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POVZETEK 

 

V magistrski nalogi obravnavamo medkulturno sodelovanje s Kitajsko, na primeru širitve 

poslovanja podjetja na kitajski trg, s konkretnim izdelkom, tj. vino Cviček. V teoretičnem delu 

magistrske naloge smo se osredotočili na mednarodno sodelovanje s Kitajsko, analizirali 

posebnosti kitajskega trga ter izpostavili osnovna izhodišča poslovnega načrta. Ob tem smo 

obravnavali tudi poslovno komuniciranje in poslovanje na Kitajskem ter analizirali medkulturne 

kompetence, ki so potrebne za vstop na kitajsko tržišče. V drugem delu naloge, tj. empiričnem 

delu, pa smo zasnovali lasten poslovni načrt za prodajo vina Cviček na Kitajskem. Pri tem smo 

opravili analizo trga, pripravili predviden finančni načrt, strategije trženja in prodora na trg ter 

preučili vse ostale kategorije, ki so pomemben del načrtovanja novega posla in poslovanja na 

tujem trgu. Magistrsko nalogo smo zaključili z odgovori na raziskovalna vprašanja, ki zajemajo 

ključne elemente, katerih se mora podjetnik zavedati pred vstopom na kitajski trg, in sicer z 

namenom, da lažje premosti medkulturne razlike ter učinkovito upravlja poslovna tveganja na 

kitajskem trgu. Poslovna pravila so na primer v evropskem okolju lahko popolnoma drugačna 

kot na nekem ogromnem azijskem trgu. Vzrok pa je kot smo ugotavljali v magistrski nalogi 

predvsem kulturna razlika, katero morajo podjetniki upoštevati, če želijo s podobnimi produkti 

na takšnih trgih uspeti in rasti. Obenem smo tudi ugotavljali, kakšni poslovni izidi so možni pri 

poskusu prodora na kitajski trg z vinom Cviček. 

 

 

Ključne besede: poslovni načrt, mednarodno sodelovanje/poslovanje, Kitajska, podjetništvo, 

vino Cviček 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The following thesis describes the real case study dealing with the companiese’s expansion to 

the Chinese market with its unique product “Cviček” in terms of intercultural cooperation. The 

purpose of the theoretical part of this thesis is mainly focused on international cooperation with 

China and therefore on analyzing the core diversities of the Chinese market and is subject to the 

basics for the proposed business plan. At the same time it is analyzed the way of business 

communication and business implementation in China and there are also analyzed the 

intercultural competences needed for the entering the Chinese market. In the secondary part of 

this thesis, the empirical part, we have defined our own business plan for the selling of the wine 

Cviček to China. In order to do this, we analysed the market potential, prepared the foreseen 

financial plan, marketing strategy and penetration plan to explore all the necessary categories 

which have to play important role for preparing the new business strategy on the foreign 

market. The thesis is completed with answers to the initial reasearch questions containing the 

key elements that must be taken into account by the entrepreneur before entering the Chinese 

market in order to cope with the cultural boundaries for the proper responding and managing 

business risks in the Chinese market. The business environment in some european market may 

be totaly different compared to some huge asian markets. According to the research within the 

thesis the cultural difference is to be taken into account by the entrepreneur to cope with the 

same products on this markets succesfully. At the same time we determined several scenarios 

that might result in the Cviček business case study experiment on the Chinese market. 

 

 

Key words: business plan, international cooperation/business, China, entrepreneurship, wine 

Cviček 
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1 UVOD 

 

Cilj in vizija podjetja sta izhodišče celotnega poslovanja in vključujeta dva vidika, ki 

zajemata potrebo po opredelitvi cilja poslovanja in primernega časovnega okvirja za dosego 

zastavljenega ter vložek poslovneža v (nov) posel, ki zajema čas, trud, znanje itd. Uspešni 

podjetniki imajo drzne cilje in vizionarske pristope za posle, ki se jih lotevajo na 

najrazličnejše načine in v najrazličnejših okoljih. Na začetku ni toliko pomembno, ali je 

poslovna ideja izražena v pisni obliki, eksplicitno komunicirana ali dodelana do najmanjše 

podrobnosti, saj se podjetnik tekom celotne kariere uči in izpopolnjuje svoja znanja ter 

pridobiva dragocene izkušnje, rezultat katerih sta samorealizacija in potrditev, ki izhaja iz 

uspeha. Seveda pa ga lahko težave prisilijo v prilagoditev svojih ciljev, kar nikakor ni odraz 

neuspeha ali nesposobnosti, saj s tem podjetnik izkazuje pripravljenost na tveganje, ki je ena 

izmed ključnih komponent poslovanja. 

 

Globalizacija je spremenila in bo tudi v prihodnosti pomembno vplivala na družbene procese 

in spreminjala svet. Konstanten in pomemben spremljevalec globalizacije pa je tudi 

”srečevanje” in stapljanje različnih kultur, ki generira kompleksno multikulturno okolje, ki 

zaznamuje družbo in njene podsisteme ter procese. Globalizacija pa ni prinesla le 

povezovanja med podjetji, njihovega večanja in ustvarjanja multinacionalk, temveč je to 

pomembna poslovna priložnost tudi za številna mikro, mala in srednja podjetja, pa tudi 

novonastala podjetja, ki si šele utirajo pot na (globalni) trg. Tudi internet je eden izmed 

pomembnih spremljevalcev globalizacije, ki omogoča in olajšuje dostop do tujih trgov in 

poslovanje na njih. Za uspešno poslovanje pa morajo podjetja že v začetni fazi, tj. pred 

dejanskim vstopom na »globalni trg«, poznati kulture, znotraj katerih si želijo poslovati, saj 

je za uspešno mednarodno sodelovanje oz. poslovanje nujno potreben medkulturni dialog, ki 

temelji na poznavanju različnih kultur. 

 



Rome, Kristina. 2016. »Poslovni načrt - Širitev poslovanja podjetja na kitajski trg.«  

Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

2 

 

Tako je poslovanje v diverzificiranem mednarodnem okolju postalo vsakdanjik številnih 

podjetnikov, s čimer se je povečala in popestrila tudi ponudba blaga in storitev ter možnosti 

za njhovo izvedbo oziroma dostavo. Skladno s tem se je povečal potencialni trg, spremenila 

pa so se tudi povpraševanja. V tržno okolje prihajajo vsak dan novi ponudniki iz do sedaj 

manj razvitih ali celo nerazvitih in zaprtih dežel, ki jih vodi težnja po uspehu.  

 

Dober poslovnež je tisti, ki se ustrezno pripravi na vstop na tuj trg in poslovanje na njem. To 

pa doseže z izobraževanjem o kulturi, znotraj katere želi poslovati, s poudarkom na 

razumevanju medkulturnih razlik, ki jih mora znati prepoznati in obvladati, če želi uspeti v 

poslu. Medkulturne razlike razumemo kot koncept oz. abstrakcijo. Kultura je naučena in se 

spreminja, zato se je mogoče naučiti novih kultur, pri čemer kljub vsemu obstajajo splošne 

smernice in vrednostne podlage, zaradi katerih so nam nekatere kulture bolj blizu kot ostale 

ter jih zato lažje razumemo in sprejmemo njihove elemente. Prav zato je za medkulturno 

okolje zelo pomembno, pri čemer je prav medkulturni dialog eden izmed ključnih elementov 

za razumevaje in premostitev medkulturnih razlik. Medkulturni dialog pomeni odprto in 

spoštljivo izmenjavo stališč med posamezniki in skupinami z različnimi etničnimi, 

kulturnimi, religijskimi in jezikovnimi okolji ter zgodovino.  

 

1.1     Opredelitev področja in opis problema 

 

V magistrski nalogi preučujemo vpliv medkulturnih razlik na mednarodno poslovanje, ki je 

postalo nujna sestavina sodobnega poslovanja. Kljub temu pa lahko širitev na tuje trge 

doživi neodobravanje in nesprejemanje tako med posamezniki zaposlenimi v organizaciji kot 

tudi v družbenem okolju, kamor želi podjetje prodreti. V sodobnem času si je težko ali skoraj 

nemogoče predstavljati življenje, še posebej pa poslovno (so)delovanje, brez mednarodnega 

sodelovanja. Vse temelji na globalni ekonomiji, katere ključni cilj je težnja po novih 

poslovnih priložnostih in dobičku, ki pa brez poznavanja tuje kulture niso možni. Prav 

globalno tržišče predstavlja potencial milijardnega trga, kjer je z uspešno poslovno strategijo 
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moč uspeti. Del tega trga je tudi Kitajska, ki je vedno bolj zanimiva za evropska podjetja in 

tudi sama kaže vse več interesa za evropske izdelke.  

 

Podjetja, ki želijo uspešno poslovati s Kitajsko, morajo biti že v začetni fazi dobro 

pripravljena in morajo imeti dolgoročno zastavljeno strategijo, kako prodreti na trg ter na 

njem nadaljevati posel. Podjetniki, ki sprejmejo ”takšno tveganje”, morajo biti pripravljeni 

na številne izzive, težave, ovire in poslovne spore, zato morajo temu prilagoditi tudi 

strategijo poslovanja, ki temelji prav na upoštevanju medkulturnih razlik. Izvoz blaga na 

Kitajsko, nemoten prehod blaga čez mejo ter mednarodno plačilo običajno potekajo preko 

licenciranega uvoznika, ki ima na Kitajskem registrirano podjetje za opravljanje uvozno-

izvoznih poslov in nastopa kot vmesni člen med prodajalcem in kitajskim kupcem. Veliko 

mednarodnih poslov ne propade zgolj zaradi finančnih ali tehničnih vzrokov, temveč zaradi 

neuspešnega načina komuniciranja in napačnega razumevanja neverbalne komunikacije. 

Prav zato je spoštovanje medkulturnih razlik bistveno za uspeh na kitajskem tržišču, saj se 

kitajska kultura in poslovne prakse močno razlikujejo od drugih držav in kultur.  

 

Glede na to, da je uspešno poslovno delovanje in sodelovanje na kateremkoli tujem trgu 

odvisno od poznavanja medkulturnih razlik in dobrega medkulturnega dialoga, je ključnega 

pomena, da se pri pripravi poslovnega načrta upošteva vse našteto ter da je poslovna 

strategija čim bolj skladna s temi razlikami oz. začrtana tako, da omogoča njihovo 

premostitev. V magistrski nalogi smo zasnovali poslovni načrt za podjetje, ki želi prodreti na 

kitajski trg s prodajo vina Cviček.  

 

1.2    Namen in cilj raziskave 

 

Cilj magistrske naloge je izdelati poslovni načrt prodaje vina pod blagovno znamko Cviček 

na kitajskem trgu. S pomočjo študije primera želimo raziskati potencialne možnosti prodaje 

slovenskega vina na kitajskem trgu, hkrati pa tudi opredeliti vpliv različnosti kultur 

(slovenske in kitajske) na poslovno tveganje. 
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V magistrski nalogi bomo izhajali iz sledečih raziskovalnih vprašanj: 

 

Raziskovalno vprašanje 1: Česa se mora zavedati podjetnik pred vstopom na kitajski trg? 

 

Raziskovalno vprašanje 2: Kako vplivajo medkulturne razlike na tveganje poslovanja 

podjetja na kitajskem trgu? 

 

Poslovno tveganje, ki ga raziskujemo, je potrebno znati obvladovati, kar pomeni, da je 

potrebno znati poiskati rešitve za morebitne težave in ovire, ki bi se lahko pojavile tekom 

poslovanja. Ključno tveganje za podjetnika pri vstopanju na kitajski trg je pozicioniranje 

proizvoda in izgradnja blagovne znamke na neznanem, kulturno popolnoma drugačnem trgu 

od slovenskega. Naloga bo podala odgovor na vprašanje, ali imajo drugačne kulture vpliv na 

način trženja in poslovanja ter kakšen je. Poleg tega bomo v magistrski nalogi raziskovali 

tudi, ali je širitev poslovanja ekonomično smiselna in pod kakšnimi pogoji. 

 

1.3    Metodologija 

 

K raziskovanju problematike bomo pristopili tako, da bomo najprej izvedli kritični pregled 

strokovne in znanstvene literature na teme mednarodnega poslovanja, izdelave poslovnega 

načrta ter medkulturnega komuniciranja. Poleg tega bomo naredili tudi študijo primera (case 

study) in pripravili lasten poslovni načrt, ki bo služil kot referenčni model vstopanja majhnih 

slovenskih družinskih podjetij na velik in zahteven kitajski trg, ki predstavlja ogromen 

potencial. V Sloveniji imamo množico malih podjetnikov in kmetov, ki pridelujejo 

kakovostna vina, ne morejo pa prodreti na svetovni trg, ki ima izjemen potencial.  

S takim pristopom pričakujemo zadovoljivo izpostavitev medkulturnih razlik, predvsem pa 

predstavitev ključnih elementov, ki jih mora poznati (majhen) podjetnik za uspešen vstop na 

tuji (konkretno kitajski) trg.   
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2 MEDNARODNO POSLOVANJE 

 

Pojem mednarodno poslovanje oz. poslovanje s tujino je najobsežnejši skupek mednarodnih 

poslovnih aktivnosti, saj vključuje vse poslovne transakcije (opravila), ki na trgovinski način 

(premiki izdelkov, storitev, znanja, kapitala ter tehnologije) ali na netrgovinski način 

(proizvodnja v tujini, kapitalska udeležba v tujem podjetju) zajemajo dve ali celo več držav 

(Dubrovski, 2006). Če želimo uspešno mednarodno sodelovati oz. poslovati, je potrebno 

poznati in razumeti kulture drugih narodov ter se jim, v mejah dopustnega, poslovno 

prilagoditi. Slednje je ključnega pomena, da se pri poslovnih odločitvah izognemo napačnim 

predstavam in nesporazumom (Kenda, 2001). 

 

Temeljni cilj mednarodnega poslovanja je zadovoljevanje potreb svetovnih potrošnikov, 

podjetij in posameznih držav, zato moramo v mednarodno poslovanje vključevati vse 

poslovne aktivnosti, potrebne za zagotavljanje kakovostne in dolgoročne zadovoljitve potreb 

svetovnih potrošnikov, njihovega zadovoljstva ter zvestobe. V tem primeru lahko govorimo 

o celovitem mednarodnem razvoju in raziskavah izdelkov, načrtovanju in oblikovanju 

poslovnih in promocijskih strategij, proizvodnji, odpremi, distribuciji, mednarodnih 

naložbah denarja, finančnih strategijah v mednarodnih poslovnih tokovih itd. Mednarodno 

poslovanje se odvija v različnih političnih, pravnih, socioloških, kulturoloških in 

komunikacijskih okoljih, ki se med seboj zelo razlikujejo po pričakovanjih, vedenju, 

zavedanju, razumevanju, nakupih ter absorpcijskih sposobnostih, stopnjah doseženega 

gospodarskega razvoja, stopnji osveščenosti in razgledanosti potrošnikov ter njihovih 

pričakovanjih. Mednarodno poslovanje je mnogo bolj zahtevno, kompleksno, dinamično in 

tudi bolj tvegano v primerjavi s poslovanjem na domačem trgu, a obenem je povezano tudi z 

večjimi izzivi ter priložnostmi (Ruzzier in Kesič, 2011). 

 

Premiki in spremembe na trgih držav, ki so bile prej zaprte in ekonomsko manj razvite, 

danes predstavljajo pomembno poslovno priložnost za druge, predvsem manjše države (kot 
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je na primer Slovenija). V pričujoči magistrski nalogi se bomo osredotočili na kitajski trg in 

Kitajsko kot eno izmed držav v razvoju, ki predstavlja pomembno razvijajočo se ekonomsko 

velesilo ter s tem tudi ogromen poslovni in trgovski potencial. Spremembe na številnih 

področjih so povzročile velike premike tako v tržnem okolju, ki se je v zadnjih dvajsetih 

letih močno spremenilo, kot tudi na mikro in makro ravni gospodarstva. Tržno okolje je 

postalo bolj prilagodljivo, deloma pa je izgubilo tudi neposreden državni nadzor, zato se je 

povečal pritok tujih naložb, kar je prispevalo k stabilni rasti bruto družbenega proizvoda 

(Polajžer in Turk, 2013).  

