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POVZETEK 

 

 

Prodaja blaga in storitev se je v zadnjih letih močno spremenila. V letih se je na trgu 

razvilo veliko ponudnikov blaga in storitev, med katerimi lahko potrošniki izbirajo. 

Zaradi močne konkurence na trgu je ponudnikom postalo pomembno, da kupcem 

ponudijo nekaj več. Več kot le dobro ceno in kvaliteto. S kupcem se trudijo stkati 

dolgotrajen odnos, saj bodo le na ta način preprečili, da bi potrošnik ob naslednjem 

nakupu odšel k konkurenci. Pri prodaji je pomemben vsak korak prodajnega postopka, še 

najbolj pa je pomemben prvi vtis poslovalnice in prodajnega osebja. Prvi vtis je 

pomemben tako na poslovnem področju kot tudi v zasebnem življenju, saj ga je vedno 

težko spremeniti. Raziskave so namreč pokazale, da si prvi vtis o nekom ustvarimo v 

prvih sekundah, ko ga spoznamo, in ta vtis vpliva na to, ali ga želimo bolje spoznati ali 

ne. Potrošnikom je všeč, če je prodajno osebje vizualno urejeno, izobraženo, prijazno ter 

predano svojemu delu. Poleg prodajnega osebja pa jim je pomembna tudi zunanja in 

notranja urejenost prodajalne. Zunanjost je tista, ki komunicira s potrošniki, da sploh 

vstopijo v poslovalnico, notranjost pa mora biti načrtno urejena, saj mora biti oblikovana 

tako, da pritegne pozornost kupca in ga opogumlja, da se začne zanimati za razstavljene 

izdelke.  

 

Cilj diplomske naloge je ugotovili, v koliko je kupcem pomemben prvi vtis, ki ga 

ustvarita prodajalec in prodajalno mesto ter kolikšno vlogo ima urejenost prodajalcev in 

prodajalne pri njihovem nakupnem odločanju. To smo z izvedeno raziskavo tudi 

ugotovili. Rezultati so nas pripeljali do ugotovitev, da je kupcem pomemben pozdrav ter 

urejenost prodajalca in prodajalne, ter da na nakupno odločanje najbolj vpliva nevljudnost 

prodajalca ter slab prvi vtis. 

 

Ključne besede: prodajalec, potrošnik, prvi vtis, prodajni postopek, prodajni prostor 

  



 

 
 

SUMMARY 

 

 

The sales of goods and services changed significantly in the past years. Many service and 

goods providers, which consumers can choose from, have developed over the years. As 

the competition on the market is becoming fiercer, the providers’ need to offer their 

customers something more than just a good price and quality is growing stronger. They 

seek to develop a long-term relationship with their customers in order to prevent them 

from choosing their competition for their next purchase. In sales, the sales process itself is 

vital. However, the most significant factor is the first impression the branch office and the 

sales personnel make. First impressions are important in every field of work or life, as a 

first impression is rarely changed. Research has shown that the first impression is made 

within a few seconds of the meeting a person and it affects our wish to get to know her 

better. Costumers like the sales personnel to be well-groomed, educated, kind and 

devoted to their work. Also, the exterior and interior arrangement of the store is important 

and they have to be designed to attract the consumers’ attention. The exterior 

communicates an invitation to the costumers to enter the store and the interior encourages 

them to show interest in the products on display. 

 

The main goal of our diploma is to determine the significance of the the first impression, 

the customer gets from the sales personnel, the arrangement of the store and the role of 

it's neatness with the customer's purchasing decisions. The results of the study are 

following; the purchasing decision is mostly affected by the impoliteness and bad first 

impression of the sales personnel. The customers also appreciate well-groomed sales 

personnel and the tidiness of the store. 

 

Keywords: seller, costumer, first impressions, sales process, store  
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1 UVOD 
 

 

Ponudba na potrošniškem trgu se povečuje. Vsak dan se odpirajo nova podjetja tako v 

trgovinski kot tudi v storitveni dejavnosti. Ponudba je vedno bolj konkurenčna. In tu se 

začne boj za kupce. Slednji postajajo vedno bolj izbirčni in vse težje jih je zadovoljiti. 

Zahtevni so postali, ker imajo veliko možnosti izbire. Z razvojem različnih medijev so 

postali bolj obveščeni o ponudbi na trgu; z razvojem cest in avtomobilov se lahko 

odpravijo h kateremu koli ponudniku na trgu. Cene tudi niso več glaven dejavnik, ki bi 

vplival na nakupno odločanje, saj je pomembna postala predvsem kakovost izdelkov ter 

samo počutje kupca med nakupom.  

 

Načini, kako bo podjetje obdržalo kupca ter privabilo nove, so različni. Poleg oglaševanja 

in pospeševanja prodaje je pomembna tudi osebna prodaja. Osebna prodaja je prodaja, ki 

poteka med prodajalcem in kupcem. Ni pa navadna prodaja, saj med njo prodajalec 

ugotavlja potrebe kupca ter mu na podlagi dobljenih odgovorov svetuje pravi izdelek. To 

vrsto prodaje lahko uspešno opravljajo samo ustrezno usposobljeni prodajalci, saj se 

morajo držati določenega postopka prodaje.  

 

Poleg postopka uspešne prodaje je zelo pomemben prvi vtis. Prvi vtis, ki ga dajeta 

prodajalna ter prodajno osebje, velikokrat odločita, ali bo kupec sploh vstopil v 

prodajalno ali ne, če bo kaj kupil ter če se bo še kdaj vrnil v poslovalnico. 

 

Namen diplomskega dela je bil opredelitev ključnih pojmov, ki se pojavljajo v samem 

delu, ter raziskati, kakšen vpliv ima prvi vtis na kupca. Cilj diplomske naloge je bil 

ugotoviti, v kolikšni meri je kupcem pomemben prvi vtis, ki ga ustvarita prodajalec in 

prodajalna, ter kakšno vlogo ima urejenost prodajalcev in prodajalne pri samem 

nakupnem odločanju. 

 

Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del je teoretski, kjer smo podrobneje 

predstavili pojme, ki se bodo v nalogi največkrat pojavljali. Za začetek smo opredelili 

pojma komunikacija ter poslovna komunikacija. Nato smo opisali, na kakšen način se 

oblikuje prvi vtis, ki pomembno vpliva na to, kako nas bo nekdo videl ob naslednjih  
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srečanjih. Opredelili smo tudi sam prodajni proces, katerega je priporočljivo, da se 

prodajalci držijo, če želijo uspešno prodajati, ter udeležence v prodajnem razgovoru. V 

šestem in sedmem poglavju smo se podrobneje dotaknili prvega vtisa, in sicer na kakšen 

način in kaj vse vpliva na oblikovanje prvega vtisa. 

