f. 0 Skupin (,0%) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Minimalno pričakovano število je 53,72. 
g. 0 Skupin (,0%) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Minimalno pričakovano število je 60,52. 
h. 0 Skupin (,0%) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Minimalno pričakovano število je 30,30. 
i. 0 Skupin (,0%) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Minimalno pričakovano število je 43,30. 
j. 0 Skupin (,0%) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Minimalno pričakovano število je 49,14. 
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3.5 Analiza vpliva spola na pozornost namenjeno oglasu 

3.5.1 Križanje: vrsta oglasa s pozornostjo namenjena oglasu glede na spol opazovane 

osebe  

 

Pozornost oglasu Spol opazovane osebe 

ni pozornosti 
pozornost 
nad 0,5 s Skupaj 

Število 987 203 1190 
% znotraj Vrsta oglasa 82,9% 17,1% 100,0% 

klasični 2D 

% od vseh 44,9% 9,2% 54,1% 
Število 710 298 1008 
% znotraj Vrsta oglasa 70,4% 29,6% 100,0% 

Vrsta oglasa 

lentikularni 3D 

% od vseh 32,3% 13,6% 45,9% 
Število 1697 501 2198 
% znotraj Vrsta oglasa 77,2% 22,8% 100,0% 

moški 

Skupaj 

% od vseh 77,2% 22,8% 100,0% 
Število 1143 180 1323 
% znotraj Vrsta oglasa 86,4% 13,6% 100,0% 

klasični 2D 

% od vseh 39,2% 6,2% 45,4% 
Število 1217 377 1594 
% znotraj Vrsta oglasa 76,3% 23,7% 100,0% 

Vrsta oglasa 

lentikularni 3D 

% od vseh 41,7% 12,9% 54,6% 
Število 2360 557 2917 
% znotraj Vrsta oglasa 80,9% 19,1% 100,0% 

ženski 

Skupaj 

% od vseh 80,9% 19,1% 100,0% 

3.5.2 Hi kvadrat test pozornost namenjena oglasu glede spol opazovane osebe 

 

Hi-kvadrat testi 
Spol opazovane osebe 

Vrednost 

Stopnje 
svobode 
(df) 

Značilnost 
(dvostranska) 

Natančna 
značilnost 
(dvostranska
) 

Natančna 
značilnost 
(enostran
ska) 

Pearsonov hi- kvadrat 48,491a 1 ,000   
Popravek za neprekinjenostb 47,783 1 ,000   
Verjetnostno razmerje 48,454 1 ,000   
Fisherjev natančni test    ,000 ,000 
Linearna-linearna povezava 48,469 1 ,000   

moški 

Število veljavnih 2198     
Pearsonov hi- kvadrat 47,226c 1 ,000   
Popravek za neprekinjenostb 46,578 1 ,000   
Verjetnostno razmerje 48,313 1 ,000   
Fisherjev natančni test    ,000 ,000 
Linearna-linearna povezava 47,210 1 ,000   

ženski 

Število veljavnih 2917     
a. 0 Skupin (,0%) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Minimalno pričakovano število je 229,76. 
b. Izračunano le za 2x2 tabelo 
c. 0 Skupin (,0%) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Minimalno pričakovano število je 252,63. 
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3.5.3 Tabela: Kalkulacije predpostavljene učinkovitosti pritegnitve pozornosti nad 500 ms 

z upoštevanjem stroškov izdelave glede na različne oglaševlske akcije za veleplakate 
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14 dni 
klasično 2D 120 45 165 181 29.865 5,85 15,20% 0,88 30 

14 dni 3D 
lentikularno 120 270 390 76 29.640 2,45 25,90% 0,63 21 

1 leto 
klasično z 
plasitfikaci-
jo na folijo 1820 170 1990 15 29.850 11,63 15,20% 1,76 * 59 

1 leto 3D 
lentikularno 1820 270 2090 14 29.260 10,86 25,90% 2,81 * 96 

3.5.4 Tabela: Kalkulacije predpostavljene učinkovitosti pritegnitve pozornosti nad 500 ms 

z upoštevanjem stroškov izdelave glede na akcije za male plakate  
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7 dni 
klasično 2D 55 15 70 428 29.960 11,768 15,20% 1.78 60 

7 dni 3D 
lentikularno 55 75 130 230 29.900 6,32 25,90% 1.63 55 

1 leto 
klasično z 
plasitfikaci-
jo na folijo 660 15 675 44 29.700 29,03 15,20% 4.41 * 149 

1 leto 3D 
lentikularno 660 75 735 40 29.400 26,39 25,90% 6.83 * 233 

 

* izračuni in podatki ne upoštevajo nasičenja in navajenosti na oglas in so izključno 

ilustrativne narave 
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4 RAZISKAVA DOSEDANJE IZPOSTAVLJENOSTI LENTIKULARNI 

TEHNIKI TISKA 

4.1 Opis raziskave dosedanje izpostavljenosti 3D tehniki tiska 

Raziskava je bila izvedena terensko med 19.4 in 20.4. 2012 v Ljubljani na lokaciji Citypark, 

Šmartinska 152 G. Vsebovala je tri vprašanja. Anketar je pred spraševanjem pokazal primer 

3D grafike velikosti A4. 

 

Vprašalnik: 

1) Vas smem vprašati po letnici rojstva?  

2) Se morda spomnite če ste kje videli podobno  

 tiskano grafiko? Kje (opiše)? 

3) Se morda spomnite ali ste videli podobno tiskano grafiko tudi na večjih formatih 

(dimenzije večje kot so A4 )? Kje (opiše)? 

4.2 Demografske značilnosti raziskave prepoznavanja lentukularne tehnike tiska 

4.2.1 Tabela: Demografske značilnosti glede na starost 

Starost anketirane osebe  
Veljavni primeri 52 N 
Manjka 0 

Aritmetična sredina 42,7368 
Mediana 41,0000 
Standardna deviacija 10,32303 
Variance 106,565 
Variacijski razmik 58,00 
Minimum 16,00 
Maksimum 74,00 

 

4.2.2 Tabela: Demografske značilnosti glede na spol anketiranega 

 Frekvenca Odstotek Odstotek veljavnih primerov Kumulativni odstotek 
moški 20 38,5 38,5 38,5 
ženski 32 61,5 61,5 100,0 

Veljavni 
primeri 

Skupaj 52 100,0 100,0  
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4.3 Rezultati raziskave priklica 3D akcije ali plakata 

4.3.1 Tabela: Rezultati priklica 3D akcije ali plakata katerekoli dimenzije 

 Frekvenca Odstotek Odstotek veljavnih primerov Kumulativni odstotek 
ne 3 5,8 5,8 5,8 
da 49 94,2 94,2 100,0 

Veljavni 
primeri 

Skupaj 52 100,0 100,0  

4.3.2 Tabela: Rezultati priklica 3D akcije ali plakata dimenzije večje kot A4 

 Frekvenca Odstotek Odstotek veljavnih primerov Kumulativni odstotek 
ne 40 76,9 76,9 76,9 
da 12 23,1 23,1 100,0 

Veljavni 
primeri 

Skupaj 52 100,0 100,0  
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