 

2.1      Mednarodno poslovanje s Kitajsko 
 

Hitrost gospodarske rasti na Kitajskem je od začetka gospodarskih reform naprej osupljiva, 

saj je v več kot tri desetletja trajajočem obdobju povprečna letna gospodarska rast dosegla 9 

%, kar zgodovinsko predstavlja velik dosežek, ki je še pomembnejši, če omenimo dejstvo, da 

je Kitajska v tem času uspela upočasniti rast prebivalstva. Posledično sorazmerno hitro 

narašča tudi dohodek na prebivalca, kar pomeni, da je v državi po tridesetih letih revščine 

napočil čas razmeroma hitrega bogatenja prebivalstva. Tako je Kitajska največje in najhitreje 

rastoče tržišče na svetu in ima največji potencial za rast v naslednjih 20 letih (Rošker in 

Suhadolnik, 2012). 

 

V zadnjem desetletju kitajska ekonomija zelo hitro raste, posledično pa tudi trg in 

povpraševanje potrošnikov po novih izdelkih (Li et al., n.d.), a vendar je kitajsko tržišče 

specifično, saj je razdeljeno na 30 različnih provinc, od SAR Hong Konga do Xinjinaga, in 

zajema raznolike potencialne potrošnike, od kmetovalcev, ki živijo v hišah iz kamna in blata, 

do meščanov s finančnimi viri, primerljivimi posameznikom iz najrazvitejših velemest 

razvitega sveta. Za vstop na ta trg sta potrebni segmentacija ter prilagoditev izdelkov za 

azijski trg, njihove preference in okus, ob čemer je nujno kitajskemu trgu prilagoditi tudi 

promocijo izdelkov in storitev. Slednje je ključnega pomena, saj ima kitajski trg več kot 

milijardo potrošnikov, nekaj milijonov bogatašev ter razvijajoč se srednji sloj. A vendar je ta 



Rome, Kristina. 2016. »Poslovni načrt - Širitev poslovanja podjetja na kitajski trg.«  

Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

7 

 

trg specifičen in samoumevno ne sprejme katerega koli blaga iz zahodnega sveta, zato je 

pomembno, da je ponudba prilagojena vodilnim trendom širše Kitajske, Hong Konga, 

Tajvana in Singapurja (Ulaga, n.d.). 

 

Od pridružitve Kitajske Svetovni trgovinski organizaciji (WTO – World Trade 

Organization), so se ovire in stroški trgovanja podjetij iz drugih držav s kitajskimi podjetji 

bistveno zmanjšali. Vedno več tujih podjetij s svojimi izdelki prodira na kitajski trg1, med 

katerimi je ogromno uvoznikov vina, zaradi česar se kitajski trg smatra kot ključno 

razvijajoče se tržišče vina, saj so kitajskim potrošnikom uvoženi izdelki vedno bolj domači. 

Vendar je ob tem ključno upoštevati vprašljivo dejstvo, ali bodo kitajski uvozniki specifičnih 

izdelkov uspešni na kitajskem trgu, kar je odvisno od njihovega poznavanja nakupovalnih 

navad kitajskih potrošnikov. Kljub temu, da še ni veliko študij o tej temi, pa so pretekle 

raziskave (glej na primer Huber in McCann, 1982; Elliot in Cameron, 1994; Wall et all., 

1991; Maheswaran, 1994) že pokazale, da so za kitajske potrošnike najpomembnejši 

dejavniki pri izbiri vina: država izvora, ko se uporablja enoiztočni pristop, v primeru 

večiztočnega pristopa pa so rezultati pokazali, da pri izbiri ni bistvene razlike med poreklom 

in ceno vina. Država izvora vina je od blagovne znamke pomembnejša tedaj, kadar se 

kitajski potrošniki odločajo za nakup vina ob posebnih priložnostih, za obdarovanje ter pitje 

v javnosti, manj pa je pomembna ob nakupu vina za lastno uživanje  (Li et al., n.d.). 

 

Pred vstopom podjetja na kitajski trg pa je bistveno, da poznamo medkulturne kompetence, 

ki so potrebne, da bomo lažje oz. sploh lahko osvojili omenjeni trg. 

  

2.2     Medkulturne kompetence 

 

                                                 

1 Evropski izdelki visokega cenovnega razreda, npr. slovenski proizvajalec bele tehnike visokega cenovnega 

razreda, evropske avtomobilske znamke premium razreda, evropski proizvajalci luksuznih glasbenih 

inštrumentov. 
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Medkulturne kompetence zajemajo razvoj znanja in spretnosti, ki jih posameznik pridobi 

skozi izkušnje in izobraževanje, ter vključujejo kompleksno shemo razlik med kulturami, 

zmožnosti zavzemanja stališč ter spretnosti medsebojne komunikacije, katere lahko nadalje 

fleksibilno uporablja skozi pripravljenost vključevanja v nova in neznana okolja kljub 

morebitnim nejasnostim, skozi samoopazovanje ter samonadzor z namenom uspešnega 

doseganja ciljev v dinamičnem kontekstu (Gajš in Krez-Vide, 2013 po Ross, 2008). 

Na splošno je za učinkovito komuniciranje s posamezniki iz drugih kultur pomembno (po 

Fink v Thill in Bovee, 2002): 

- Razumevanje pomena medkulturne komunikacije – pripomore k lažjim prilagajanjem 

različnim medkulturnim stikom ter hitrejšemu osvajanju veščin, potrebnih za 

komunikacijo z osebami iz drugih kultur. 

- Izpopolnjevanje medkulturne občutljivosti – pri čemer je nujno poznavanje tako 

značilnosti lastne kot sogovornikove kulture, potrebno pa je tudi razumeti, kako kultura 

vpliva na način komuniciranja. 

- Preučitev drugih kultur – lahko se uporabljajo različni viri, kot so knjige, filmi, internetne 

strani, razna predavanja ter ne nazadnje direktni stik s pripadniki določene kulture. 

- Preseganje etnocentrizma – kar omogoča sporazumevanje in razumevanje med različnimi 

kulturami. Ključnega pomena je, da spoznavamo različne kulture in se zavedamo 

kulturnih razlik ter se izogibamo etnocentrističnim pozicijam in mišljenju, da obstajajo 

pravilne in napačne ter višje in nižje kulture oz. da je edino Zahodna kultura prava. 

- Preseganje jezikovnih ovir – v komunikaciji, kjer eden od udeležencev ne govori 

maternega jezika, je zelo pomembno, da se izogibamo uporabi slenga, idiomov, narečja 

ali naglaševanja. Prevajalec mora biti izkušen ter spreten v medkulturni komunikaciji. 

- Razvijanje medkulturne kompetence – najučinkovitejši način komunikacije se lahko 

izbere na podlagi poznavanja jezikovnih ovir in razumevanja medkulturnih razlik, ki jih 

je potrebno premostiti. 

 

Veliko mednarodnih poslov ne propade zgolj zaradi finančnih ali tehničnih vzrokov, temveč 

zaradi neuspešnega komuniciranja, napačnega razumevanja neverbalne komunikacije, 
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nepoznavanja tujih kultur, običajev itd. Prav zato je spoštovanje medkulturnih razlik 

bistveno za uspeh na tujem tržišču (Polajžer in Turk, 2013). 

Kitajska kultura in kitajske poslovne prakse, kot predstavljamo v naslednjem poglavju, se 

zelo razlikujejo od drugih kultur. 

 

2.3      Kulturne navade pri poslovanju na Kitajskem 

 

Poslovno komuniciranje, ki se razlikuje od drugih vrst komuniciranja po svojem namenu 

komuniciranja, je sredstvo za postavljanje in doseganje ciljev vsake organizacije. Namen 

poslovnega sporazumevanja je pridobivati ter informirati koristne informacije zaradi 

vplivanja na skupine ljudi znotraj in zunaj določene organizacije oz. pridobivanja koristi za 

posameznika, skupine, enote, podjetja ali organizacije. Poslovno komuniciranje se nanaša na 

poslovna opravila posameznika, organizacije ali skupine, ki želijo doseči določene poslovne 

rezultate. Prav vsako poslovno komuniciranje ima praktičen namen, in sicer prepričati 

določeno osebo o načinu opravljanja dela, udeležiti se poslovnega sestanka, prodati izdelek 

ali ponuditi kupcu izdelek. S poslovno komunikacijo, ki je sredstvo na poti sprejemanja 

poslovnih odločitev ter reševanja poslovnih problemov, realiziramo konkreten cilj ter 

ustvarjamo vtis o sebi in organizaciji (Fink et al., 2009). 

 

Pred vstopom na kitajski trg je pomembno poznavanje simbolov kitajske kulture v 

medkulturnem sporočilu, katerega pomensko interpretiramo, če želimo odpraviti možnost 

medkulturnega konflikta. Potrebno je poznavanje njihovih vrednot in prepričanj, stereotipov, 

jezika in žargona. Jezik, ki je kulturno specifično sredstvo za kodiranje pomena, lahko 

ustvari ovire na številne načine ter na številnih področjih. Pri razpoznavanju pomena je 

dobrodošla pomoč prevajalca, ki omogoči prenos enakega pomena, kot ga je želel sporočiti 

pošiljatelj. To pa pomeni, da mora prevajalec poznati obe kulturi v širšem pomenu besede 

(regija, politični sistem, ekonomski sistem itd.) ter panogo, ki je predmet pogajanj in 

dogovorov v organizacijah, v katerih sta deležnika udeležena (Radonjič, 2009). 
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Kitajska je visokokontekstualna družba2 (implicitni pomen sporočila je bolj pomemben kot 

besede, poudarek na nebesedni komunikaciji, govorici telesa, poslovne odločitve se zanašajo 

na intuicijo in zaupanje), za katero je značilno le malo informacij v medsebojni komunikaciji 

ter v kateri prevladuje kolektivizem. Otroke že v rani mladosti naučijo, da je sodelovanje 

ključnega pomena, da so predani družini oz. svoji družbi, zakoncu in svojemu delodajalcu. 

Za kitajski trg so značilne močne vezi med sodelujočimi v gospodarstvu, zato je veliko 

poslov sprejetih brez podpisa pogodbe (Čeh, 2010).  

 

Dandanes večina Kitajcev govori mandarinščino, kjer je ključnega pomena konotacija, saj 

imata lahko dve besedi, izgovorjeni na različen način, drugačen pomen. Preglasno 

govorjenje in pretirana manifestacija čustev nista primerna. Umirjenost oz. nadzorovanje 

jeze (ang. »face saving«) se v tradicionalni kitajski družbi nanaša na ugled in čast, medtem 

ko se izguba samonadzora oz. izkazovanje svojih negativnih čustev manifestira kot slab 

ugled, izguba spoštovanja, sramota itd. Poleg tega je kitajska kultura še vedno močno pod 

vplivom konfucianizma, ki poudarja mirnost, samonadzor in formalno vljudnost. Ključno je 

omeniti tudi težave v mednarodni poslovni komunikaciji, saj večina Kitajcev ne uporablja 

besed, kot so »prosim«, »hvala« ali »oprostite« kot ostali angleško govoreči deležniki 

komunikacije. Pri prevajanju imena podjetja ali blagovne znamke v kitajščino je potrebna še 

posebna skrb, saj imajo lahko prevodi popolnoma drugačno interpretacijo na Kitajskem 

(tekst oziroma vsebino je potrebno prilagoditi kitajskemu pogledu na svet, da ne pride do 

negativnega odziva s strani kitajskih potrošnikov). V kitajski kulturi tudi ni medsebojnega 

dotikanja med pogovori, bodisi tujci ali znanci, sogovorniki morajo biti pozorni na 

mežikanja, predolgo vzdrževanja očesnega kontakta ni zaželjeno, smeh pa je pogosto del 

neverbalnega komuniciranja. Če v nekaterih kulturah široko odprte oči pomenijo 

presenečenje ali radovednost, pri Kitajcih to odraža strah ali zamero. Pri sprejemanju 

                                                 

2 Za visokokontekstualne družbe je značilno, da je malo kodiranih informacij v sporočilu, misli se ne izraža 

eksplicitno, temveč se pomen bere med vrsticami. 
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poslovnih vizitk jih morajo poslovneži prijeti z obema rokama ter jih skrbno prebrati pred 

ostalimi (Čeh, 2010). 

 

2.4     Poslovanje na kitajskem trgu 

 

Pri poslovanju na Kitajskem je potrebno biti pripravljen na tveganje, ki ga največkrat 

predstavljajo ponaredki izdelkov in storitev ter kršenje pravic intelektualne lastnine s strani 

kitajskih družb, pri tem pa še vedno ni urejena učinkovita zakonodaja, ki bi omogočala 

enakopraven nastop na trgu vsem podjetjem (primer EU zakonodaja) (Hermann, 2010). 

Zaradi kraje intelektualne lastnine je potrebno blagovno znamko registrirati predčasno, in 

sicer že pred vstopom na kitajski trg, v izogib ugotovitvam, da je znamko že registriralo 

kitajsko podjetje z namenom, da na sodišču dokazuje, da so drugi neupravičeno uporabili 

njihovo registrirano blagovno znamko. Zaradi tega je na Kitajskem veliko mednarodnih 

mehanizmov, ki preprečujejo kraje intelektualne lastnine (projekti EU, mehanizmi in ukrepi 

Svetovne trgovinske organizacije, Svetovne banke, koristni nasveti mednarodnih 

odvetnikov, praksa mnogih svetovnih podjetij in multinacionalk, ki že dolgo delujejo na 

Kitajskem). Mnogo že uveljavljenih kitajskih podjetij se sooča s krajami intelektualne 

lastnine s strani neuveljavljenih, lokalnih podjetij, zaradi česar se mnoga tuja in domača 

podjetja med seboj povezujejo, da zaščitijo svojo intelektualno lastnino. S tem so pripomogli 

k temu, da se govori o kraji intelektualne lastnine uspešnih podjetij s strani slabih in 

nepoštenih podjetij. Tako se zmanjšuje možnost kraje, ugledna podjetja z uradnimi 

zakonskimi določili kitajske vlade pa lahko preganjajo kršitelje lokalne zakonodaje o zaščiti 

intelektualnih pravic. Na ta način je število kršiteljev vedno manjše. Imitacij, ki nastajajo v 

manjših podjetjih, pa ni možno preprečiti, saj se ustanavljajo in tudi izginevajo čez noč. 

Rešitev ter obenem obramba je razvoj novih izdelkov in dosledno ukrepanje z vključevanjem 

lokalnih sodišč (Ulaga, n.d.). 

Kitajska poslovna etika je drugačna od evropske, saj je pri kitajskih poslovnežih za 

doseganje ciljev dovoljeno več kot smo vajeni na Zahodu. Kitajci so znani tudi kot neetični, 
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prebrisani in močni pogajalci. Veliko pogajanj s kitajskimi poslovneži se prepleta s 

ponudbami osebnega značaja, razkošnimi večerjami, izleti, popivanji v barih ter 

neizogibnimi izkoriščanji na več načinov pridobljenih informacij in dokumentacije zgolj v 

pogajalske namene (Ulaga, n.d.).  