 

V drugem, empiričnem delu naloge, smo analizirali, ali lahko na podlagi pridobljenih 

podatkov potrdimo ali ovržemo zastavljene hipoteze ter odgovorili na zastavljena 

raziskovalna vprašanja, ki so:  

1. Ali je kupcem pomembno, da jih prodajno osebje pozdravi in se jim ob tem 

nasmehne? 

2. Ali je kupcem pomembna urejenost prodajalca in prodajalne? 

3. Ali na odločitev za nakup vplivata urejenost prodajalca in prodajalne? 

4. Ali slab prvi vtis vpliva na nakupno odločanje kupcev? 

 

Namen diplomske naloge je ugotovili, v kolikšni meri je kupcem pomemben prvi vtis, ki 

ga ustvarita prodajalec in prodajalna ter kolikšno vlogo ima urejenost prodajalcev in 

prodajalne pri njihovem nakupnem odločanju. 

 

Od rezultatov, ki jih bomo pridobili v naši raziskavi, pričakujem, da je za kupca prvi vtis 

zelo pomemben. Pričakujem, da prvi vtis vpliva tudi na odločitev kupca za ponovni obisk 

prodajalne. Prav tako tudi pričakujem, da je za kupca pomembna osebna urejenost 

prodajalca ter tudi urejenost same prodajalne. 

 

2 KOMUNIKACIJA 
 

 

Ljudje s komunikacijo spoznavamo svet, v katerem živimo, spoznavamo druge ljudi ter 

tudi samega sebe. Sebe spoznavamo s tem, ko spreminjamo svoja stališča, vrednote, 

navade in podobno. Komunicirati začnemo takoj, ko pridemo na svet, in komunikacija je 

sestavni del našega življenja. Nihče ne živi življenja, ne da bi komuniciral z drugimi 

ljudmi. (Mihaljčič 2006a) »Termin komunikacija izvira iz latinskega glagola   
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»communicare«, kar pomeni, napraviti skupno, deliti kaj s kom, sporočiti, priobčiti, 

občevati, biti v medsebojni zvezi, biti spojen.« (Blažič 2002, 12) 

 

»Komunikacijo lahko najbolj na splošno opredelimo kot prenos sprejetih simbolov med 

ljudmi. Ko komunicirajo, ljudje med seboj prenašajo sporočila s pomočjo različnih 

simbolov (besed, kretenj, govorice telesa, slik, svetlobnih in zvočnih simbolov, itd.).« 

(Mihaljčič 2006a, 11) 

 

Mihaljčič (2006a) trdi, da se vse življenje učimo komunikacije. Začnemo, ko pridemo na 

svet, ko se učimo govora, hoje, kretenj. Z učenjem nadaljujemo v šoli, ko se na primer 

učimo pisnega sporazumevanje, ter kasneje v poklicnem življenju, ko se učimo 

poslovnega komuniciranja. Blažič (2002, 11) pa je mnenja, da komunikacija ne poteka 

samo med ljudmi, ampak tudi med živalmi in »predstavlja reagiranje na namerno 

oddajanje dražljajev posameznika iste ali druge vrste živih bitij.«  

 

2.1 Sestavine in potek uspešne komunikacije  

 

»Najpreprostejši komunikacijski sistem sestavljajo štiri sestavine: 

 pošiljatelj, 

 prejemnik, 

 sporočilo in 

 komunikacijska pot.« (Benedetti 2008, 171) 

 

Slika 2.1: Potek komunikacije 

 

Vir: Fortič (2011)   
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Pošiljatelj je oseba, ki oblikuje in odda sporočilo, prejemnik pa je oseba, kateri je to 

sporočilo namenjeno in ga tudi sprejme. Sporočila so informacije, ki jih pošiljatelj pošlje 

prejemniku, komunikacijska pot pa je kanal, po katerem to sporočilo potuje. 

Komunikacijska pot je lahko neposredni stik med pošiljateljem in prejemnikom, pismo in 

tehnični posredniki. (Benedetti, 2008) 

 

Po Stantonu (2009) je komunikacija med ljudmi polna ovir. Pogosto namreč slišimo 

izjave, kot so: »Nisem tako/tega mislil«, »Še vedno ne razumeš, kaj mislim«, »Ne 

razumeš bistva«... Kadar komuniciramo, pogosto nismo razumljeni, kot smo si želeli. 

Zato Benedetti (2008) trdi, da je komuniciranje učinkovito samo, če prejemnik sporočilo 

razume tako, kot ga je oblikoval pošiljatelj. 

 

2.2 Poslovna komunikacija 

 

Car-Drlje (2006) v svoji knjigi pravi, da poslovna komunikacija poteka v sami 

organizaciji, kjer delajo udeleženci komuniciranja in tudi med različnimi organizacijami. 

Benedetti (2008) trdi isto, saj v svoji knjigi omenja potek poslovne komunikacije, ki 

lahko poteka: 

 navzven, in sicer iz podjetja v zunanje okolje (z dobavitelji, kupci...) ali  

 navznoter, torej v samem podjetju. 

 

Benedetti (2008, 172) pravi, da je poslovna komunikacija »sredstvo za doseganje 

poslovnih ciljev posameznika in organizacije«. Mihaljčič (2006a) še doda, da poslovnež 

ne doseže cilja, ki ga želi doseči, če pri poslovni komunikaciji ni dovolj spreten. Doseže 

lahko tudi prav nasproten učinek. Ker se s poslovnim partnerjem ni znal primerno 

sporazumeti, bo le-ta lahko prihodnjič odšel k konkurenci. 

 

»Namenov poslovnega komuniciranja je veliko. Komuniciramo, da bi informirali, 

poučevali, prepričevali, predvsem pa vplivali na sodelavce in ostale posameznike ter 

skupine izven organizacije.« (Car-Drlje 2006, 69) 

 

»Že od nekdaj velja, da mora imeti tisti, ki komunicira s poslovnimi partnerji, posebne 

lastnosti. Biti mora dostojanstven, resen, komunikativen, prijazen in korekten. Izpolniti 
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mora dane obljube, delo mora opravljati kakovostno, zanesljivo in v zadovoljstvo 

poslovnih partnerjev. Nikoli ne sme izgubiti živcev in mora umirjeno reševati spore.« 

(Benedetti 2008, 172) 

 

3 PRVI VTIS 
 

 

»Nikoli ne boste imeli druge priložnosti, da napravite prvi vtis, ki je nedvomno 

pomemben, vendar gotovo ne tako, da nam naslednjič ne bi bilo treba več paziti na 

vedenje.« (Benedetti 2008, 167) 

 

»Vtisi so pomembni, saj predstavljajo trajen spomin na nekoga ali nekaj. Prvi vtis je naša 

prva in včasih edina priložnost, da si nekdo o nas ustvari mnenje.« (Demarais in White 

2006, 10) Z različnimi raziskavami so odkrili, da prvi vtis o sogovorniku oblikujemo v 

prvih petih sekundah. Ta prvi vtis nato le še počasi dopolnjujemo. (Mihaljčič 2006a) 

Demarais in White (2006) trdita, da se slika prvega vtisa trajno vtisne v spomin osebe, s 

katero smo se srečali. Zato trdita, da so prvi vtisi tako zelo pomembni, saj imajo vpliv na 

to, kako nas bodo drugi videli in tudi na to, ali nas bodo želeli bolje spoznati. 

 

Ljudje si oblikujemo mnenje o drugih na naslednji način: 

 upoštevamo prve informacije – opazimo govorico telesa, poslušamo, kaj drugi 

rečejo, kako se odzovejo, 

 na osnovi prvih informacij si ustvarimo prvi vtis – kakšni so in kaj lahko v 

prihodnosti pričakujemo, 

 iščemo informacije, ki so skladne s prvim vtisom – vedenja, ki ne gre v okvir 

prvega vtisa ne iščemo, lahko ga tudi spregledamo. (Demarais in White 2006) 

 

»Pri prvem vtisu so pomembni: 

 zunanja podoba (kakšni smo videti) – 55 odstotkov, 

 počutje (kako nastopamo) – 38 odstotkov, 

 govor (kako govorimo) – 7 odstotkov.« (Benedetti 2008, 167) 
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Tudi Dreo (2003) trdi, da je pri oblikovanju prvega vtisa najbolj pomembna neverbalna 

komunikacija, saj ima ta 93 odstotkov sporočilnosti. 

 

Demarais in White (2006) trdita, da si bodo drugi o nas mislili, da smo dobra oseba, ki je 

rada v stiku z ljudmi, če ob prvem srečanju pokažemo zanimanje za druge. To, da smo 

morda tudi samovšečni, pozneje ne bodo niti opazili ali pa se za to ne bodo zmenili. Če pa 

smo ob prvem stiku samovšečni, lahko drugi prezrejo našo toplino, ki jo lahko kasneje 

izkažemo, in s tem tudi dejstvo, da se zanimamo za ostale ljudi. Negativni prvi vtisi imajo  

torej večjo težo kot pozitivni. Zelo dolgo traja, da bomo z pozitivnimi izkušnjami izbrisali 

učinek samo ene negativne izkušnje, ki se je zgodila ob prvem stiku. 

 

4 OSEBNA PRODAJA IN PRODAJNI PROCES 
 

 

»Prodajo lahko štejemo med najbolj kritične dejavnosti podjetja, ki zaključuje poslovni 

proces in preko katere podjetje spreminja svoje izdelke oziroma storitve v denarno obliko. 

Prodajna služba mora s prodajo izdelkov pokriti stroške in zagotoviti pričakovani 

dobiček.« (Ledinek 2010, 6) 

 

Dobovišek (2007) opisuje prodajo kot poskus vplivanja na potencialnega kupca, da kupi 

izdelke ali storitve nekega podjetja oziroma kot proces, kjer prodajno osebje zadovolji 

potrebe potrošnika za korist obeh vpletenih.  

 

Anderson in Dubinsky (2004) v svoji knjigi navajata stavek iz revije INC, ki pravi: »Če 

še vedno prodajate na star način, zapomnite si naše besede, ne boste več dolgo.« 

Prodajalci po mnenju avtorjev knjige spoznavajo, da ne morejo več ustvarjati prihodkov, 

če prodajajo, kot so prodajali nekoč, zato prehajajo na prodajo z dodano vrednostjo, ki pa 

zahteva poznavanje kupcev, njihovih potreb in pričakovanj. Prodajna podjetja narekujejo 

svojim prodajalcem, naj se osredotočijo na to, kje kupec vidi prednosti izdelka. Namesto 

kratke in hitre prodaje se podjetja nagibajo k razvoju dolgotrajnega odnosa s kupcem, ki 

je baziran na medsebojnem zaupanju.  
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Osebna prodaja je vrsta prodaje, pri kateri poteka neposredna komunikacija prodajalca in 

kupca. Pri tej obliki prodaje najpogosteje prodajalec skupaj s kupcem ugotavlja njegove 

potrebe, priporoča izdelek ali storitev, ki bi lahko zadovoljila kupčeve potrebe, ter 

omogoča poprodajne storitve, da bi kupcu zagotovil dolgoročno zadovoljstvo. Med 

prodajalcem in kupcem se torej vzpostavi dialog v zvezi s potrebami in načinom 

njihovega zadovoljevanja. (Ledinek 2010) Podobno opisuje osebno prodajo tudi Futrell 

(2004), le da temu opisu doda besedo nesebično. Po njegovem mnenju se osebna prodaja 

nanaša na osebno izmenjavo informacij, kjer prodajalec s komunikacijo poskuša 

nesebično prepričati potencialnega kupca, da kupi nekaj, kar zadovolji njegove potrebe. 

Beseda nesebično naj bi prodajalcem narekovala, naj kupcu in organizaciji, za katero 

delajo, pomagajo, ne da bi pričakovali kaj v zameno.  

 

Kodrin (2012) trdi, da je osebna prodaja učinkovita oblika trženjske komunikacije, saj je 

njena uporabnost v tem, da potencialnega kupca pelje ter spodbudi k neposredni akciji. 

Omogoča razlago in spodbujanje, s tem pa se kupcu razjasnijo dileme, nejasnosti ter 

vprašanja in s tem se lažje in hitreje odloči. »Če jo primerjamo z drugimi metodami 

prodaje, je osebna prodaja najbolj natančna in podjetjem omogoča, da se usmerijo k 

kupcem, od katerih si največ obetajo.« (Petar 2006, 265) 

 

Petar (2006) trdi, da imajo podjetja z osebno prodajo različne cilje. Običajno ti cilji 

vključujejo: 

 iskanje morebitnih kupcev, 

 prepričevanje kupcev k nakupu in  

 uresničevanje kupčevih potreb ter želja. 

 

»Večina trgovcev je odvisna od ponovne prodaje, zato morajo izdelki in storitve kupce 

zadovoljiti, ker se bodo le tako znova odločili za nakup. Zadovoljni kupci pa privabijo 

tudi nove kupce.« (Petar 2006, 266) 

 

Da so stranke zadovoljne, je odgovorno celotno podjetje. Največ bremena je na 

prodajnem osebju, saj so ti najbližje stranki. Prodajalec je največkrat tudi razlog za 

nakup; stranke ga bodo prepoznale kot predstavnika organizacije, od katere je izdelek ali 

storitev kupil. (Petar 2006)  
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4.1 Prodajni proces  

 

Če želimo prodajni pogovor med prodajalcem in stranko zaključiti uspešno, se mora 

prodajalec držati določenega prodajnega postopka. Mihaljčič (2009) ta postopek loči na 

pet faz, in sicer: 

  pozdrav, 

  analizo potreb in želja stranke, 

  predstavitev storitve oziroma produkta, 

  obravnavanje ugovorov, 

  sklenitev prodajnega pogovora.  