V primeru, da imajo kitajski kupci občutek, da imata kupec in dobavitelj dolgoročne koristi 

od posla, se izkažejo kot pošteni partnerji in so razumevajoči do tega, da mora imeti tudi 

dobavitelj dobiček. Tudi na Kitajskem so za uspešno poslovanje potrebne zveze in 

poznanstva ali 'guanši', kot to imenujejo Kitajci. Če želimo prodajati na Kitajskem, je 

dobrodošlo, da začnemo z nakupovanjem pri kitajskih partnerjih, saj jih na ta način lahko 

spoznamo, jim zastavljamo vprašanja ter spoznamo posebnosti trga. A kitajska podjetja so na 

splošno previdnejša pri poslovanju z nepoznanimi podjetji, kar so se naučili iz izkušenj na 

lastnem trgu. Med množico podjetij je ogromno slabih ali prevarantskih, ki lahko kot 

dobavitelji naredijo veliko škode, zaradi česar je povsem običajno, da podjetja svoje 

dobavitelje podrobno preverjajo ter preizkušajo njihov zanos in podobno. Zaradi vsega tega 

vzpostavljanje kakovostnih stikov s strankami traja mnogo dlje časa kot v Evropi. Največji 

problem na Kitajskem predstavlja birokracija, ki je na področju zunanjetrgovinske menjave 

zelo podobna poslovanju v stari Jugoslaviji. Birokratski postopki neposredno vplivajo na 

prag rentabilnosti poslovanja podjetja, ki pa je višji, kot bi lahko bil ali kot je v Evropi. Vsa 

dodatna dokumentacija ter komunikacija z vladnimi uradi zahtevata dodatno izobraženo 

delovno silo, ki pa ne prinaša dodane vrednosti (Matijašič, 2010). 

 

Velja pravilo, da je vse, kar se tujemu poslovnežu zgodi na Kitajskem, tako zasebno ali 

poslovno, vedno načrtovano. Namreč, tujci so sistematično preizkušani ter opazovani, 

informacije pa po potrebi uporabljene v poslovne namene, najprej kot prošnja, nadalje pa kot 

pritisk. Na Kitajskem ni naključij ter zasebnosti, ne v hotelih, ne v restavracijah, ne na 

sprehodih skozi mesto. Cilj Kitajcev je dobiti čim več za čim nižjo ceno, pri tem pa so 

občutki ter bonton nepomembni. Toda ko prodajalec in kupec enkrat dosežeta soglasje in se 

njuni prvi posli realizirajo, se vzpostavijo zaupanje ter dogotrajni odnosi. Poslovanja med 

zahodnimi in kitajskimi partnerji postanejo urejeni partnerski odnosi, ki so spoštljivi, a brez 
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nepotrebnih popustljivosti glede izpolnjevanja dogovorov in plačilnih odnosov. Če partnerja 

s poslovanjem nista zadovoljna ter ne dosegata pričakovanega dobička, bo zopet prišlo do 

novih sporov in dolgoletni dobri odnosi bodo pozabljeni (Ulaga, n.d.).  

 

Ulaga (n.d.) še navaja, da prodaja na kitajskem trgu ni lahka in takojšnja, temveč so potrebni 

vlaganja, dolgoročnost, prilagodljivost in začetni kapital. Za prodajo na kitajskem trgu je 

potreben lokalni partner, ki tujemu podjetju pomaga pri pogajanjih s kitajskimi podjetji ter 

mora znati pristopiti tudi h kitajskim direktorjem oz. nabavnikom in jih prepričati v nakup ali 

sodelovanje. Zato je mnogokrat nesmiselno, da podjetja prodajajo sama ali prodajajo visoko 

kvalificirani zaposleni, temveč je bolje, da se to prepusti uspešnim domačim prodajalcem, ki 

poznajo kitajski jezik, navade in načine pristopa do odločujoče osebe, njegove preference ter 

imajo veze z ljudmi, ki jih ta oseba ceni in upošteva. 

 

V nadaljevanju bomo predstavili poslovni načrt, ki temelji na izsledkih teoretičnih 

ugotovitev. Opredelili bomo, zakaj je pomemben poslovni načrt, ter opredelili glavne 

komponente le-tega. Teoretični del poslovnega načrta bo predstavljal izhodišče za zadnji del 

naloge – študijo primera. 

 

 

3 POSLOVNI NAČRT 

 

Za vsako poslovanje je ključna izdelava poslovnega načrta, s katerim sta možna optimalen in 

učinkovit vstop ter delovanje v poslovnem svetu, saj kaže na jasnost ideje in natančnost 

načrtovanja posameznika oz. bodočega menedžerja. Načrtovanje je zelo pomemben 

dejavnik, zlasti pri sprejemanju poslovnih odločitev, saj gre za sprejemanje zelo pomembnih 

odločitev, ki bodo prinesle bodisi dobiček ali pa izgubo.   

Kot navaja Stutely (2003), je vsak manager odgovoren, da se čim bolje izobrazi v umetnosti 

in znanosti managementa. Glede na to, da je načrtovanje zelo pomemben del managementa, 
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je osnovnega pomena dobro razumevanje načrtovalnih pristopov ter dokumentacij. Zastavlja 

si tri vprašanja, ki ga vodijo v načrtovanju, velja pa za manjše in večje organizacije, tako 

javne kot zasebne: 

1. Kje smo zdaj? 

2. Kje bi radi pristali? 

3. Kako bomo prišli tja? 

 

Gonilo takšnega postopka je vizija, ki je zasnovana na popolnem razumevanju položaja 

organizacije, njen namen pa je spodbujanje predanosti ciljem. Če sledimo takšnemu 

postopku, le-ta vpliva na izvedbo nalog ter komunikacijo tako znotraj samega podjetja kot z 

zunanjim svetom. V sodobnem času je načrt opis in temelj vizije ter osnova za 

komunikacijo. Glas (1999) trdi, da uspešen posel temelji na dobrem načrtu ter učinkoviti 

akciji. Poslovni načrt je vodilo skozi celotno poslovanje, od nastanka vizije in načina 

njenega uresničevanja, soočanja z navdušenjem nad poslom, z dejstvi, z omejitvami in z 

zahtevami. Omogoča, da se izognemo nepremišljenim napakam, pričetku posla s 

premajhnimi sredstvi, na nepravi lokaciji, z napačnimi ljudmi ter s premajhnim poznavanjem 

trga. Poslovni načrt je pisni dokument, v katerem je zapisano razumevanje posla, o katerem 

razmišljamo.  

 

Stutely (2003) navaja korake do uspešnega poslovnega načrta: 

- opredelitev poslovne dejavnosti; 

- opredelitev trenutnega stanja posla; 

- opredelitev trga, konkurence in položaja na trgu; 

- opredelitev ciljev za čas trajanja izvedbe načrta; 

- razvoj strategije za dosego ciljev; 

- najti tveganja in priložnosti; 

- razvoj strategije za zmanjšanje tveganj in izkoriščanje priložnosti; 

- strategije predelati v delovne načrte; 

- napoved prihodkov in odhodkov ter izdelava finančnega načrta; 
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- vse zgoraj našteto podrobno zapisati.   

 

V poslovnem načrtu podjetnik natančno opredeli, s čim se bo podjetje ukvarjalo, kje si bo 

priskrbelo začetni kapital, kakšno bo upravljanje in trženje ter s katerimi finančnimi 

problemi se bo soočalo. Bistvo poslovnega načrta je predvidevanje težav in vnaprejšnja 

priprava na reševanje le-teh, če se pojavijo. Poslovni načrt je tako ključ do uspeha in pot do 

pridobitve posojila pri banki. Ključni elementi poslovnega načrta so (po Močnik 2003): 

- Analiza konkurenčnosti, ekonomska in finančna analiza, ki bodo potrdile ali ovrgle 

predpostavko o uspehu projekta. 

- V načrtu so opredeljeni vsi vidiki poslovanja, podjetnik pa na ta način preuči operativne 

strategije in pričakovane rezultate poslovanja. 

- Kvantificira cilje, na katerih temelji kasnejša primerjava z dejanskimi rezultati. 

- Je orodje za komuniciranje z zunanjimi investitorji kapitala in je vodilo za operativno 

izvajanje poslovanja. 

- Mora omogočiti vpogled v bodočo strategijo žetve, kar je mišljeno na možnost 

spremembe lastništva podjetja oz. prenos premoženja na drugo osebo. 

 

V poslovnem načrtu so opisane vse značilnosti projekta, od trženja do razvoja in raziskav, 

proizvodnje, upravljanja, tveganj, financ ter časovnega razporeda za izvedbo začrtanih ciljev, 

ki morajo biti jasno opredeljeni, realistični, merljivi ter določeni znotraj časovnih parametrov 

(Močnik 2003). Vsak poslovni načrt mora biti tudi fleksibilen, če se izkaže, da so bile 

predhodne napovedi nepravilne, ali če so potrebne alternativne strategije. Tako je poslovni 

načrt popoln takrat, ko vsebuje povzetek, opis podjetja, trženje oz. marketing (sestavljen iz 

raziskav in analize plana trženja), proizvodnjo, upravljanje ali management, tveganje, 

finančne napovedi, časovne mejnike, žetev (spremembo lastništva podjetja) in priloge.  

 

V teoretičnem delu naloge bomo opredelili štiri ključne dele poslovnega načrt, in sicer 

analizo trga, načrt trženja, prodajo in tveganje. 
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3.1     Analiza trga 

 

Trg za specifičen proizvod zajema dejanske in potencialne kupce, ki večinoma nimajo 

izoblikovanih preferenc, kje in pri kom kupiti podoben produkt, razen v primeru, ko podjetju 

uspe pri potrošnikih ustvariti potrebo po točno tistem izdelku, ki ga ponuja specifični 

ponudnik. Analiza kupcev je ključna, da lahko v poslovnem načrtu opredelimo, na katere 

potrošnike bi želeli vplivati in kako. V poslovnem načrtu pa je potrebno tudi natančno 

opredeliti ciljni trg, in sicer to, ali bo izdelek za širši trg ali le za ozek segment potrošnikov 

(Stutely, 2003). 

 

Pri analizi trga je pomembno, da podrobno opredelimo: 

- Velikost trga, ki pomeni, koliko izdelkov je možno prodati v nekem časovnem obdobju, 

koliko vseh izdelkov bodo kupci kupili v določenem segmentu trga od vseh ponudnikov 

na trgu ter absolutno omejitev prodaje navzgor (Nacionalni program Phare, 2003). 

- Trende, ki opredeljujejo bodoča povpraševanja kupcev ter predvidevajo okoliščine na 

trgu glede na pretekle in trenutne podatke. Lahko se zelo spreminjajo iz leta v leto ali 

ostajajo enaki. Vsekakor je zelo pomembno poznati kupčeve preference. Trendi 

nakazujejo, kakšno bo povpraševanje po podobnih izdelkih, kot jih ponuja specifično 

podjetje. Na podlagi trendov podjetnik oceni prodajo. 

- Analizo konkurence, kjer se opredeli podjetja, ki bodo poslovala na trgu, kjer želi 

specifično podjetje delovati, oceni se njihove izdelke in storitve, cenovno politiko, tržne 

deleže, donosnosti in strategije. Zelo pomembno je, da se konkurente kategorizira; na 

kakšen obseg prodaje in na katere tržne segmente se osredotočajo, ali je njihova gonilna 

sila trg ali je to proizvod, ali razvijajo lastne izdelke ali kupujejo licence od drugih, so 

proizvajalci ali samo prodajalci, se osredotočajo na ceno ali na lastnosti izdelka, ali 

nastopajo v več panogah ali samo v eni, ali so njihovi proizvodi iz specifičnih tehnologij, 

ali tržijo izdelke specifičnih blagovnih znamk ali splošne izdelke, ali imajo proizvodni 

program ali samo samostojne proizvode (Stutely, 2003). 
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- Segmentacijo za produkt, ki ga neko podjetje želi ponujati, pri čemer je pomembno, da 

segmentiramo potrošnike, ki bodo naš produkt kupovali (kakšen poklic imajo, družbeni 

status, iz katere regije izhajajo, kupna moč na osnovi analize osebnih dohodkov). 

- Analizo kupcev, ki se opravi na osnovi preteklih prodajnih rezultatov, pri čemer je 

potrebno natančno preučiti, kakšne so lastnosti ter nakupne navade kupcev, katerim bo 

naš izdelek namenjen. Pri tem je potrebno upoštevati tudi družbeno-gospodarske 

dejavnike, ki vplivajo na nakup (povprečen dohodek naših tipičnih kupcev, njihova 

povprečna starost, spolna struktura). Potrebno je tudi oceniti, koliko denarja so 

pripravljeni porabiti za nakup našega izdelka, kako pogosto se odločajo za nakup našega 

izdelka ter kolikokrat za izdelke naših konkurentov (Nacionalni program Phare, 2003). 

 

3.2    Načrt trženja 

 

Načrt trženja je nujen del poslovnega načrta, saj se v tem kontekstu opredeli resurse in 

časovno zaporedje promocije produkta, ki ga ponuja podjetje končnim uporabnikom, s 

ciljem ustvariti potrebo po nakupu točno našega produkta. Z načrtom trženja podjetje 

končnemu kupcu ”pomaga” do končne odločitve. Prav trženje ali marketing ustvari interes 

kupcev po specifičnem izdelku. V načrtu trženja se tako predstavi, kateri del tržnega 

segmenta kupcev se bo nagovarjalo h kupovanju, začetek trženja ter komunikacijske kanale. 

V načrtu trženja se poudari, v čem bo produkt različen od ostalih na trgu, hkrati pa se 

opredeli tudi cenovna politika. 

 

Kombinacija tržnih orodij mora biti natančno izbrana, saj je to dober način predstavitve in 

ponujanja, ki bosta kupce stimulirala, da bodo kupovali izdelek, ki ga podjetje ponuja, ter 

zato, ker bo dober načrt trženja zagotovil uspešno predstavitev izdelka ob relativno nizkih 

stroških za trženje. Pomembno je tudi, da podjetje ovrednoti stroške, ki bodo nastali pri 

izvedbi načrta trženja, in jih vnese v projekcije bilanc. To omogoča pridobivanje informacij, 

kako obsežne aktivnosti trženja si podjetje lahko privošči. V tem poglavju pa je še 

pomembno, da se konkretizira strategijo trženja specifičnega izdelka, ki ga podjetje ponuja 
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na trgu, ter ovrednoti načrt trženja z vidika stroškov. Pomembno je, da se na osnovi strategije 

trženja pripravi načrt trženja, kar omogoča ovrednotenje stroškov, ki bodo nastali pri izvedbi 

(Nacionalni program Phare, 2003). 

 

3.3   Prodaja 

 

V tem poglavju dobi strategija konkretno podobo v obliki pričakovanih oziroma planiranih 

številčnih vrednosti (število prodanih izdelkov, ki se jim doda konkretne pričakovane 

rezultate in z njim povezane stroške). Na osnovi trženja in ostalih poglavij je potrebno 

pripraviti natančne plane prodaje, in sicer količine in cene za produkte (če je le-teh več, po 

segmentih). Potrebno je konkretno opredeliti, koliko posameznih izdelkov bo možno prodati 

v določenem časovnem obdobju z upoštevanjem pričakovanih pogojev (cena, že obstoječa 

konkurenca in podobno). Sestavni deli poslovnega načrta prodaje so tudi plačilni roki za 

prodano blago, saj ni pomembna samo izstavitev računa, temveč tudi dejansko prejeto 

plačilo. Plačilni roki vplivajo na tekoče poslovanje in obseg finančnih sredstev, ki jih 

moramo zagotoviti za začetek poslovanja, zato jih je potrebno natančno načrtovati v 

finančnih projekcijah. V tem delu je potrebno še natančno definirati, po katerih prodajnih 

kanalih se bo produkt prodajal. Na tej točki pa je nujno tudi oceniti, v kolikšnem odstotku 

kupci ne bodo plačali izstavljenih računov za prodani izdelek ali pa bodo zamujali s 

plačilom. Omenjena dejavnika negativno vplivata na rezultate poslovanja in likvidnostna 

sredstva, ki so potrebna za nemoteno poslovanje podjetja (Nacionalni program Phare, 2003). 