 

Prodajalec mora stranko vedno pozdraviti. Paziti mora, da je barva glasu topla in prijetna; 

temu mora dodati še prijazen in iskren nasmeh. Telesna drža mora biti v celotnem 

pogovoru vzravnana. Prodajalec ne sme zaradi negotovosti ali napetosti povešati ramen 

ali sklanjati glave. Prav tako se ne sme naslanjati na pohištvo, saj to deluje nesamostojno 

in malomarno. Skozi celoten razgovor mora prodajalec tudi vzdrževati očesni stik, ki pa 

ne sme biti predolg. Pogled v oči naj traja okrog dve sekundi, nato pa naj prodajalec 

umakne pogled ter stranko kasneje ponovno pogleda. (Mihaljčič 2009) Včasih se zgodi, 

da se prodajalec stranki ne more takoj posvetiti. V tem primeru, ji mora dati vedeti, da je 

bila opažena. To lahko naredi s kratkim pogledom ali s kimanjem glave. Ko prodajalec 

pristopi do stranke, je dobro, če se ji opraviči, da je čakala. (Schneider-Flaig 2010) 

 

Sodoben model prodaje temelji na dobrem poznavanju stranke ter ugotavljanju njenih 

želja in potreb. Cilj prodaje je v čim večji meri izpolniti strankine želje in potrebe. 

Prodajalec mora stranki postaviti prava vprašanja, da lahko stranka izrazi svoje želje, da 

prodajalec spelje pogovor na želeno področje ter da pridobi potrebne informacije. 

(Mihaljčič 2009) Prodajalec lahko pri tem uporablja različne tipe vprašanj: 

 Odprta vprašanja omogočajo izmenjavo številnih informacij, saj za njih obstaja 

neskončno število odgovorov. Kupca spodbujajo k pogovoru in so primerna za 

začetek pogovora. 

 Zaprta vprašanja so vprašanja, ki kupca omejijo na en odgovor in podajajo jasne 

odgovore. Njihova uporaba je primerna za konec prodajnega razgovora. 
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 Z uporabo kontrolnih vprašanj lahko prodajalec preveri, ali je kupca pravilno 

razumel ter tudi ali je kupec pravilno razumel njega.  

 Razmišljajoča vprašanja napeljujejo na skupno razmišljanje, razčiščujejo in 

pojasnjujejo ter večkrat odpravijo nesporazume. (Možina, Tavčar, Kneževič 1998) 

 

Erčulj in Vodopivec (1999) v svoji knjigi omenjata še druge vrste vprašanj, in sicer:  

 vodena vprašanja, ki napeljujejo kupca na točno določen odgovor, 

 dvo- in večdelna vprašanja, ki so vprašanja tipa ali-ali, 

 hipotetična vprašanja so vprašanja, ki niso vsiljiva in kupcu dajejo občutek, da se 

sam odloča, 

 ko zastavimo več vprašanj v enem, to imenujeta skupina vprašanj. 

 

Naj naštejem nekaj primerov vprašanj, ki jih lahko prodajalci uporabljajo v prodajnem 

procesu.  

 Odprto vprašanje: Koliko ur dnevno uporabljate mobilni aparat? 

 Zaprto vprašanje: Ali ste zadovoljni s trenutnim mobilnim aparatom? 

 Skupina vprašanj: Pri katerem operaterju ste trenutno, kolikšen je vaš povprečni 

mesečni strošek in ali že imate izdelane želje glede aparata? 

 Vodeno vprašanje: Ta aparat vam je pisan na kožo, kajne? 

 Hipotetično vprašanje: Če vam zaupam, da je ta aparat eden najbolj prodajanih v 

zadnjih mesecih, bi bila to zagotovo še ena potrditev, da ste se odločili za pravega, 

kajne? 

 Dvo- ali večdelno vprašanje: Ali bi raje mobilni aparat na tipke ali na zaslon na 

dotik? 

 

Za dobro predstavitev produkta ali storitve je pomembno, da prodajalec odlično pozna 

blago ali storitev. Za dobro poznavanje pa je potrebno redno izobraževanje. Poleg tega je 

dobro tudi, če prodajalec vsaj okvirno pozna produkte in storitve, ki jih ponuja 

konkurenca. (Mihaljčič 2009) Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič (2002) v tem delu 

prodajnega postopka izpostavijo napako prodajalca, če ta predstavlja lastnosti izdelka in 

ne prednosti, ki jih bo stranka imela, če se odloči za nakup. S pojasnjevanjem lastnosti, ki 

jih ima izdelek, pri stranki vzbudimo zanimanje. S pojasnjevanjem prednosti,   
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zbudimo željo po nakupu. V predstavitev je dobro vključiti tudi stranko, saj je vedno 

dobrodošlo vedeti, kaj si stranka misli. 

 

Mihaljčič (2009) pravi, da imajo stranke med nakupom skoraj vedno ugovore in 

pomisleke glede nakupa. Pomisleki so na eni strani odraz strankine negotovosti ali celo 

nerazumevanja, na drugi pa tudi zainteresiranosti, saj če je produkt ne zanima, tudi ne 

ugovarja. Prodajalec mora pazljivo poslušati stranko, ko ta ugovarja. Nikakor ne sme 

takoj začeti prepričevati stranke z nasprotnimi argumenti. Bolje je, če najprej postavi 

kontrolno vprašanje, da preveri, če je stranko pravilno razumel. Stranko pa mora tudi 

pripraviti do tega, da argumentira svoje razloge za ugovore. Prodajalec nato odgovori na 

ugovore ter svoje odgovore tudi argumentira. Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 

(2002) še dodajajo, da se mora prodajalec izogibati odgovorom, kot na primer, da se 

stranka moti oziroma da njen ugovor ni vreden omembe. 

 

Po mnenju Možine, Zupančiča in Štefančič Pavlovič (2002) je zaključek prodajnega 

razgovora zelo pomemben trenutek, saj se tu pokaže, ali je prodajalec dosegel prodajni 

cilj, ki je prodaja izdelka. Za zaključek pogovora je potrebno izbrati pravi trenutek. 

Prodajalec se lahko za izbor pravega trenutka opira na različne strankine signale in pri 

tem uporabi različne načine zaključevanja. Ti so lahko direktno vprašanje, predpostavka, 

povzetek pogovora, takojšna korist... 