 

3.4    Tveganja 

 

V poslovnem načrtu je nemogoče popolnoma zanesljivo napovedati prihodnost, vendar pa se 

mora med samo pripravo poslovnega načrta podjetnik zavedati tudi potencialnih nevarnosti, 

ki lahko preprečijo izvedbo načrtovanih dejavnosti. Jasno je potrebno opredeliti tveganja 

(nevarnosti), ki lahko ogrozijo uspešno izvedbo poslovnega načrta. S tem pisec poslovnega 
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načrta pokaže bralcu, da se zaveda nevarnosti in hkrati izpostavi možnost rešitev v primeru 

neugodnosti (Nacionalni program Phare, 2003). 

 

Definicijo tveganja lahko opredelimo kot možnost popolne ali delne neizpolnitve ciljev in 

kot izgubo lastnine. Poznamo tri skupine tveganj, ki so povezane z udeležbo v mednarodnem 

poslovanju, in sicer (po Dubrovski, 2013, str. 35–36): 

1. splošna tržna tveganja (tržna razdalja, konkurenca drugih podjetij na tujem trgu, razlike v 

uporabi izdelka na tujem trgu, jezik ter kulturne razlike, različne značilnosti izdelka na 

tujem trgu, zahtevnost logističnih storitev in prenosa izdelkov na tuji trg), 

2. komercialna tveganja (gibanje valutarnih razmerij, takrat, ko so pogodbe pripravljene v 

tujih valutah, neplačila s strani tujih kupcev zaradi stečajev, nesporazumov, nesprejetja 

izdelka ali goljufij, zamude oz. poškodbe v izvoznih pošiljkah in distribucijskem procesu, 

težave v zagotavljanju izvoznega financiranja), 

3. politična ali deželna tveganja (omejitve tuje vlade, izvozna politika države, nadzor nad 

tujimi valutami, ki vpliva na možnost plačil v tujino, pomanjkanje vladne podpore za 

premagovanje izvoznih ovir, pomanjkanje davčnih spodbud za podjetja, ki izvažajo, 

visoka vrednost domače valute v primerjavi s tistimi na izvoznih trgih, visoke carine na 

uvožene izdelke, zmešnjava na področju uvoznih predpisov in postopkov, zahtevnost 

trgovinske dokumentacije, vsiljevanje domačega pravnega sistema, ki naj se uveljavlja v 

izvozu, konfiskacija ali razlastninjenje, naravne katastrofe, revolucije in vojne na tujih 

trgih).  

 

3.5    SWOT analiza 
 

 

Je ena od najpogostejših in najbolj uporabljenih analiz za namene hitrega poslovnega 

odločanja. Analiza je koristna in enostavno razumljiva, ker jo je moč aplicirati na vse ravni 

poslovanja – storitev, produkt, produktni portfelj ali na celotno podjetje ter poslovno okolje, 

na primer trg in konkurenco. SWOT analiza zajema štiri ključne kategorije, in sicer 

prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti, in v večini primerov služi kot pomoč pri 
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strateških odločitvah podjetnika. Prvi dve kategoriji se nanašata na notranje dejavnike 

poslovanja (analiza v podjetju), drugi dve pa na zunanje dejavnike (širše okolje poslovanja). 

Ta segment zajema dve območji; pri prvem podjetnik/menedžer sam neposredno vpliva s 

svojimi dejanji na poslovanje, pri drugem pa so zunanji dejavniki izven območja 

podjetnika/menedžerja, na katere ne more neposredno vplivati. Vse kategorije se popiše v 

matriko, kjer se definira (po Projekt KSJS Priložnost za nov začetek, 2013): 

 

- Prednosti (Strenghts) se nanašajo na notranje dejavnike v podjetju, ki pozitivno vplivajo 

na dosego določenega cilja. To so predvsem poslovne funkcije v podjetju, kot so 

marketing, finance, proizvodnja, razvoj, nabava in prodaja. Iz teh funkcij lahko na drugi 

strani izhajajo tudi slabosti. Managerji v prednosti vlagajo veliko napora, jih razvijajo in 

poskrbijo, da se dolgoročno tudi obdržijo. Primeri so npr. specifična znanja, 

obvladovanje stroškov, učinkovita informacijska podpora itd. 

- Slabosti (Weaknesses) predstavljajo šibkosti v notranjem poslovanju ter opredeljujejo 

področja, ki se morajo izboljšati, ker je poslovanje zaradi njih ranljivo. Primeri slabosti 

so lahko pomanjkanje določenih znanj, visoki stroški razvoja izdelka, visoki stroški 

surovin, slaba kakovost produktov, prenizka bruto marža itd. 

- Priložnosti (Opportunities) so tisti del analize, ki se nanaša na elemente izven našega 

vpliva, se pravi na trgu v konkurenčnem okolju, vendar pozitivno vplivajo na poslovanje 

podjetja. To so npr. trendi na trgu, umik konkurenta s trga, sprememba zakonodaje, 

zvišanje kupne moči, posodobljenost infrastrukture, znižanje davkov itd. Priložnosti 

podjetju omogočajo, da še hitreje izkoristi svoje prednosti v primerjavi s konkurenco.  

- Nevarnosti (Threats) so najbolj pereča zadeva v SWOT analizi, ker obsegajo negativne 

vplive na poslovanje na trgu, na katerega podjetje težko vpliva. Podjetju preostane zgolj 

to, da se čim bolje in čim hitreje prilagodi. Skrajna prilagoditev velikokrat pomeni celo 

ukinitev prodaje določenega produkta. Ključno pri tem je, da se v podjetju takšne 

nevarnosti identificira ter izdela strategijo, kako bo podjetje reagiralo, če se določena 

nevarnost uresniči, kot npr. sprememba zakonodaje, zvišanje davkov, vstop novega 

močnega konkurenta, sprememba državne politike, neplačniki itd. 
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Za podjetje je ključno, da se na osnovi SWOT analize izdela končno strategijo, ki 

opredeljuje ključne aktivnosti ter podjetniku prestavlja ključno usmeritev oziroma navodila, 

kako naj se strateško loti vstopanja na trg. Koncept pa govori sledeče: 

1. graditi je potrebno na prednostih; 

2. odpraviti slabosti oz. pomanjkljivosti; 

3. izkoristiti priložnosti; 

4. izogniti se nevarnostim. 

 

 

4 ŠTUDIJA PRIMERA 

 

V študiji primera bomo razčlenili in opisali vse faze poslovnega načrta za primer širitve 

poslovanja podjetja na kitajski trg z izdelkom vino Cviček. 

 

4.1    Opis produkta 
 

Produkt, s katerim želimo prodreti na kitajski trg, je rdeče vino Cviček, pridelano na 

Dolenjskem v Sloveniji. Vino je suho, rahlo kislega, a prijetnega okusa, z nizko alkoholno 

stopnjo (od 8,5 do 10 % vol). Zaradi naštetih lastnosti je to vino primerno za vsakodnevno 

uživanje. 

Na osnovi »Pravilnika o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja (PTP) – 

cviček« spodaj navajamo še nekaj ključnih dejstev (po Cviček, 2011):  

- Za vino Cviček PTP se grozdje prideluje le na vinogradniških legah, ki ležijo znotraj 

vinorodnega okoliša Dolenjska.  

- Pridelava grozda za vino Cviček PTP je na legah, ki nimajo severne ekspozicije ter ležijo 

nad 210 metri nadmorske višine. 

- Prideluje se iz sort vinskih trt: žametovka, modra frankinja, kraljevina, laški rizling, 

rumeni plavec, zeleni silvanec, bela žlahtnina, štajerska belina ali ranfol ter rdeče sorte 
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vinske trte, ki so določene kot dovoljene in priporočene sorte za vinorodni okoliš 

Dolenjska. 

- Ima značaj rdečega vina, delež rdečih sort mora biti najmanj 65 %, delež belih sort pa 

najmanj 25 %; je suho vino svetlo rdeče (rubinaste barve) z aromo po jagodičju ter 

blagim taninskim okusom. 

- Sortni sestav omenjenega vina je naslednji: od 40 % do 50 % žametovke (izjemoma do 

60 %), od 10 do 15 % kraljevine, od 15 do 20 % modre frankinje (izjemoma do 30  %), 

do 10% laškega rizlinga, do 15 % ostalih sort, dovoljenih za vinorodni okoliš Dolenjska. 

- Sorte vinske trte za vino Cviček PTP se lahko mešajo kot grozdje, mošt ali vino. V 

primeru mešanja kot vino se lahko mešajo po končanem alkoholnem vrenju, najpozneje 

ob drugem pretoku vina. 

- Mošt za pridelavo vina Cviček PTP se sme ojačati največ za 2 % vol alkohola ter le z 

uporabo saharoze. 

- Vsebnost glavnih snovi vina Cviček PTP je naslednja: 8,5 do 10,0 % dejanskega 

alkohola, najmanj 8 % naravnega alkohola, 6,0 do 9,5 g/l titracijske kisline, do 25 mg/l 

SO (2) prostega. 

  

Na etiketi vina, ki ga bomo prodajali na Kitajskem, morajo biti poleg države izvora vina in 

certifikata o kakovosti vina še sledeči opisi v kitajski mandarinščini (po Li et al., n.d. po 

Canadian Embassy, 2003): 

- ime blagovne znamke vina; 

- sestavine; 

- neto vsebina (ml); 

- vsebnost alkohola (%); 

- datum polnjenja (leto/mesec/dan); 

- polnjeno/distributer/uvoznik (ime in naslov); 

-  vsebnost mošta (%); 

- država izvora vina; 

- izjava o kakovosti in rok uporabe (leto/mesec/dan); 
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- vsebnost sladkorja (gram/L). 

 

4.2    Analiza trga vina na Kitajskem 

 

V zadnjih letih je Azija postala vse pomembnejši trg za izvoz vina in žganih pijač. Azijska 

celina že predstavlja 11 % svetovne porabe vina in 63 % za žgane pijače. Trendi oziroma 

potenciali rasti za naslednjih pet let so petkrat višji kot drugod po svetu. Znano je, da 

Kitajska še vedno predstavlja največji potencial rasti v celotni Aziji. Vendar je osredotočanje 

izključno na kitajski trg lahko tudi varljivo in podcenjujoče za azijski trg. Japonska, druga 

največja vinska uvoznica in prva v uvozu žgane pijače v regiji, ima tudi dinamičen in 

sofisticiran trg, ki je edinstven v Aziji (In high spirits, 2015). Medtem ko potrošnja vina v 

večini evropskih držav stagnira, se Kitajska sooča s pomembno rastjo trga vina. Izvoz vina iz 

Kitajske je od leta 2010 narasel najprej na 67 %, količinsko pa celo na 81 %. Glavne 

izvoznice vina so Amerika, Španija, Francija, Italija, Čile, Južna Afrika in Avstralija, ki so 

že leta zelo močno prisotne na kitajskem trgu. Vsako leto se z različnimi blagovnimi 

znamkami in njihovimi novimi izdelki trudijo, kako vstopiti na kitajski trg (Wine market in 

China, 2011).  

 

Z vidika povprečnih prihodkov po regijah na Kitajskem je v urbanih predelih povprečni letni 

prihodek na gospodinjstvo zrasel iz 1.510 CNY (201,56 EUR) na 19.109 CNY (2.550,76 

EUR). Province in mesta z največjimi prihodki na prebivalca so tudi glavnina trga vina. To 

so (po Wine market in China, 2011): 

- Peking, 

- Tianjin, 

- Shanghai, 

- Jiangsu, 

- Zhejiang, 

- Guangdong. 
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Tabela 4.1. prikazuje povprečni letni prihodek na gospodinjstvo v CNY (kitajski juan) in 

povprečno letno potrošnjo alkohola in ostalih pijač v CNY ločeno po kitajskih regijah oz. 

mestih.  

 

Tabela 4.1.: Povprečni letni prihodek ter povprečna letna potrošnja alkohola in ostalih pijač 

Regija 
Prihodek/gospodinjstva  

v CNY 

Poraba za alkohol/ 

ostale pijače v CNY 

Nacionalno 

povprečje 
21.033 230 

Beijing 33.360 480 

Tianjin 26.942 356 

Hebei 17.334 210 

Shanxi 16.893 138 

Inner Mongolia 19.014 334 

Liaoning 20.015 235 

Jilin 16.794 165 

Heilongjiang 15.096 155 

Shanghai 35.739 337 

Jiangsu 25.115 249 

Zhejiang 30.135 257 

Anhui 17.627 359 

Fujian 24.150 261 

Jiangxi 16.558 137 

Shandong 21.737 295 

Henan 17.142 225 

Hubei 17.573 177 

Hunan 17.657 162 

Guangdong 26.897 216 

Guangxi 18.742 132 

Hainan 16.930 111 

Chongqing 18.991 171 

Sichuan 17.129 214 

Guizhou 15.139 173 

Yunnan 17.479 141 

Tibet 16.539 298 

Shaanxi 17.065 227 
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Gansu 14.307 205 

Qinghai 15.481 225 

Ningxia 17.537 166 

Xinjiang 15.422 142 

Vir: Wine market in China (2011) po China Statistical Year Book (2011) 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da so posamezniki iz Shanghai-a (najbolj razvito mesto 

Kitajske) pripravljen plačati le 1 % njegovega letnega prihodka za nakup alkoholne pijače. Iz 

tega je mogoče sklepati, da najrazvitejša regija na Kitajskem še precej zaostaja za 

tradicionalnimi svetovnimi vinskimi trgi. Iz vsega tega lahko sklepamo, da je trg vina v 

primerjavi z razvitimi svetovnimi trgi izjemno slabo razvit, hkrati pa ima tudi ogromen 

potencial (Wine market in China, 2011).  

 

Spodnja Tabela 4.2. prikazuje delež prodaje vina po različnih distribucijskih kanalih. 

 

Tabela 4.2.: Prodaja vina (v %) po različnih distribucijskih kanalih 

 

Distribucijski kanal 

Prodaja 

vina (v %) 

On-trade 66,90% 

Supermarketi in 

hipermarketi 17,80% 

Specialni prodajalci 15,00% 

Ostali prodajalci 0,30% 

Skupaj 100% 

Vir: Wine market in China (2011) po Datamonitor 

 

Iz zgornje tabele 4.2. je razvidno, da je neposredna prodaja vina poslovnim odjemalcem 

(ang. on-trade) vodilni distribucijski kanal na Kitajskem in zajema 66,9 % celotne prodaje 
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vina, kar predstavlja prodajo hotelom, restavracijam, lokalom in vinotekam. Indirektna 

prodaja (ang. off-trade) zajema 17,8 % celotne prodaje vina, ta pa vključuje prodajo 

supermarketom in hipermarketom. Ostala prodaja poteka preko specialnih in ostalih 

prodajalcev (Wine market in China, 2011). 

 

Z vidika prodaje vina po cenovnih segmentih v maloprodaji dobrih 70 % kitajskega vinskega 

trga zastopajo francoska vina in so prisotna v celotnem cenovnem spektru, s cenami 54 EUR 

in več. Po letu 2009 so postala francoska vina prav tako močno prisotna v spodnjem 

cenovnem segmentu (ang. low-end). V zadnjih letih pa so bile na Kitajsko uvožene tudi 

velike količine nizkocenovnih vin (npr. AOC Bordeaux), kar potrjuje, da je Francija prisotna 

tako s produkti z izjemno nizkimi cenami kot z izjemno dragimi in elitnimi vini (npr. 

Chateaux). Avstralija je bila na začetku na kitajskem trgu prisotna kot ponudnik dobrih vin 

po relativno nizkih cenah. V zadnjih letih pa se tudi njihove blagovne znamke razlikujejo in 

gibajo v širšem cenovnem spektru. Italijanska in čilska vina direktno konkurirajo zgornjim 

cenovnim segmentom avstralskih vin, še posebej v srednjem in zgornjem cenovnem razredu 

(150 CNY–300 CNY oz. 20 EUR–40 EUR). Ameriška vina so v povprečju cenovno 

pozicionirana nižje od avstralskih, saj se njihove cene gibljejo v rangu 50 CNY–150 CNY (7 

EUR–20 EUR) (Wine market in China, 2011). 