 

5 PRODAJNO OSEBJE 

 

 
Prodajalci so osebna vez med podjetjem in kupcem. Na eni strani predstavlja podjetje 

številnim kupcem, na drugi pa podjetju prinaša potrebne informacije o potrošnikih. 

(Kodrin 2012) 

 

»Prodajalec mora biti dober poznavalec ljudi. Vživeti se mora v vlogo kupca, ugotoviti, 

kaj ta misli, želi in čuti. Ko prepozna razloge, zakaj kupec kupuje, lahko kupcu pravilno 

svetuje in pripelje prodajni postopek do konca. Pri vsem tem je najbolj pomembno 

zadovoljstvo kupca, saj se bo le zadovoljen kupec vračal v trgovino.« (Skok 2012, 1)  
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Kupci od prodajnega osebja pričakujejo, da bo pokazalo primerno strokovno 

usposobljenost in tudi osebnostne in človeške lastnosti, zaradi katerih se kupci med  

prodajnim postopkom počutijo prijetno, odidejo zadovoljni in se ponovno vračajo v 

prodajalno. (Mihaljčič 2009) 

 

5.1 Strokovnost 

 

Strokovnost je lastnost, ki jo mora imeti prodajalec, trdi Mihaljčič (2009). Strokovna 

izobrazba obsega predvsem dve komponenti, in sicer poznavanje blaga in dela v prodaji. 

Temelj kasnejših podrobnejših spoznanj posamezne branže ali trgovske znamke je 

pridobljeno znanje v šolah.  

 

V šolah se strokovno izobraževanje začne z obvezno prakso, nadaljuje pa z 

usposabljanjem na delovnem mestu. Podjetjem v trgovski dejavnosti nudijo razne 

strokovne tečaje in seminarje tudi proizvajalci izdelkov. (Skok 2012, 48) 

Izobraževalni programi pa morajo zaposlenim poleg potrebnih znanj s področja blaga ali 

storitev zagotavljati tudi pridobivanje znanj s področja medosebnih odnosov in 

komunikacije ter dela s strankami. (Mihaljčič 2009) 

 

5.2 Sposobnost 

  

Dobri prodajalci za svoje delo potrebujejo razne sposobnosti. Tako Skok (2012) kot tudi 

Mihaljčič (2009) v svoji knjigi naštevata podobne sposobnosti. Te so: 

 komunikacijska sposobnost, ki omogoča razumljivo sporazumevanje in gladko 

izražanje, 

 numerična sposobnost je dobrodošla tudi pri prodajalcih in obsega sposobnost 

hitrega in točnega operiranja s številkami, 

 dober spomin, da si lahko prodajalec zapomni veliko podatkov o izdelkih, obraze 

strank ter njihove posebnosti, 

 čutne sposobnosti, saj prodajalec le tako dovolj hitro in natančno zazna različne 

dražljaje; dobro razvit mora imeti tudi vid, sluh, okus, vonj in otip, 

 empatija je tudi pomembna, saj se mora prodajalec znati vživeti v vlogo kupca, 

ker mora razumeti njegove želje, interese in potrebe.  
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Skok (2012) k pomembnim sposobnostim prodajalca doda še mehansko sposobnost, saj ta 

sposobnost omogoča razumevanje, kako določene naprave delujejo. 

 

5.3 Osebna urejenost  

 

Pomembno vlogo v poslovnem svetu ima tudi videz. Tomec je že leta 1973 trdila, da 

»osebna urejenost pove marsikaj o notranjosti človeka.« (Tomec, 1973, 23) Mihaljčič 

(2009) trdi, da se veliko poslovnih ljudi premalo zaveda, kako je v poslovnem svetu 

pomemben videz. Primerno oblečena in čista oseba pri poslovnem partnerju vzbuja 

zaupanje, neurejena in zanemarjena oseba pa vzbuja nelagodne občutke in nezaupanje. 

»Urejena zunanjost zbuja pri kupcu simpatije in zaupanje, zato je pametno upoštevati 

nasvete izkušenih strokovnjakov, naj se prodajalec večkrat pogleda v ogledalo in se oceni 

od glave do pet.« (Malovrh in Valentinčič, 1996, 86) 

 

Mihaljčič (2009) v svoji knjigi poda nekaj nasvetov glede osebne urejenosti prodajalca. 

Lasje lahko polepšajo ali pa uničijo vtis celotnega videza osebe. Lasje morajo biti čisti ter 

redno barvani oziroma si morajo prodajalci lase barvati, preden je lasni narastek močno 

viden. Obraz je pri človeku najbolj zgovoren, saj so na njem najbolj vidni izrazi 

sprejemanja, neodobravanja in izražanja čustev nasploh. Poleg tega pa obraz najprej 

vzbudi pozornost. Tudi koža obraza mora biti vedno čista. Pri ženskah mora biti ličenje 

nevpadljivo. Namen ličenja mora vedno biti zmanjševanje in prekrivanje estetsko 

neprijetnih delov obraza in poudarjanje estetsko prijetnih delov. Moški morajo poskrbeti, 

da so sveže obriti ali pa da imajo urejeno brado in brke. Takoj za obrazom imajo največjo 

izrazno moč roke. Te s svojo gibljivostjo privlačijo pozornost in poglede. Priporočljivo je 

redno vlaženje rok s kremo, saj ta prepreči izsušitev kože in jo naredi gladko. Tudi nohti 

morajo biti zdravi, čisti ter pravočasno skrajšani in primerno oblikovani. Če so nohti 

lakirani, moramo tudi paziti, da lak ni okrušen. 

 

5.4 Osebnostne lastnosti 

 

Mihaljčič (2009) trdi, da je prijaznost prodajalcev ob današnji močni konkurenci zelo 

pomembna. Prijaznost lahko izražamo na različne načine;, različno jo tudi vsak 
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posameznik dojame. Če smo prijazni, nas ljudje hitreje sprejmejo in tudi samozavestnejši 

smo. Lažje se sporazumevamo, stiki s kupci so pristnejši, sproščeni in prijateljski. 

 

Dostopnost prodajalca je po mnenju Mihaljčiča (2009) tudi zelo pomembna osebnostna 

lastnost. Ta pomeni, da se prodajalec do vseh strank obnaša enako. Ne sme upoštevati  

njihove starosti, spola, izobrazbe ali družbenega položaja. Vsaki stranki se mora znati 

približati, z njo začeti pogovor ter ji ponuditi pomoč. Dostopnost tudi pomeni, da stranko 

razume ter se vživi v njen položaj. 

 

Preprostost prodajalca pomeni, da je zmožen komunicirati na preprost način, na način, ki 

je vsem razumevajoč. Ne obnaša se vzvišeno, ni provokativen ter ne podcenjuje drugih. 

Pri pogovoru uporablja preprost jezik, ki je razumljiv vsem ter se izogiba uporabi tujk. 

(Mihaljčič 2009) 

 

Poštenost je še ena lastnost, ki jo morajo imeti prodajalci. Prodajalec mora biti pošten 

tako do trgovske družbe, v kateri dela, kot tudi do potrošnikov. Prodajalec si na svojem 

delovnem mestu ne sme prisvajati blaga in denarja,; do potrošnikov mora biti pošten pri 

merjenju in tehtanju blaga ter tudi pri prikazovanju lastnosti in kakovosti izdelka. 

(Potočnik 2007) 

 

Pomembna lastnost prodajalca je tudi pripravljenost poslušati. »S poslušanjem 

sogovorniku izkazujemo pozornost in spoštovanje ter si pridobimo njegovo zaupanje. 

Hkrati zbiramo pomembne informacije o potrebah kupca, pripravljenosti za nakup ter kaj, 

kako in kdaj namerava kupiti.« (Habbe 2015, 86) 

 

V svoji knjigi Mihaljčič (2009) opisuje še druge osebnostne lastnosti prodajalca, kot so: 

 sproščenost, saj s tem, ko je prodajalec sproščen, lažje sliši kupca in se slišanega 

tudi zaveda, 

 pripravljenost pomagati je pomembna lastnost vsake osebe v kateri koli situaciji, 

 hitrost dela, ki je odvisna od postopka, ki ga prodajalec opravlja in njegovih 

osebnih sposobnosti, 

 samokritičnost, saj mora prodajalec poznati svoje sposobnosti ter omejitve in 

vedeti, kako čustva, ki jih doživlja, vplivajo na njegovo obnašanje,  
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 samoobvladovanje, saj mora znati obvladati svoja čustva in impulze, ter 

 zanesljivost, saj mora tisto, kar obljubi, tudi narediti. 

 

5.5 S čim prodajalec kupca pridobi in s čim ga odvrne? 

 

Malovrh in Valentinč (1996) trdita, da je kupca najlažje pridobiti, če je prodajalec 

prijazen, takten, pošten in resen ter pri kupcu vzbuja občutek samospoštovanja. Odbija pa 

jih, če je nepošten, brezbrižen, neurejen, nesposoben ter nevzgojen. 

 

6 KUPEC OZIROMA POTROŠNIK 

 

 
Kupci so po mnenju Skokove (2012) poleg prodajalca in blaga najpomembnejši del 

prodajnega procesa, saj brez kupcev ne bi bilo prodaje in brez prodaje ne bi bilo dobička. 

 

Poznamo več različnih opredelitev potrošnika. Ena, ki je razmeroma vsestransko 

uporabna, je opredelitev, ki trdi, da »je potrošnik oseba, ki ima možnosti (vire in 

sposobnosti) za nakup predmetov za uporabo, ki jih ponuja trg, z namenom zadovoljiti 

osebne ali skupne (na primer družinske) potrebe.« (Možina, Zupančič in Štefančič 

Pavlovič 2002, 13) 

 

Potrošnike najdemo v različnih oblikah. To je lahko otrok, ki prosi starša za igračoali 

direktorja podjetja, ki se odloča o računalniški opremi. »Najpogosteje pod pojmom 

potrošnik razumemo osebo, ki zazna potrebo ali željo, opravi nakup in potem odstrani 

izdelek preko treh faz procesa potrošnje.« (Možina, Tavčar, Zupančič 2012, 59) 

 

»Potrošnik je lahko tisti, ki pravkar kupuje dobrine, tisti, ki se pripravlja na nakup, ali pa 

tisti, na katerega vplivamo z različnimi sredstvi, da bi v prihodnje opravil nakup. Te 

zadnje bi imenovali potencialni potrošniki, ki tvorijo potencialni trg. Za organizacije, ki 

proizvajajo dobrine za trg, so potencialni potrošniki precejšnjega pomena, ker pomenijo 

možnosti za večje prodaje in razširitve trga.« (Možina, Tavčar, Zupančič 2012, 59) 
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»Potencialne potrošnike si lahko razložimo s tem: 

 da se ne zavedajo potreb po določeni skupini, 

 da imajo potrebo slabo razvito, 

 da nimajo ustreznih informacij o razpoložljivem izdelku, storitvi, 

 da kupujejo sorodne izdelke drugih konkurenčnih organizacij doma ali v tujini, 

 da nimajo ustreznih denarnih sredstev za nakup.« (Možina, Zupančič in Štefančič 

Pavlovič 2002, 14-15) 

 

Kupci ali potrošniki so torej lahko potencialni in aktualni. Naloga vsakega podjetja je, da 

zadovolji njihove potrebe z izdelki ali storitvami ter jih pridobi za ponovni nakup ali 

naročilo. (Možina, Tavčar, Zupančič 2012) 

 

6.1 Vrste kupcev 

 

Mihaljčič (2006b) v svoji knjigi kupce opisuje kot ljudi z različnimi psihološkimi 

lastnostmi, z različnimi potrebami, različno izobrazbo… Glede na različne kriterije lahko 

kupce delimo na več skupin, in sicer: 

 po spolu, 

 po starosti, 

 po načinu zaznavanja blaga, 

 po osebnih lastnostih. 

 

6.1.1 Kupci glede na spol 

 

Glede na spol delimo kupce na moške in ženske. Ženske ne nakupujejo le zase, ampak 

tudi za vso družino. Ženske kupujejo večino izdelkov za prehrano, gospodinjske 

potrebščine in stanovanjsko opremo. (Mihaljčič 2006b) Večina žensk se z užitkom 

odpravi po nakupih in za to porabi veliko časa. Vedno obiščejo več prodajaln, v njih pa 

izbirajo ter primerjajo, skratka želijo videti čim več izdelkov, preden se odločijo za 

nakup. (Skok 2012) Ker imajo izrazit estetski čut, jim je poleg kakovosti izdelka 

pomembna tudi privlačna embalaža, higiena izdelka in poslovalnice ter izgled prodajalca 

(Mihaljčič 2006b). 
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Skok (2012) trdi, da kupci moškega spola za nakupe porabijo manj časa, saj jim ti 

pomenijo breme. Mihaljčič (2006b) trdi, da moški manj "komplicirajo"; prodajalci lahko 

z nasveti bolj vplivajo na njihove odločitve. Na splošno so manj zahtevni in pri večini 

prodajalcev zato bolj priljubljeni – razen pri tehničnem blagu, na katerega se dobro 

spoznajo. 