 

Graf 4.1. prikazuje prodajne količine vina po državah proizvajalkah, izražene v 

maloprodajnih cenah. V grafu je enota prodane količine izražena kot enota količine, 

označene z mednarodnim trgovinskim terminom »9L cases« (to pomeni, da 1 enota 

predstavlja 12 buteljk z vsebino 0,75 L). Vrednosti v »y« osi je potrebno množiti z 12, da 

dobimo številko prodanih buteljk. 
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Graf 4.1.: Prodane količine vina, izražene v maloprodajnih cenah po državah proizvajalkah 

vina 

 

Vir: Wine market in China (2011) po IESR Rabobankestimation (2009) 

 

Graf 4.2. prikazuje razdelitev cenovnih segmentov uvoženih vin. Analiza pokaže sledeče 

izsledke (po Wine market in China, 2011): 

- kitajska vina dominirajo v nizkocenovnih segmentih s cenami 30 CNY–50 CNY (4 

EUR–6,67 EUR); 

- čilska in južnoafriška vina se gibljejo v razponu 150 CNY–300 CNY (20,02 EUR–40,05 

EUR); 

- francoska vina zajemajo celoten cenovni rang med 30 CNY (4 EUR) in več kot 400 CNY 

(več kot 53,39 EUR); 

- ameriška vina so prav tako prisotna v celotnem cenovnem rangu, glavnina pa zajema 

nizko- do srednjecenovni rang 50 CNY–150 CNY (6,67 EUR–20,02 EUR); 

- večina avstralskih in italijanskih vin se giblje v srednjem in višjem cenovnem rangu 200 

CNY–400 CNY (26,70 EUR–53,39 EUR). Polovica avstralskih vin je tako v rangu 300 

CNY–400 CNY (40,05 EUR–53,39 EUR), medtem ko se vsaj polovica italijanskih vin 

cenovno giblje 200 CNY–300 CNY (26,70 EUR–40,05 EUR). 
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Graf 4.2.: Razdelitev cenovnih segmentov uvoženih vin na Kitajsko  

 

 

Vir: Wine market in China (2011) 

 

4.2.1 Velikost trga 

 

Celotna potrošnja vina na Kitajskem je leta 2009 (v primerjavi z letom 2005) narasla za 104 

% in dosegla 1,2 milijarde prodanih steklenic (Wine market in China, 2011). Povprečna 

potrošnja vina na prebivalca na Kitajskem je še vedno 1 liter na leto na osebo. Če to 

primerjamo s povprečno porabo vina na osebo na leto z desetimi največjimi potrošnicami 

vina, kjer znaša povprečna poraba 30-40 litrov na leto, je potencial trga vina na Kitajskem 

izjemen. Prav zaradi tega je pritisk, in s tem povezano tveganje, za nove tuje potencialne 

ponudnike na kitajskem trgu toliko večji. Na njihovem trgu trenutno obstaja okoli 1500 

uvoženih vinskih blagovnih znamk, 24.137 uvoznikov vina (direktni in indirektni uvozniki), 

glavni trgi za uvožena vina pa so v mestih Shanghai, Peking ter Guangzhou, kar pomeni, da 

je dejansko celoten trg vina skoncentriran v teh mestih. Kot še navaja »Wineinteligence«, je 
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dejanska številka uvoženega vina enaka celotnemu uvozu npr. države Norveške. Uvozniki 

lahko čakajo tudi od 10 do 15 let, da si povrnejo investicije. Uspeh na tem trgu je pri 

majhnih evropskih proizvajalcih vina odvisen od njihovega znanja pozicioniranja blagovne 

znamke ter obvladanja ciljne marketinga (Wine market in China, 2011). 

 

4.2.2  Trendi 

 

Študija organizacije VINEXPO3 je pokazala, da je med leti 2010 in 2014 rast trga znašala 

19,6 %, kar je pripeljalo do sklepa, da je Kitajska že sedaj šesta največja potrošnica vina na 

svetu. Leta 2010 je uvozila 286 milijonov litrov vina v vrednosti 798 milijonov USD (710 

milijonov EUR). Od leta 2010 pa se je uvoz povišal še za 81 %. Uvoženo vino predstavlja 

več kot 20 % celotne vinske potrošnje na Kitajskem. V nadaljnjih petih letih se pričakuje 

umirjena rast trga v višini 4,97 %, medtem ko se predvideva rast porabe rdečih vin celo za 

33,8 % (Vinexpo market study, 2016).  

 

4.2.3     Analiza konkurence 

 

Regulacija trga v smislu zagotavljanje kakovosti na Kitajskem še ne deluje popolnoma, zato 

lahko proizvajalci brez ustreznega nadzora manipulirajo z vini med različnimi vinskimi 

kletnimi, vinogradi in državami. Trg izjemno hitro raste, kar privlači množico tujih 

proizvajalcev, uvoznikov in podjetnikov. Večina proizvajalcev vina ima v lasti oz. najemajo 

vinograde. Precej velikih podjetij pa kupuje grozdje od neznanih proizvajalcev. Težavnost 

vstopa na trg za nove igralce je odvisna tako od državnih regulatornih zahtev kot tudi od 

drugih proizvajalcev pijač. Zaradi slabo razvitega trga obstaja zmerno tveganje cenovne 

vojne med substituti na trgu (npr. žgane pijače in pivo so grožnja kot substitut vinu) (Wine 

market in China, 2011).  

                                                 

3 VINEXPO je eden večjih mednarodnih organizatorjev sejmov vin in žganih pijač iz celega sveta.  
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4.2.4    Glavni konkurenti in tržni deleži  

 

Večina potrošnikov vina konzumira domače produkte, zaradi česar so od leta 2009 na 

domačem trgu ključni trije ponudniki s skupnim tržnim deležem več kot 50 %, in sicer (po 

Wine market in China, 2011): 

- Yantai Changyu Group Company Limited: 

Je vodilni igralec na trgu z 20,1 % deležem. Njihov portfelj sestavljajo suha rdeča vina, suha 

bela vina, sladka vina, peneča vina, likerji ter specialna vina (»zdrava« vina). Produkte 

prodajajo pod sledečimi blagovnimi znamkami: Changyu AFIP, Changyu Cabernet 

Gernischt, Changyu Kely, Changyu-Castel in Star Shield. To podjetje prav tako trži uvoženi 

blagovni znamki Disaronno in Talea. 

- China Great Wall Wine Co., Ltd: 

Ta blagovna znamka zavzema cca 18 % deleža na kitajskem trgu. 

- Tonghua Grape Wine Co., Ltd: 

Njihov produkt zavzema 12 % tržni delež na trgu. 

 

Nižji tržni delež si delijo francoski, italijanski, južnoameriški in avstralski konkurenti. 

Slovenski delež je na tem trgu zanemarljiv, tako da neposredne nevarnosti slovenske 

konkurence ni zaznati. 

 

- Asia Alps Wine: 

Je slovensko podjetje, ki na kitajskem trgu ponuja predvsem vina slovenskih blagovnih 

znamk ter nekaj avstrijskih in italijanskih blagovnih znamk. Je edini močnejši slovenski 

konkurent, ki pa ni neposredna konkurenca naši blagovni znamki in v svojem portfelju 

ponuja spodnje blagovne znamke: 

- Pullus (Ptujska vinska klet); 

- Zlati grič; 

- Vinakoper; 

- Goriška brda; 
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- Ščurek; 

- Edi Simčič; 

- Marof; 

- Radgonske Gorice. 

 

Celoten tržni delež slovenske konkurence je v letu 2014 zajemal 25.240 litrov kakovostnega 

rdečega vina ter 22.000 litrov vrhunskega rdečega vina (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 

Letna poročila, vino 2015). Največji skok prodaje je bil zaznan pri vrhunskem rdečem vinu 

in je znašal 100 % v primerjavi z letom 2013, kar kaže na dejstvo, da kitajski kupci bolj 

iščejo razlike v smislu eksotičnosti oz. ekskluzivnosti izvora blagovne znamke kot pa 

racionalen nakup. To pomeni tudi, da je za manjše pridelovalce vin iz netradicionalnih 

vinskih držav prostor na kitajskem trgu možen, a zelo tvegan, ker je za uspeh potrebno, glede 

na zmogljivost proizvodnje in obvladovanja tako velike prodajne mreže, upoštevati visoke 

stroške, posledično pa prestopiti v zgornji, premium cenovni segment ob povprečni 

kakovosti vina. Za uspeh je v takšnem primeru ključno izjemno dobro načrtovanje trženjske 

in prodajne politike. Pri tem je analiza (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Letna poročila, 

vino 2015) pokazala, da večina slovenskih konkurentov na tem trgu vsak na svoj način iščejo 

priložnosti in pozicionirajo svoje produkte, vendar njihov tržni delež ni kakor koli zanimiv 

za nadaljnjo analizo. 

 

Glavni ponudniki pri uvozu tujih blagovnih znamk na kitajskem trgu, merjeno glede na 

prihodke od prodaje, so:  

- Castel Freres (Francija); 

- Rochemazet (Francija) ; 

- Felix Solis (Španija); 

- Jacobs Creek (Avstralija); 

- Concha y Toro (Čile). 
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4.2.5    Prednosti in slabosti konkurentov 

 

Nihče od konkurentov na kitajskem trgu ne ponuja unikatnega produkta kot ga bo naše 

podjetje, zaradi česar ocenjujemo, da ima ta velik potencial in s tem naše podjetje bistveno 

konkurenčno prednost pred drugimi. Poleg tega kot ključne pomanjkljivosti konkurentov 

ocenjujemo: 

- Velike prodajne količine in posledično tog odziv na hitre spremembe trga. 

- Produkti so si med seboj podobni. 

- Trženje v veliki večini ne upošteva tradicionalnih kulturnih navad Kitajcev – večina 

konkurentov ima svojo korporativno blagovno znamko enotno za celotno svetovno 

tržišče (npr. ni kulturni drugačnosti prilagojenih spletnih strani, npr. poseben odnos do 

barv, oblika in videz steklenic, grafično oblikovanje etikete oz. tipografija vinske etikete, 

poudarjanje, drugačne barve za pritegnitev pozornosti itd.). 

- Majhni evropski konkurenti svoje promocijske kanale obvladujejo na enak način kot 

doma v Evropi. 

- Spletna prodaja v večini primerov ne podpira drugačne percepcije internetnega medija s 

strani tipičnega kitajskega potrošnika v primerjavi z drugimi deli sveta (spletni 

svetovalci, chatroom-i, pasice, interaktivnost, razne animacije v kričečih rdečih barvah 

itd.). 

Obenem se zavedamo prednosti konkurentov, ki so sledeče: 

- Dobro poznavanje kitajskega trga ter že pozicionirane blagovne znamke. 

- Poznavanje birokratskih ovir in tveganj vstopanja na trg. 

- Uveljavljena prodajna mreža. 

- Prepoznavnost blagovnih znamk, ekskluzivnost (angl. brand awareness). 

 

4.3    Analiza kupcev 

 

Kitajski trg je kompleksen, saj zajema značilnosti različnih trgov, ki so razdeljeni po regijah, 

prihodkih na prebivalca ter poznavanju pitja vina.  
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Pri analizi moramo upoštevati tudi različne faktorje, ki so med seboj povezani ter vplivajo na 

potrošnikovo odločitev pri nakupu določene hrane oz. pijače. Obstaja več dejavnikov 

(faktorjev), ki vplivajo na to, ali bo oseba kupila določen izdelek.  

 

Slika 4.1. prikazuje omenjene faktorje, ki so med seboj povezani ter vplivajo na kupčev 

izbor določene hrane oz. pijače. Ti faktorji so: 1. osebni (poznavanje, vpliv drugih na izbor, 

čustvena povezava s hrano oz. pijačo), 2. biološki, fiziološki, psihološki (starost, spol), 3. 

ekstrinzični (cena, blagovna znamka, oglaševanje, poreklo izdelka, sezonska nihanja), 4. 

intrinzični (videz, barva in okus izdelka), 5. kulturni, verski, regionalni (vključuje 

geografsko regijo), 6. izobrazbeni (koliko ima določena oseba poznavanja o hrani oz. pijači), 

7. socioekonomski (prihodki, socialni status in strošek nakupa hrane oz. pijače) (Li et al., 

n.d.). 

 

Slika 4.1.: Faktorji, ki vplivajo na kupčev izbor hrane ali pijače 

Osebni faktor

npr. vpliv hrane 

na počutje

Socio-ekonomski 

faktor

npr. dohodek, socialni 

status

Faktor 

izobrazbe

Kultura, religija,

lokalno okolje

Biološki, 

psihološki faktor

npr. starost, spol

Intrinzični faktor

npr. izgled, barva in 

okus hrane

Ekstrinzični faktor

npr. cena, blagovna 

znamka in poreklo 

hrane

Preference 

posameznika pri 

izbiri hrane in pijač

 

Vir: Li et al.(n.d.) po Shepherd and Sparks (1994) 
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Glede na poznavanje vina je glavnina kitajskih potrošnikov razdeljenih v tri osnovne profile, 

in sicer (po Wine market in China, 2011): 

- Profil 1: bogati Kitajci stari med 25 in 35 let z omejenim znanjem o kulturi in predelavi 

vina, ki pijejo uvožena vina z namenom izkazovanja v družbi. Takšni kupci zaradi dragih 

in učinkovitih marketinških pristopov prepoznajo le najbolj ponavljajoče se francoske 

regije, kot so Bordueax in Burgundijo. Ta segment kupcev postavlja v ospredje predvsem 

ekskluzivnost in visoko ceno, medtem ko kakovost pri njih ne igra bistvene vloge. 

- Profil 2: predstavljajo potrošniki, večinoma stacionirani v Pekingu in Shanghaju, ki že 

bolj poznajo kulturo pitja vina, se udeležujejo vinskih dogodkov, poznajo kakovost ter 

imajo že izoblikovan okus in priljubljene proizvajalce. 

- Profil 3: to so potrošniki, ki so si zaradi študija ali dela v tujini pridobili poglobljeno 

znanje o vinu. Poznajo kulturo pitja, kakovost, znajo ločiti vinske regije, so zbiralci 

kakovostnih vin. 

 

4.3.1    Segmentacija 

 

Glede na izsledke raziskave inštitucije ”Wine Intelligence”4 je na kitajskem trgu samo 23 

milijonov odraslih oseb starih med 18 in 58 let, ki si lahko privoščijo uvožena vina, in samo 

14,3 milijonov takšnih odraslih oseb, ki ga dejansko lahko tudi kupijo (Wine market in 

China, 2011). V kontekstu poslovnega načrta smatramo teh 14,3 milijonov kupcev kot ciljno 

skupino potencialnih kupcev za naš produkt, na podlagi česar bomo izbrali primerno 

marketinško strategijo za lansiranje proizvoda in izvedbo aktivnosti na trgu.  

 

Tipične pivske navade Kitajcev (po Paragana Ilheu, 2013 po Noppe, 2012): 

                                                 

4 Wine Intelligence je mednarodno podjetje, ki je se ukvarja z raziskavami trga vina, svetovanjem ter nudi 

celovito pomoč podjetjem, ki se ukvarjajo s prodajo vina oz. šele začenjajo s prodajo vina na, zanje, nove 

trge.  
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- Glavni vinski porabniki se nahajajo v treh najbolj razvitih regijah, in sicer Peking, 

Shanghai in Guangzhou. 

- 80 % celotne porabe zavzema rdeče vino – večinoma je konzumacija le-tega navezana na 

slavnostne priložnosti. 

- V večini drugih kitajskih regijah je glavna pijača čaj (50 milijard litrov na leto), zaradi 

česar ostalih regij, razen že zgoraj omenjenih, v tem poslovnem načrtu ne bomo 

upoštevali. 

-  Uvožena vina so najbolj popularna med mlado populacijo v Shanghai-u.  

- Zahodno vinsko kulturo poznajo predvsem starejši in bogati poslovneži. 

- Potrošnik bo kupil produkt, če ga lahko prej poskusi ter ima občutek, da je cena prava. 

- Večina nakupov vina se dogaja med glavnimi prazniki (novo leto, pomladni festival, 

srednjejesenski festival) – to uporabimo kot izhodišče za komuniciranje. 

- Vino se zelo redko uživa ob klasičnih dnevnih jedeh. 

- Vino je večinoma alternativa pivu in žganim pijačam. 

- Pogosto je mešanje vina z gaziranimi pijačami (Coca-Cola z belim vinom ali Sprite z 

rdečim vinom). 

- Posebnosti pri promociji: na embalaži vina je dodana slika Sprita. 

- Velikokrat je že na embalaži izdelka označeno, s katero pijačo se meša (dodana 

steklenica Sprita na vinsko etiketo). 

- Vina se večinoma konzumirajo z namenom vinjenosti in ne za okušanje oz. kulturno 

uživanje, celo najdražja vina se konzumirajo zgolj za namen pijančevanja oz. opitosti. 

- Med potrošniki se vino smatra kot pijača, ki ima zdravilno moč, saj zdravi bolezni dihal. 

- Za kupce je zanimiva zelo živahna in barvna embalaža, ki bode v oči. 

- Steklenice, zamaški in kozarci so zelo popularna darila, ki se uporabijo za večkratno 

obdarovanje. 

- Steklenica vina ima statusni simbol. 

- Dražja vina se kupujejo zaradi višjega statusa v družbi. 
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Ključni potrošniški segmenti so (po Paragana Ilheu, 2013): 

- mladi bogataši, moški in ženske v tridesetih letih, ki imajo najvišje prihodke; 

- mešanica mladih moških in žensk, ki gojijo visoko pripadnost blagovni znamki, odločajo 

se vedno za tisto znamko, ki si jo lahko s svojimi prihodki tudi privoščijo; 

- starejši moški in ženske z nadpovprečnim dohodkom, ki želijo kupovati luksuzne 

blagovne znamke; 

- potrošniki srednjega razreda, ki raje izberejo domače izdelke. 

 

Pri prodaji in marketinških strategijah se bomo za naš produkt osredotočili na potrošnike z 

nadpovprečnimi prihodki, ki jih lahko razdelimo v tri skupine, in sicer: elita, novodobni 

bogataši ter generacija x, saj je potrebno za velik kitajski trg upoštevati manjšo skupino 

potencialnih kupcev. Te predstavljamo v Tabeli 4.3., ki prikazuje omenjene tri skupine, 

njihove značilnosti ter vedenje.   

 

Tabela 4.3.: Delitev potrošnikov v tri tipične skupine, opis njihovih karakteristik in vedenja 

SKUPINA KUPCEV 

KARAKTERISTIKE 

POTROŠNIKOV POTROŠNIKOVO VEDENJE 

ELITA 

Starejši menedžerji, uspešni 

poslovneži,  

visoki uradniki, vplivni politiki. 

Zbiratelji, tisti, ki imajo izbran okus,  

vedo, kaj hočejo. 

NOVODOBNI 

BOGATAŠI Obogateli v zadnjem času. 

Kupujejo vina od specializiranih 

trgovcev  

ter v izbranih restavracijah. 

GENERACIJA X 

Stari med 25 in 40 let, mladi 

strokovnjaki, naklonjeni zahodni  

kulturi, pripravljeni na 

eksperimentiranje. 

Uživajo vina v trendovskih lokalih, 

vino v  

ponudbi v kitajskih in zahodnih 

restavracijah. 

 

Vir: Paragana Ilheu (2013) po Yvon (2007) 
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4.3.2    Tipični nakupovalni vzorci Kitajcev 

 

Glede na izsledke raziskave svetovalne hiše Deloitte (2010) je med kitajskimi potrošniki 

potrebno vzeti v obzir sledeče: 

- Izjemno močna percepcija mednarodnih uveljavljenih blagovnih znamk. 

- Percepcija blagovne znamke je pri moških večja kot pri ženskah. 

- Potrošnik je pripravljen eksperimentirati z novimi blagovnimi znamkami in produkti, še 

posebej, če imajo pečat »Made in EU«. 

- Potrošniki niso pripravljeni plačati premijske cene za abstraktne koncepte. 

- Vrednost za denar ni vedno pomembna pri odločitvi za nakup. 

- Kitajski potrošniki ne znajo izbirati med mnogimi blagovnimi znamkami in produkti, ki 

imajo podoben pristop. 

- Potrošniki nimajo poznavanja vina in kulture vina (Paragana Ilheu, 2013). 

 

4.4    Načrt trženja 

 

Trženje bomo izvajali po principu ciljnega trženja blagovne znamke ozkemu krogu 

potencialnih kupcev, ki jih predstavljajo novonastali bogataši, moški in ženske v tridesetih 

letih z najvišjimi prihodki in tisti, ki so pripravljeni eksperimentirati. Ocenjujemo, da je takih 

kupcev okoli 14,3 milijonov. 

 

4.4.1    Diferenciacija  

 

Diferenciacijo produkta bomo tržili in propagirali na sledeče načine: 

- Posebno evropsko geografsko poreklo, ki se proizvaja samo na omejenem področju v 

Evropi v majhni, eksotični Sloveniji z 2 milijona prebivalcev. 

- Posebno vino, sestavljeno iz petih sort grozdja. 

- EU certifikat (angl. made in EU). 
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- Vino za posebne priložnosti z majhno stopnjo alkohola. Sporočilo bo sledeče: »Vaš način 

življenja in vaše uspehe delite z vinom, ki je nekaj unikatnega, posebnega, evropskega – 

iz majhne in slikovite podalpske deželice.« 

- Vino za posebne ljudi, ki si lahko privoščijo vse in za vsako ceno, vendar to vino 

preprosto morajo imeti v svojih zbirkah. 

 

4.4.2    Načrt promoviranja produkta 

 

Za promocijo bomo uporabili sledeče komunikacijske kanale: 

- predstavitev na vinskih sejmih na Kitajskem; 

- spletna prodaja; 

- elektronsko trženje restavracijam in vinskim kletem v Shanghai-u in Pekingu. 

 

4.4.2.1.  Vinski sejmi 

 

Za uveljavitev blagovne znamke bosta potrebna prisotnost in delovanje na ključnih in 

največjih vinskih sejmih na Kitajskem. Glavni dogodki na tako specializiranih sejmih 

omogočajo kontakte vsaj s 50.000 potencialnimi kupci, srečanje z vsemi ključnimi deležniki 

oz. potencialnimi poslovnimi partnerji na kitajskem vinskem trgu, izpostavljenost v medijih 

ter možnost oglaševanja v razstavnih katalogih. Po analizi literature ter pregledu spletnih 

strani ocenjujemo, da bo potrebno sodelovati in biti osebno enkrat na leto prisoten na 

sledečih sejmih: 

- China (Chengdu) ICPD International Wine & Spirits Show; 

- ProWine China – Shanghai International Trade Fair for Wine and Spirit; 

- Sial – Inspire Food Business (največji azijski sejem hrane in pijač). 
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4.4.2.2.  Spletna prodaja 

 

Do leta 2020 bo po napovedih BCG (Bussiness Consulting Group)5 na kitajskem trgu 280 

milijonov potrošnikov s povprečnimi letnimi prihodki med 20.000 in 1 milijon USD. 

Poslovanje preko spleta je prav na Kitajskem v največjem razmahu. Več kot polovica 

Kitajcev že ima dostop do interneta in so zelo naklonjeni spletnim nakupom. Samo v letu 

2015 je znašal celoten kitajski promet preko spletne prodaje (e-commerce) 2,9 trilijona 

transakcij, napoved za prihodnost pa je zaradi naraščanja mlajše populacije še višja. V 

obdobju od 2012 do 2015 je število uporabnikov interneta, ki so izvedli spletni nakup, 

naraslo iz 193 milijonov na 350 milijonov, kar samo še potrjuje moč internetnega poslovanja 

(5 Reasons you should sell online in China and how best to do it, 2012). 

 

Vzroki, ki najbolj vplivajo na spletne nakupne navade kitajskega potrošnika, so večinoma 

(po IPSOS, 2016): 

- Želja po zahodnih blagovnih znamkah  

Kitajski kupec večinoma po spletu najraje kupuje zahodne produkte. Vzroka sta v 

percepciji blagovnih znamk kot bolj kakovostnih ter varnejše nakupovanje. Po raziskavi 

BCG (Bussiness Consulting Group) je 61 % kupcev pripravljenih plačati več za produkt, 

če je le-ta zahodnega porekla (npr. iz EU ali ZDA). Pri luksuznih produktih je delež še 

višji; 86 % jih takoj odvrne od nakupa, če ima blago oznako porekla »Made in China«. 

Danes ima 61 % povprečnih kitajskih potrošnikov manj zaupanja v lokalno pridelano 

hrano kot pa leta 2011, 28 % pa jih namerava v prihodnje opustiti nakupovanje domačih 

blagovnih znamk. 

- Zmanjšanje tveganja ponaredkov blaga 

Kitajci manj zaupajo kakovosti izdelkov v svojih trgovinah kot kupci drugje po svetu, 

predvsem zaradi močno ukoreninjene kulture ponarejanja zahodnih blagovnih znamk. 

Zaradi tega npr. spletna trgovina TMall prodaja izdelke direktno od lastnika blagovne 

                                                 

5 Bussiness Consulting Group je svetovalna hiša. 



Rome, Kristina. 2016. »Poslovni načrt - Širitev poslovanja podjetja na kitajski trg.«  

Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

40 

 

znamke ali avtoriziranega distributerja, kar pripomore k dvigu zaupanja in percepciji 

kupca, da kupuje original. 

- Dostop do velike množice potrošnikov 

Spletna trgovina omogoča, da lahko na velikem kitajskem trgu ponudniki z minimalnimi 

stroški tržijo svoje produkte. Zaradi ogromnih fizičnih razdalj veliko trgovin v manjših 

mestih nima fizično na razpolago zahodnega blaga. 75 % kitajskega srednjega sloja 

potrošnikov živi v manjših mestih, za katere na Zahodu, zaradi fizičnih premostitev, 

nismo še nikoli slišali, imajo pa dostop do interneta. Takih mest je na Kitajskem več kot 

200, imajo pa 1 milijon ali več prebivalcev. Spletna prodaja je za takšen segment 

potrošnikov edina možnost, da lahko kupijo izdelke iz Zahoda. 

 

Spodnja Slika 4.1. prikazuje nekatere najpogostejše kitajske spletne komercialne kanale. 

 

Slika 4.2.: Kitajski spletni komercialni kanali 

 

Vir: Marketing China, Connect your business to China (2016) 

 

Vendar pa na tako velikem trgu kljub velikosti in potencialu internetnih uporabnikov še 

vedno ni lahko uspeti. Potrebno je upoštevati ogromno kulturnih razlik v primerjavi z 
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Zahodom in posledično je potrebno na takšnem trgu obvladovati trženje. Ključni dejavniki 

uspešne spletne prodaje na kitajskem trgu, ki jih moramo pri trženju našega produkta 

upoštevati, so predstavljeni v nadaljevanju. 

 

Biti prisoten vedno in povsod: spletna prodaja mora biti del strategije podjetja, ki prodaja na 

Kitajskem. Največji spletni trgovini sta TMall s 45.1 % realizirane prodaje preko spleta. 

Nekaj največjih spletnih trgovin navajamo spodaj:  

 TMall (spletna stran: www.tmall.com): deluje na platformi Alibaba.com, ki jo dnevno 

obišče več kot 40 milijonov kupcev. Koncept temelji na modelu B2C prodaje podjetij 

končnim potrošnikom (angl. Business-to-Consumer), kjer ponujajo kakovostne domače 

in tuje blagovne znamke.  

 JD (spletna stran: www.jd.com): prav tako deluje po modelu B2C in ponuja več kot 

400.000 produktov (od telefonov do bele tehnike in pijač). Njihovi prednosti sta hitra 

dostava ter garancija na kakovost izdelkov. Pomanjkljivost pa je slaba poprodajna 

podpora. 

 Amazon China (spletna stran: www.amazon.cn): deluje pod okriljem ameriškega 

Amazona, ponuja pa več kot 20 milijonov izdelkov, pretežno zabavno elektroniko.  

 Dangdang (spletna stran: www.dangdang.com): je največja spletna knjigarna, podobna 

Amazonu. Prodajajo tudi gospodinjske pripomočke, kozmetiko in oblačila. 

 Yihaodian (spletna stran: www.yhd.com): je največja kitajska spletna živilska trgovina, 

specializirana predvsem za B2C prodajo hrane, pijače, kozmetike, gospodinjskih 

pripomočkov in čistil.  

 Wangjiu (spletna stran: www.wangjiu.com): spletna trgovina, ki prodaja izključno 

premium blagovne znamke pijač. Cilja na višji in zahtevnejši sloj prebivalstva, ki ceni 

ekskluzivnost in redkost blagovnih znamk. Pomanjkljivost je ta, da stran ne podpira 

angleškega jezika in je za sodelovanje potrebno najeti lokalnega pravnega zastopnika. 

Prednost tega trgovca pa je, da omogoča celotno oskrbno verigo od skladiščenja do 

dostave končnemu kupcu. Lastnik te spletne trgovine je eno največjih podjetij na 

Kitajskem, ki se ukvarja s posredno prodajo tujih vin ter ima tudi svoje vinograde. 

http://www.amazon.cn/
http://www.dangdang.com/
http://www.wangjiu.com/
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 Jiumei (spletna stran: www.jiumei.com): spletna trgovina, specializirana za vse vrste 

vina, nima pa fokusa po segmentih.  

 Yesmywine (spletna stran: www.yesmywine.com): spletna trgovina, specializirana za vse 

vrste pijač. 

 

Kitajski potrošniki za komuniciranje veliko uporabljajo socialne medije, zato je ključno, da 

bo naš produkt na ta način tudi komuniciran. 85 % uporabnikov interneta uporablja socialni 

medij, kjer delijo svoje potrošniške izkušnje in preference, 55 % teh je prisotnih tudi na 

spletnih forumih v razpravah o izkušnjah z zahodnimi blagovnimi znamkami. Najbolj 

uporabljen socialni medij je Sina Weibo (spletna stran: www.weibo.com). To je v osnovi 

hibridna aplikacija Twitterja in Facebooka in je najbolj popularna spletna stran, ki jo redno 

obiskuje 30 % vseh kitajskih internetnih uporabnikov. 

 

Med kitajskimi potrošniki je kakovost storitev zelo pomembna pri odločanju o spletnem 

nakupu. Izkušnje o tem si izmenjujejo večinoma preko Sina Weibo. Na primer, če kupec 

naroči izdelek zjutraj med 7. in 8. uro, mora biti nakup sprocesiran najkasneje do polnoči. 

Zelo pomemben dejavnik pri odločitvi o ponovnem nakupu artikla pa je tudi hitra dostava 

izdelka. Priporoča se dostava v roku enega do največ dveh dni od naročila, če je kupljeno 

blago v skladišču v istem mestu kot kupec, ter nekaj dni v primeru, če kupec živi nekje 

drugje na Kitajskem. Kreditne kartice, ki so v veljavi v večini zahodnih držav, na Kitajskem 

niso v uporabi. Transakcije se večinoma izvajajo preko plačilnega sistema Alipay, ki ga 

uporablja več kot 50 % spletnih uporabnikov. Obstajajo še drugi plačilni sistemi, npr. 