 

6.1.2 Kupci glede na starost 

 

Glede na starost jih delimo na otroke, odraščajočo mladino, odrasle ter starejše kupce 

oziroma upokojence.  

 

Mihaljčič (2006b) pravi, da so otroci veliki potrošniki, ker starši zanje veliko nakupujejo, 

saj obleko in obutev hitro prerasejo, veliko porabijo za šolske potrebščine in tudi pri 

prehrani imajo posebne zahteve. Poleg tega pa starši največkrat ne morejo reči ne 

otrokovim zahtevam, čeprav so te iracionalne. »Poleg tega ne moremo mimo dejstva, da 

so otroci veliki oboževalci reklam, kar lahko vpliva na nakup.« (Skok 2012, str. 3) 

Mihaljčič (2006b) v svoji knjigi navaja podatke raziskave nemškega instituta IJF, v kateri 

so ugotovili, da na leto nemški otroci vidijo 10.000 reklam, ameriški pa kar 20.000. Vsaj 

eno avtomobilsko znamko naj bi poznalo 83 odstotkov otrok starih med 6 in 8 let, med 

starostjo 12 in 14 let pa naj bi otroci poznali že skoraj vse znamke avtomobilov.  

 

Odraščajoča mladina rada sledi modnim novostim. Največkrat iščejo izdelke, ki so 

drugačni, izvirni. (Mihaljčič 2006b) »Privlači jih vse, kar je novo. Nov izdelek, nova 

embalaža, nov naziv, novo geslo, vedno mora biti kaj novega, da bi obdržali njihovo 

pozornost in zbudili željo po nakupih.« (Malovrh in Valentinčič 1996, str. 82) Ne želijo, 

da jim prodajalec veliko svetuje, in na nasvete se tudi ne ozirajo dosti, saj se raje 

posvetujejo z vrstniki. Pogosto so njihove želje višje od tega, kar si lahko privoščijo, zato 

si pogosto ogledujejo in pomerjajo izdelke, kot pa bi imeli resen namen kaj kupiti. 

(Mihaljčič 2006b) 

 

Največ je odraslih kupcev, ki pa so večinoma zaposleni, zato vsakodnevne nakupe 

opravijo razmeroma hitro. Pri nakupovanju so izkušeni, poznajo več blagovnih znamk in 

lastnosti izdelkov, zato v prodajalnah porabijo razmeroma malo časa. (Mihaljčič 2006b)   
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Malovrh in Valentinčič (1996) trdita, da je odraslim kupcem bolj pomembna kakovost 

nekega izdelka in da znajo presojati, ali razmerje med ceno in kakovostjo ustreza. 

Prinakupovanju višje cenovnih izdelkov so jim pomembni tudi ugodni plačilni pogoji, saj 

je v večini primerov njihova kupna moč razmeroma nizka. 

 

Malovrh in Valentinčič (1996) trdita, da starejši kupci potrebujejo več pozornosti. 

»Mnogim je trgovina in nakup priložnost za družbena srečanja, za vsakodnevni klepet z 

ljudmi, zato lahko stalnim strankam namenimo vsaj nekaj osebnih besed (o zdravju, 

počutju ali njihovih ljubljenčkih – vnukih, živalih, ipd).« (Malovrh in Valentinčič 1996, 

str. 83) Starejši kupci so bolj tradicionalni, zato novosti ne marajo in ne preizkušajo novih 

izdelkov. Pomembna jim je trajnost nekega izdelka. Pri svojih nakupih so bolj varčni, saj 

imajo nizke dohodke. (Skok 2012) Mihaljčič (2006b) tudi trdi, da imajo pogosto izbrano 

svojo trgovino, svoj izdelek in tudi svojega prodajalca.  

 

6.1.3 Kupci glede na zaznavanje blaga 

 

Mihaljčič (2006b) v svoji knjigi loči tri tipe kupcev glede na zaznavanje blaga, in sicer 

vizualne, avditivne in avdiovizualne tipe kupcev. Skok (2012) pa tem trem doda še 

kinestetični tip kupca. 

 

Vizualne kupce po mnenju Skokove (2012) prepoznamo takoj, saj ti želijo izdelek videti, 

izdelke med seboj tudi primerjajo in si poleg tega ogledujejo tudi prostor in prodajalca. 

Pomembna jim je tudi privlačna embalaža izdelka. Njihovo najmočnejše čutilo je torej 

vid. Veliko jim pomeni urejenost prodajalne, lepo zloženo blago in urejen prodajalec. Po 

mnenju Mihaljčiča (2006b) si z ogledovanjem ustvarijo predstavo o kakovosti, obliki, 

barvi in velikosti izdelka.  

 

»Avditivne kupce bo prodajalec prepričal le z veliko pojasnili o blagu, njegovi kakovosti, 

koristnosti in uporabnosti. Ti kupci uporabljajo sluh kot odločilno čutilo pri nakupu.« 

(Skok 2006, str. 4) Mihaljčič (2006b) za ta tip kupcev trdi, da veliko sprašujejo in 

pazljivo poslušajo. Prodajalec mora zelo paziti, da z njimi govori umirjeno. V govoru 

mora uporabljati presledke in poudarke. 
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Zadnje so mešanica prejšnjih dveh tipov: avdiovizualni kupci. Ti želijo izdelek videti. 

Obenem želijo pridobiti tudi vse informacije, ki jih potrebujejo, preden se odločijo za 

nakup. Prodajalec mora kupcu izdelek pokazati ter podati vse ustrezne informacije. 

(Mihaljčič 2006b) Po mnenju Skokove (2012) ima na prvi stopnji prodajnega postopka 

ogled izdelka glavno vlogo, na drugi stopnji prodajnega postopka pa ima glavno vlogo 

prodajalčeva razlaga. 

 

6.1.4 Kupci po osebnih lastnostih 

 

Po osebnih lastnostih ločimo kupce na: 

 zaupljive, 

 odločne in omahljive, 

 skromne,  

 ošabne, 

 jezne, 

 klepetave, 

 molčeče,  

 živčne in 

 grobe. (Mihaljčič 2006b) 

 

Zaupljivi kupci so predani določeni poslovalnici. Z njimi je lahko delati, saj vedno vedo, 

kaj lahko pričakujejo. A trgovci morajo paziti, da te zaupljivosti s površnim odnosom ne 

izgubijo. Zaupanje stranke morajo trgovci vedno nadgrajevati s korektnim odnosom in 

odgovornim delom. (Mihaljčič 2006b) 

 

»Odločnost je običajno povezana z osebnostnimi potezami, kot so energičnost, zaupanje 

vase, družabnost, gospodovalnost ipd.« (Malovrh in Valentinčič 1996, 80) Mihaljčič 