Tenpay z 19,8 %, Union Pay z 11,4 % uporabnikov ter še nekaj manjših. Za spletno 

poslovanje je večinoma dovolj, da se sklene partnerstvo s sistemom Alipay in tako pokrije 

večino zahtev. Spletna prodaja zahteva stalno podporo raznim klepetalnicam (najbolj 

popularna je Wee chat), kjer je nekdo 24 ur na voljo potencialnim kupcem. Običajno se 

sklene pogodbo z lokalnim podjetjem, ki se ukvarja z optimizacijami spletnih strani ter 

internetnim marketingom. 

 

http://www.jiumei.com/
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4.4.2.3.  Elektronsko trženje 

 

Elektronsko trženje je pojem, kateri z uporabo elektronskih digitalnih tehnologij, ki 

ustvarjajo elektronske kanale (e-pošto), promovira oz. komunicira izdelek. S partnerjem, ki 

bo izvajal spletno promocijo vina, se dogovorimo za neposredno promocijo preko spletne 

pošte. Nagovarjali bomo izključno restavracije in vinske kleti v Shanghai-u in Pekingu. Tako 

bomo sistematično poskušali vzbuditi zanimanje za blagovno znamko Cviček. 

 

4.5     Prodaja 

 

Prodaja mora biti izvajana na podlagi zakonov in ureditev, kot jo narekujejo kitajska 

zakonodaja in kitajske prodajno-nabavne navade. Kot prodajalec moramo upoštevati 

predpise, ki jih zahteva standard CCI (Customer Commodity Inspection). Glede na zahteve 

kitajske zakonodaje o potrošnikih morajo vsa tuja podjetja, ki hočejo prodajati svoje blago, 

zagotavljati podporo kupcem v kitajskem jeziku, omogočiti vračilo kupljenega blaga ter 

organizirati dostavo blaga direktno do kupca na dom. Zahteve zakonodaje so sledeče: 

- Produkt, ki je proizveden v tujini, mora biti unikaten, imeti mora certifikat o poreklu 

blaga (za naše vino nam certifikat izda Gospodarska zbornica Republike Slovenije), 

Spremni dokument za proizvode vinske trte (opis vina), Analizo vina (izda ga Kmetijsko 

gozdarska zbornica Slovenije), certifikat kitajske carinske uprave ter certifikat spletnega 

prodajalca, preko katerega se prodaja (npr. Tmall Global Security Certificate) 

(Gospodarska zbornica RS, 2016). 

- Embalaža: produkt mora imeti opis na embalaži in etiketi tudi v kitajskem jeziku, merske 

enote morajo biti v mednarodnem merskem sistemu, poleg pa mora biti obvezno tudi 

navedba v kitajskem jeziku, kam se lahko kupec obrne za pomoč. Upoštevati je potrebno, 

da mora biti embalaža oblikovana skladno s kulturnimi navadami Kitajcev (žive barve, 

upoštevati je potrebno kulturni pomen barv itd.), kakor je že opisano v drugih poglavjih. 

- Logistika: naročen artikel mora do kupca v primeru spletnega naročila priti v roku 72 ur 

bodisi preko direktne dostave iz Slovenije bodisi iz priročnega skladišča na Kitajskem 
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ozemlju. Prav tako je zahtevana sledljivost pošiljk. Zaradi takšnih zahtev večina podjetij, 

ki na kitajskem trgu prodajajo vina preko spleta, najamejo lokalno podjetje, ki izvaja 

skladiščenje in distribucijo. 

- Prodajalec mora kupcem zagotavljati tudi fizično lokacijo, kamor lahko kupci vrnejo 

blago, če z dobavljenim blagom niso zadovoljni, kar prav tako najlažje zagotavljajo 

lokalni partnerji. 

 

Plačilo preko sistema Alipay 

To je najhitrejši in najpogosteje uporabljen plačilni sistem za spletno prodajo in deluje 

podobno kot na Zahodu sistem Paypal. Povezan je direktno s transakcijskim računom našega 

podjetja v slovenski banki. Večina virov izpostavlja ta sistem tudi v študijah primerov, zato 

se v pričujoči nalogi osredotočamo nanj. Prednost tega sistema je, da podjetju ni potrebno na 

Kitajskem odpreti svojega bančnega računa. 

 

Kitajski kupec plača za izdelek v svoji valuti RMB (CNY), Alipay pa nato pretvori vrednost 

v EUR ter izvede transakcijo na račun podjetja. Alipay zaračuna stroške storitve med 1,8 in 3 

odstotke vrednosti vsake transakcije. Podjetje se lahko odloči za sprotna nakazila iz Alipay 

ali za mesečne transakcije, pri čemer je zahtevana vsota za izpolnitev pogojev vsaj 5.000 

USD (4.500 EUR). Višja kot je mesečna transakcijska vrednost, nižja je provizija s strani 

Alipay. 

 

V primeru, če se odločimo za lokalnega trgovca oz posrednika, je sistem plačevanja 

zasnovan tako, da kitajski kupec plača preko Alipay sistema partnerskemu trgovcu. Partner 

nato na osnovi pogojev, določenih v pogodbenem sodelovanju (npr. B2B pogodbeni odnos 

ali medpodjetno poslovanje), od vsakega plačila odšteje svoj delež (prodajna provizija ter 

delež od vsakega prodanega produkta – angl. Revenue Share) ter razliko nakaže na naš 

transakcijski račun. Pri tem je potrebno upoštevati, da pri vsaki takšni transakciji sistem 

Alipay zaračuna dvakratno provizijo. 
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4.5.1    Prodajni kanali 

 

Prodajo Cvička zaradi majhnosti podjetja in omejenih zmožnosti financiranja stroškov 

prodajnih kanalov na tako velikem trgu fokusiramo samo na dva prodajna kanala: 

- spletna prodaja in 

- prodaja v dveh vinotekah v mestu Shanghai. 

 

4.5.1.1.  Spletna prodaja 

 

Glede na to, da je ciljni trg zgornji segment kupcev, ki jih je 14,3 milijonov (glej poglavje 

4.3.1.), od katerih imajo vsi dostop do interneta, se odločimo vzpostaviti partnerski odnos z 

enim od ponudnikov spletne prodaje pijač v zgornjem, premium razredu. To sta spletna 

trgovca Wangjiu in Jiumei. Glede na analizo ponudbe in njun poslovni model je najbolj 

racionalna izbira B2B sodelovanje s spletno trgovino Wangjiu. Ta trgovec poleg spletne 

prodaje, zagotavlja tudi marketinške storitve ter skladiščenje in celotno logistiko prodajanja 

vina. S trgovcem se dogovorimo za B2B način poslovanja, kjer odgovornosti partnerjev pri 

poslu opredelimo, kot je predstavljeno v nadaljevanju. 

 

Partner za določen delež od prodaje za nas opravlja sledeče storitve: 

- izvajanje procesa spletne prodaje; 

- izvajanje kompletne marketinške podpore (promocija naše blagovne znamke na spletnih 

klepetalnicah Wee Chat in Sina Weibo); 

- 24-urna telefonska podpora kupcem; 

- prevzem naše robe in skladiščenje; 

- pakiranje steklenic v posebno kartonasto embalažo; 

- pošiljanje in manipulacija paketov do naročnikov; 

- sprejemanje in manipulacija prejetih paketov zaradi reklamacij; 

- nakazovanje plačil preko sistema Alipay na naš transakcijski račun; 
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- distribucija vina do vinskih kleti v Shanghai-u, s katerimi imamo dogovor o direktni 

prodaji. 

 

Naše podjetje  je odgovorno za sledeče: 

- dobava vina v dogovorjenih količinah v standardnih 20'' hlajenih kontejnerjih; 

- količina dobavljenega vina je z vsako pošiljko v višini 913 plastičnih zabojev z 12 

steklenicami vina (steklenica z vsebnostjo 1L), ki so naloženi na 11 euro palet; 

- dostava vseh potrebnih certifikatov in dokumentov na zahtevo kitajskega partnerja oz. 

carinskih uradnikov; 

- izplačilo prodajnih provizij na osnovi prodanih količin. 

 

Poslovni model je sestavljen tako, da si kitajski partner za svoj del storitev prizna delež od 

vsakega prodanega artikla, mi pa mu priznamo še dodatno prodajno provizijo na vsak prodan 

artikel. Takšen poslovni model je spodbuden predvsem za lokalnega partnerja, s čimer ga 

prisilimo v močne trženjske aktivnosti, ker je njegov prihodek neposredno odvisen od števila 

prodanih enot. Model je sledeč: 

- Prihodke od prodaje si razdelimo po modelu »Revenue Share« v razmerju 60:40 v našo 

korist. Za poročanje in dokazovanje obsega prodaje nam partner preko elektronske pošte 

pošilja tedenska poročila s pripetimi potrdili o nakupu, mi pa na osnovi potrdil enkrat 

tedensko preko sistema Alipay nakazujemo provizije. 

- Za stimulacijo partnerju prvo leto izplačamo za vsako prodano steklenico provizijo v 

višini 10 EUR (20 EUR pa za prodajo v restavraciji). Na ta način stimuliramo prodajo na 

začetku poslovnega sodelovanja, saj bo partner stimuliran ter se bo na vse pretege trudil, 

da pridobi čim več kupcev. Tak način dodatne stimulacije prodaje hkrati povzroči tudi 

izjemno pospešeno trženje, ker partner s ciljem čim večjega zaslužka v promocijo naše 

blagovne znamke usmeri vse sile. Na ta način v prvem letu izvajamo izjemno močno 

trženjsko kampanjo, ki bo prispevala k prepoznavanju blagovne znamke ter na dolgi rok 

stimulirala kupce, da se odločajo za nakup našega vina. S tem pa tudi počasi, a vztrajno 

dvigujemo percepcijo do sedaj Kitajcem popolnoma neznane blagovne znamke. 
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- Kupci imajo možnost plačevanja preko sistema Alipay ali pa gotovinskega plačila po 

povzetju. 

- V primeru gotovinskega plačila se jim prizna popust v višini 10 % na oglaševano ceno. 

Ta način zmanjšuje dodatno tveganje glede na to, da so Kitajci znani po plačilni 

nedisciplini. 

- Kupec plača artikel direktno na partnerjev račun preko sistema Alipay ali pa gotovinsko. 

Glede na popularnost spletnega trgovanja na Kitajskem pričakujemo, da bo delež 

gotovinskih plačil manjši. 

- Partner periodično tedensko oziroma mesečno, če se tako vnaprej dogovorimo, izvaja 

plačilo preko sistema Alipay na transakcijski račun našega podjetja. 

- Partner vodi evidenco prodanih artiklov ter periodično pošilja dokazila o opravljenih 

transakcijah v naše podjetje, na osnovi česar mu mi nakažemo prodajne provizije preko 

sistema Alipay. 

- Partner nam pred vsakim prejemom kontejnerja z našim vinom sproti posreduje bančno 

garancijo v protivrednosti dobavljenega blaga, s čimer se obveže, da bo sproti poravnaval 

pogodbene obveznosti oz. to zagotovi z izdajo dokumentarnega akreditiva (izdajajo jih 

Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, 

Agricultural Bank of China, CITIC Industrial Bank in podružnice ali predstavništva tujih 

bank na Kitajskem). 

- Partner vsako prodano steklenico v svojem skladišču dodatno zapakira v posebno 

embalažo, ki smo jo oblikovali skupaj z njim. Kitajski kupec ima popolnoma drugačen 

pogled na embalažo od evropskega kupca in zahteva posebne žive barve in grafiko, ki 

mora upoštevati kulturne navade in običaje, hkrati pa mora biti nekaj posebnega in 

izstopajočega v kupčevem okolju. Vse to nam partner zaračuna v sklopu svojega 

prodajnega deleža. Kupljen izdelek mora biti unikaten. 

 

Na Sliki 4.3. vidimo transportno pakiranje v kontejnerju, katerega bomo preko ladijskega 

transporta pošiljali na Kitajsko. V enem kontejnerju lahko prepeljemo 10.956 steklenic vina, 

pakiranje pa je v standardnih dimenzijah za mednarodne prevoze. Na začetku poslovanja 
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bomo pošiljali na Kitajsko predvideno letno vsaj dve pošiljki, in sicer v prvem in drugem 

delu leta, ki ne bosta zasedli polnega kontejnerja, zato bomo tovor delili še z ostalimi 

pošiljatelji z namenom optimizacije stroškov transporta. 

 

Slika 4.3.: Prikaz napolnjenega 20-čeveljskega kontejnerja 

  

 

Vir: Sea Rates.com (2016) 

 

Zgornja slika prikazuje napolnjen 20-čeveljski kontejner z 913 škatlami oz. plastičnimi 

zaboji, velikosti 34 x 20 x 30 cm.  

 

Stroški pošiljanja (stroški transporta ter skladiščenja) povprečno na Kitajskem znašajo tudi 

do 7 odstotkov končne cene proizvoda (Izvozno okno, 2015).  

 

Tarifna številka našega vina je 2204.21.00, ki jo potrebujemo in uporabimo v spremnih 

dokumentih za izvoz na kitajski trg, saj se na podlagi le-te v carinskem postopku uporabijo 
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pravilni ukrepi, kot so višina dajatev, netarifni ukrepi, ugotavljanje porekla itd. (European 

Commission/Trade/Market Access database/EU Tariffs, 2016). 

 

4.5.1.2.  Prodaja v vinoteki 

 

Vinoteko bomo izbrali na podlagi ogledov in poslovnih dogovorov ob obiskih pri 

potencialnih partnerjih. Zaradi majhnosti prodaje bomo v začetku prodajali v dveh priznanih 

vinotekah v mestu Shanghai (npr. kot sta Salute in Dr. Wine). Poslovni model je takšen, da 

vinoteka kupuje vino preko našega partnerja, s katerim imamo dogovor o spletni prodaji, 

vendar na način, da prevzema artikle direktno v skladišču ter plačuje po lokalnih običajnih 

poteh. Na začetku bomo restavracijam ponudili brezplačne vzorce, kasneje pa s prodajnimi 

provizijami stimulirali prodajo našega partnerja. Prodajna provizija za restavracije znaša 20 

EUR po prodani steklenici. Ob začetku promocije bomo sami tudi fizično prisotni v 

restavraciji. Cena steklenice je v takšni restavraciji 50 % višja od oglaševane cene na spletni 

strani spletne trgovine. 

 

4.6    Finančni načrt 

 

4.6.1    Prihodki in cenovna politika 

 

Poslovni model prodaje vina temelji na sledečih izhodiščih, ki jih bomo določili skupaj z 

našim lokalnim partnerjem, in sicer: 

- Partnerja spodbujamo prvo leto po vstopu na trg z izplačevanjem prodajnih provizij za 

vsako prodano steklenico. V primeru prodaje preko spleta in sistema Alipay oziroma 

gotovine mu plačamo 10 EUR za vsako prodano steklenico, pri prodaji v restavraciji pa 

mu plačamo 20 EUR za vsako prodano steklenico. 

- Prihodke od prodaje si s partnerjem delimo v razmerju 40 (partner):60 (mi). 

http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://madb.europa.eu/madb/euTariffs.htm
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- Partner nam za svoj delež izvaja spletno prodajo, nakazuje plačila preko Alipay, 

zagotavlja poprodajno podporo, opravlja trženje, zagotavlja prisotnost na Wee chat 

klepetalnicah itd. 

- Uvozno carino plača partner oziroma se dogovoriva, pod kakšnimi pogoji se carina plača. 

- Partner zagotavlja skladiščenje naših artiklov ter pakiranje steklenic v posebno, 

ekskluzivno embalažo. 

 

V prvem letu želimo prodati približno 4.500 steklenic cvička, pri čemer delež prodaje preko 

interneta zajema 91 % celotne prodaje. V prvem letu bomo aktivno prisotni tako preko 

spletnega trženja kot stimulacije partnerja s provizijami, kar bo prineslo močno rast prodaje 

in zavedanja kupcev o obstoju naše nove blagovne znamke. V drugem letu načrtujemo, da 

bomo prodali 13.200 steklenic vina, v tretjem letu pa 16.200 steklenic; nato predvidevamo, 

da bo prodaja upadla zaradi vstopa močne konkurence in percepcije kupcev oziroma želje po 

spoznavanju drugih produktov. Tako v četrtem letu načrtujemo 13.200 steklenic, potem pa 

nadaljnje upadanje prodaje do sedmega leta. V petem letu izvedemo še močno trženjsko 

kampanjo z namenom dviga prodaje. 

 

Pri ciljni prodajni ceni 38,1 EUR/steklenico v spletni prodaji je razdelitev sredstev 

predstavljena v Tabeli 4.4. 

 

Tabela 4.4.: Oglaševana prodajna cena 38,1 EUR na steklenico vina 

 

Vir: Rome, lastna raziskava (2016) 
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Zaradi omejene zmožnosti proizvodnje in distribucije količine vina v primeru večjega 

povpraševanja ne bomo zmogli dobaviti zadostnih količin. V takšnem primeru bomo dvignili 

ceno produkta. Prva dva meseca po začetku trženja ne pričakujemo prihodkov, in sicer 

zaradi popolnega nepoznavanja ter posledično nezaupanja potencialnih kupcev v naš 

produkt. 

 

V Tabeli 4.5. prikazujemo prihodke po mesecih za prvih sedem let poslovanja.  

 

Tabela 4.5.: Prihodki po mesecih 

 

Vir: Rome, lastna raziskava (2016) 

 

Spodnja Tabela 4.6. prikazuje prodane količine za prvih sedem let.  
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Tabela 4.6.: Prodane količine po mesecih 

 

Vir: Rome, lastna raziskava (2016) 

 

Prva razpredelnica kaže, koliko steklenic vina bomo prodali preko spleta s plačilom preko 

Alipay, druga prikazuje prodajno količino preko spleta z načinom plačila po fizičnem 

prevzetju blaga v skladišču (gotovina), tretja razpredelnica prikazuje število prodanih 

steklenic v restavracijah in zadnja, četrta razpredelnica prikazuje skupno število vseh 

prodanih steklenic. 

 

4.6.2    Stroški  

 

Investicija v opremo ni potrebna, ker bomo uporabili obstoječe resurse in opremo v 

Sloveniji, na Kitajskem pa bomo najeli storitve lokalnega partnerja. Na takšen način si bomo 
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zagotovili minimalne fiksne stroške, ki z manjšim tveganjem omogočijo poslovanje na dolgi 

rok. Ključni element, ki je potreben za trženje vina Cviček na kitajskem trgu, so stroški 

prodaje in marketinga. Na začetku vstopa na trg v prvem letu še ne pričakujemo pozitivnega 

poslovanja, predvsem zaradi zagonskih stroškov marketinga in vzpostavitve prodajnih 

kanalov. Stroške tako razdelimo na sledeče: 

 

Stroški prodaje:  

 prodajne provizije; 

 stroški izvajanja prodaje partnerja; 

 logistični in transportni stroški; 

 carina in druge zakonske dajatve za poslovanje na kitajskem trgu; 

 stroški storitev Alipay. 

 

Stroški marketinga: 

 obiski sejmov; 

 udeležba na poslovnih sestankih; 

 trženje partnerja preko spletnih trženjskih kanalov; 

 prisotnost ob posebnih priložnostih, kar izkoristimo za trženje produkta. 

 

Zaradi specifike trga je potrebno v marketing investirati ogromen delež, in sicer 81.630 EUR 

samo v prvem letu, kar pomeni celoto vseh prihodkov od prodaje v tem letu. Na tako 

velikem trgu je potrebno najprej zgraditi prepoznavnost blagovne znamke. Ti stroški 

zajemajo veliko poslovnih poti, sestankov, predstavitev, promocijskega materiala, prav tako 

pa so visoki tudi stroški prodaje v prvem letu, ki znašajo še dodatnih 23 % glede na 

prihodke. 
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4.6.2.1.  Stroški marketinga  

 

Stroški marketinga so prikazani v spodnji Tabeli 4.7. Zaradi razdalj na Kitajskem ter 

posledično dragih poslovnih poti so tovrstni stroški največja ovira za uspešno promocijo 

majhnih podjetnikov, ki običajno nimajo svojih sredstev v tolikšnem obsegu.  

 

Tabela 4.7.: Stroški marketinga 

 

Vir: Rome, lastna raziskava (2016) 

 

Sodelovanje na sejmih, promocijah in sestankih zajema sledeče stroške: 

- letalske karte; 

- nočitve; 

- dnevnice; 

- promocijski material (letaki, plakati, brošure, vzorci za pokušino); 

- reprezentativni stroški; 

- viza za Ljudsko republiko Kitajsko; 

- stroški reklamacij (vračanje blaga in manipulacija). 

 

4.6.2.2.  Stroški prodaje 

 

Stroški prodaje so odvisni od postavljene cene produkta. Razdelijo se na: 

- plačilo prodajne provizije partnerju  za prodajo na spletu; 

- plačilo prodajne provizije partnerju pri prodaji v restavracijah; 
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- plačilo carine (enkraten znesek); 

- transportni strošek (izrazimo na prodajno enoto); 

- strošek zavarovanja tovora (izrazimo na enoto). 

 

Za primer postavljene končne cene steklenice vina 38,1 EUR za končnega kupca so stroški 

prodaje prikazani v Tabeli 4.8. 

 

Tabela 4.8.: Stroški prodaje 

 

Vir: Rome, lastna raziskava (2016) 

 

Tabela 4.9. prikazuje vse stroške po mesecih za prvih sedem let poslovanja. 

 

Tabela 4.9.: Celotni stroški po mesecih v EUR 

 

Vir: Rome, lastna raziskava (2016) 

 

4.6.3    Ekonomika 

 

Minimalna cena, ki jo moramo doseči za steklenico vina Cviček na kitajskem trgu pri 

zastavljenem poslovnem modelu, je 16,51 EUR. Taka prodajna cena je minimalna, s katero 
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si pokrijemo samo tekoče stroške, nimamo pa zagotovljenih prilivov za širitev poslovanja. 

Pri tej ceni moramo tudi upoštevati, da za promocijo in stroške prodaje ne smemo najeti 

kredita, ampak moramo imeti lastna sredstva. Takšna cena je dolgoročno nevzdržna, ker 

omogoča preveliko tveganje v primeru manjšega povpraševanja oziroma kakršnih koli 

sprememb pogojev poslovanja na Kitajskem. 

 

Optimalno poslovanje zagotavlja šele cena 38,1 EUR za steklenico, s čimer si lahko 

povrnemo vložek in generiramo prilive, ki omogočajo širitev poslovanja. Vložek se nam pri 

tej ceni povrne v 14. mesecu po začetku poslovanja na kitajskem trgu. Ta izračun potrjuje 

tudi oceno analize trga in konkurence v prejšnjih poglavjih, kjer smo naše vino pozicionirali 

v zgornji cenovni segment. 

 

Spodnji Graf 4.3. prikazuje denarni tok ob postavljeni ceni 38,1 EUR na steklenico vina. 

 

Graf 4.3.: Denarni tok pri postavljeni ceni 38,1 EUR 

 

Vir: Rome, lastna raziskava (2016) 
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Poslovanje načrtujemo v obdobju sedmih let, saj tak princip uporablja večina slovenskih 

podjetij pri izdelavi ekonomike vračanj vlaganj v projekte. Zaradi dvakrat višjih stroškov (v 

primerjavi s prihodki) v prvem letu bo potrebno najeti kredit, višino katerega ocenjujemo na 

150.000 EUR, kar nam bo omogočilo tekoče financiranje prodaje in trženja, v skladu s 

predvidenim poslovnim modelom pa lahko kredit odplačamo že v prvi polovici drugega leta. 

V primeru, da na začetku nimamo lastnih sredstev, in ob predpostavki, da ne kreditiramo 

vstopa na kitajski trg, je izhodiščna cena steklenice 60 EUR. Taka cena pa predstavlja veliko 

tveganje, ker jo kupci kljub intenzivnemu trženju ne poznajo in podjetju zato tudi ne 

zaupajo. 

 

Spodnji Graf 4.4. prikazuje denarni tok ob postavljeni ceni 38,1 EUR na steklenico vina. 

 

Graf 4.4.: Denarni tok pri postavljeni ceni 38,1 EUR  

 

Vir: Rome, lastna raziskava (2016) 
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Pri izračunih smo upoštevali 8 % obrestno mero oziroma diskontno stopnjo. 

 

4.7    Tveganja 

 

4.7.1    Analiza tveganja  

 

Pri tveganju ocenjujemo vpliv in verjetnost dogodka pri poslovanju, s čimer ocenimo stopnjo 

tveganja. Vsako tveganje, ki ga identificiramo in obstaja verjetnost, da se v realnosti 

resnično zgodi, moramo natančno analizirati ter predvideti, kakšne ukrepe moramo sprejeti 

ob pojavu takšne situacije. V Tabeli 4.10. ima vsako tveganje predvideno rešitev – odziv na 

okoliščine, ko se zazna tveganje med poslovanjem. Z odločitvijo, da začnemo poslovanje na 

kitajskem trgu z lokalnim partnerjem, se izognemo dolgim birokratskim postopkom, ki so 

potrebni za registracijo podjetja, prav tako pa tudi raznim postopkom, s katerimi nimamo 

izkušenj. 
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Tabela 4.10.: Analiza tveganja 

 

 

Vir: Rome, lastna raziskava (2016) 
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4.7.2    SWOT   

S – PREDNOSTI W – SLABOSTI 

 Hitro cenovno prilagajanje produkta.  

 Fleksibilnost proizvodnje – hitro reagiranje na 

zahteve trga. 

 Kratek »time to market produkta«. 

 Zmožnost prilagajanja »customizacije« 

kupcu. 

 Nastop z »unikatnim evropskim izdelkom« v 

azijskem prostoru, ki je v Evropi PTP zaščiten 

s poreklom in EU zakonodajo. 

 Osebni pristop do kupca, svetovanje, obisk oz. 

povabilo v domačo klet na degustacije, prikaz 

predelave grozdja ter zaokrožitev v sklopu 

celostne turistične ponudbe lokacije 

proizvodnje. 

 

 Visoki vstopni stroški, stroški trženja zaradi 

nepoznavanja blagovne znamke. 

 Visoki vstopni stroški, stroški prodajnih 

kanalov. 

 Visoki stroški logistike in transporta. 

 Nezmožnost pridobivanja bančnih garancij 

zaradi majhnosti podjetja. 

 Nepoznavanje mednarodnega trgovinskega 

prava – posledično odvisnost od 

Gospodarske zbornice Slovenije in zaupanja 

v kitajske partnerje. 

 Nepoznavanje navad kupcev in trga. 

 Reklamacije kupcev. 

 Plačilni pogoji in nevarnost neplačevanja ter 

posledično visoki stroški financiranja 

obveznosti kupcev. 

O – PRILOŽNOSTI T – NEVARNOSTI 

 Rast kitajskega trga zaradi percepcije 

evropskih blagovnih znamk. 

 Rast kitajskega trga zaradi rasti kupne moči. 

 Neomejena možnost trženja na velikem trgu. 

 Zanemarljiva prisotnost slovenskih in 

vzhodnoevropskih pridelovalcev vina na 

Kitajskem. 

 Pritisk konkurenčnih proizvajalcev vina na 

Kitajskem (Avstralija, JAR). 

 Stroga zakonodaja in pritisk kitajskih  

inšpekcijskih služb. 

 Dvig obrestne mere in dražji dostop do virov 

sredstev v Sloveniji in na Kitajskem. 

 Carinska tveganja. 

 Valutna tveganja. 
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5 ZAKLJUČEK  

 

Podjetnik se mora pred vstopom na tuj trg nujno zavedati medkulturnih razlik, jih poznati ter 

na osnovi njih izdelati analizo tveganja. Kulturne razlike lahko bistveno spremenijo že 

ustaljen poslovni model, ki je na nekem trgu že uveljavljen, a bo v nekem drugem kulturnem 

okolju popolnoma neuporaben. V primeru prodaje vina Cviček smo ugotovili, da ravno 

medkulturne razlike zahtevajo popolnoma drugačen pristop pri trženju kot prodaji. Rezultat 

se odraža v drugačni, bistveno višji ceni enakega proizvoda, drugačnem trženjskem pristopu 

ter drugačnem načinu poslovnega modela. Za trženje blagovne znamke, ki je na tujem trgu 

še neprepoznavna, je potreben ogromen finančni vložek za stroške marketinga in obenem 

zaradi velikosti trga zelo natančno in selektivno pozicioniranje izdelka. Za uspešno 

poslovanje pa je potreben tudi zanesljiv lokalni partner, ki pozna zakonodajo in pravila 

poslovanja na kitajskem trgu. 

 

Temelj uspeha so ambiciozni cilji, saj uspeh ni posledica sreče ali naključja; ta sta lahko le 

stranska spremljevalca. Za uspeh v poslovnem svetu je pomembno postavljanje pravih ciljev, 

ključni so vloženi trud, znanje, prizadevanje za dobro opravljanje posla in še veliko drugih 

dejavnikov, ki močno vplivajo na to, ali bo podjetnik uspel ali ne. Če večina posameznikov 

hodi že po znanih poteh, so podjetniki običajno takšni, da sledijo jasnim in ambicioznim 

ciljem. Podjetnike lahko imenujemo celo »monomani«, saj vedo kaj hočejo, imajo moč volje 

in energijo, mnogokrat celo obsesijo, da uresničijo svoje cilje. Za uresničitev ciljev, ki 

zagotavljajo uspeh na mednarodnem trgu in okolju, pa je potrebno širše znanje poznavanja 

tuje kulture, navad, načina poslovanja, strategij trženja, obvladovanje tveganj itd. 

 

Poznavanje kulturnih razlik lahko pomaga pri premagovanju ovir ter poznavanju navad in 

vrednot, kar lahko olajša poslovanje. V magistrski nalogi smo analizirali kontekst 

medkulturnih razlik za namen oblikovanja poslovnega načrta trženja slovenskega vina 

cviček na kitajskem trgu. Pri tem smo v teoretičnem delu analizirali pomen poslovanja v 
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medkulturnem okolju ter pomen medkulturnega dialoga. Opredelili smo kulturne navade pri 

poslovanju na Kitajskem, saj je poznavanje le-teh bistveno za vstop na njihov trg z našim 

izdelkom. 

 

V empiričnem delu smo zasnovali lasten poslovni načrt za prodor na kitajski trg, pri čemer  

smo ugotovili, da bi pri prodaji vina Cviček na kitajskem trgu z ustrezno cenovno politiko 

lahko uspeli poslovati na tako velikem trgu, ki predstavlja ogromen potencial. Zaradi 

majhnosti Slovenije, ki pa jo hkrati odlikuje ekskluzivnost zaradi njene raznolike in bogate 

narave, je ključno, da se vino Cviček kot blagovna znamka ustrezno promovira. Kakovost 

produkta v veliki meri ne pogojuje percepcije blagovne znamke na trgu, ampak je le-ta 

odvisna zgolj od načina promocije in finančnih sredstev, ki so vložena v oblikovanje 

blagovne znamke. Vino Cviček, ki se v Sloveniji prodaja v cenovnem razredu med 5 in 7 

EUR na steklenico, se mora na kitajskem trgu prodajati po vsaj petkrat višji ceni, da se 

pokrijejo stroški. Prav zaradi slednjega majhni slovenski podjetniki velikokrat nimajo 

poguma niti zadovoljivih finančnih sredstev, da bi vstopili v takšne posle, predvsem pa jim 

primanjkuje izkušenj in znanja na področju trženja blagovne znamke na tako velikem trgu, 

kot je kitajski.  
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