(2006b) pravi, da odločni kupci točno vedo, kaj hočejo in koliko so za to pripravljeni 

plačati. Malovrh in Valentinčič (1996) pa še dodajata, da takega kupca ni potrebno 

prepričevati oziroma je to tudi nezaželeno, saj tak kupec nekaj hitro vzame, če ju je všeč 

ali pa zavrne, če mu ni. 
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»Neodločna, omahljiva stranka večkrat ne ve, kaj sploh hoče. Zanima jo več različnih 

izdelkov, nobeden pa je ne pritegne toliko, da bi se zanj z lahkoto odločila.« (Mihaljčič 

2006b, 15) Malovrh in Valentinčič (1996) trdita, da mora prodajalec ob taki stranki imeti 

veliko potrpljenja, saj večkrat menja odločitve. Večkrat se že odloči za neko blago, nato 

pa se premisli ali ga čez nekaj dni prinese zamenjati. Tako Mihaljčič (2006b, 15) kot tudi 

Malovrh in Valentinčič (1996, 80) trdijo, da je njihova neodločnost »značajska poteza, ki 

se kaže tudi v drugih življenjskih situacijah.« 

 

»Skromne stranke se običajno zadovoljijo s standardno uslugo. Niso navdušene nad 

modnimi novostmi, novimi storitvami. Delo z njimi ni naporno. Če se jim znamo 

prilagoditi, postanejo stalne in zanesljive stranke.« (Mihaljčič 2006b, 15) 

 

Ošabnemu kupcu je vedno dobro pokazati kakšno posebno blago. Takšna stranka je zelo 

zaverovana vase in prodajalcu vedno želi dokazati, da ima prav. Če ji to slučajno ne uspe, 

začne prodajalca poniževati. Prodajalec mora tako stranko hvaliti, ji laskati, paziti, da ji 

ne govori ničesar, v kar ni prepričan, in nikoli ne sme ošabni stranki dokazovati, da se ona 

moti. (Mihaljčič 2006b) 

 

Nekateri kupci so vedno jezni. Največkrat to jezo prinesejo v trgovino s seboj. Že 

najmanjša prodajalčeva napaka oziroma napačna beseda jih vrže iz tira. Če se prodajalec 

začne taki stranki preveč opravičevati ali huje, z njo prerekati, bo to jeznega kupca samo 

še bolj razjezilo. Prodajalec mora ostati miren in posloven, mora se opravičiti za nastale 

napake ter jih takoj začeti odpravljati. Običajno pomaga, če prodajalec utiša glas. 

(Mihaljčič 2006b) Malovrh in Valentinčič (1996, 81) še priporočata, da se s stranko 

komunicira s taktiko: »Res je, toda..., prav imate, ampak...« 

 

Klepetavi kupec med nakupom govori in govori, le kaj hoče kupiti, ne pove. Hitro bo 

užaljen, če ga bo prodajalec med govorom prekinil. Prodajalec mora poskrbeti, da bo 

stranka govorila o tem, kar hoče on. Neopazno mora preusmeriti pogovor, ko začne 

stranka govoriti o čem drugem. Temu kupcu je pomembno, da ima ves čas občutek, da ga 

nekdo posluša, zato je tudi pomembno, da mu prodajalec vsake toliko časa prikima in s 

tem potrdi, da mu sledi. (Mihaljčič 2006b) 
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Za molčeče kupce Malovrh in Valentinčič (1996) trdita, da ne marajo vsiljivcev. 

Priporočata, da jih pustimo in se večkrat odmaknemo, če ni odziva na naše ogovarjanje. 

Prav tako jim moramo postavljati konkretna vprašanja o izdelkih, ki si jih ogledujejo. 

Mihaljčič (2006b) trdi, da bo stranka sama ogovorila prodajalca, če bo imela potrebo po 

pogovoru. 

 

Živčne kupce prepoznamo po tem, da si ves čas ogledujejo uro, se živčno prestopajo, ob 

tem pa še vzdihujejo, se presedajo in podobno. S takim vedenjem v trgovini ustvarijo 

napeto vzdušje. Prodajalec, ki streže živčnemu kupcu, mora biti hladnokrven in mora 

svoje delo opraviti čim hitreje. Poleg tega pa mora stranko zamotiti in zabavati, da bo ta 

pozabila na čas, ki ga je porabila z obiskom poslovalnice. (Mihaljčič 2006b) 

 

Grobe kupce Mihaljčič (2006b) opisuje kot: »neotesane, nevzgojene stranke«. Tako 

Mihaljčič (2006b) in tudi Malovrh in Valentinčič (1996) se strinjajo, da grobi kupci ne 

prenesejo kritike ter nestrinjanja. Po njihovem mnenju imajo vedno prav, zato pogosto 

tečnarijo in napadajo prodajno osebje. »Prodajalec mora vedeti, da nima nič proti njemu 

osebno, pač pa je nevzgojen.« (Malovrh in Valentinčič 1996, 81) 

 

Malovrh in Valentinčič (1996) v svoji knjigi ločita še naslednje tipe kupcev: 

 poučen in nepoučen kupec ter 

 nezaupljiv kupec. 

 

Poučeni kupci so redki in so lahko za prodajalca tudi koristni, saj se od njih lahko kaj 

nauči. Poleg tega je postopek nakupa krajši ter bolj strokoven. Lahko pa je za prodajalca 

tudi neprijetno, saj se znajde v podrejenem položaju. Nepoučenih kupcev je veliko več. Ti 

od prodajnega osebja pričakujejo čimveč informacij, da se lažje odločijo za nakup. 

(Malovrh in Valentinčič 1996) 

 

Nezaupljivi kupci prodajalca vseskozi zaslišujejo, saj se bojijo, da jih bo le-ta pretental. 

Vedno iščejo napake na izdelku. Prodajalec mora biti s tako stranko potrpežljiv in 

odločen. Najbolje je, da prodajalec stranki omogoči, da ga nenehno opazuje, kaj počne. 

Med strankinem odločanjem jo lahko prodajalec pusti samo ter tako postreže drugo 

stranko. (Malovrh in Valentinčič 1996)  
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6.2 Kaj imajo kupci radi in česa ne?  

 

Veliko ljudi določenega izdelka noče kupiti, če jim prodajalec ni všeč, pa čeprav ta 

izdelek potrebujejo. Petar (2006) trdi, da kupci 75 odstotkov odločitev sprejemajo na 

podlagi naslednjih dejstev: 

 prodajalec mi je všeč (videz, obnašanje...), 

 prodajalec pozna svoje področje dela in pozna moje potrebe, 

 prodajalec ima lastnosti, ki so mi všeč. 

 

Kupcem je všeč, če je prodajalec prijazen, iskren ter če začutijo, da je svojemu delu 

predan. Prav tako imajo radi predstavitve, ki so jasne ter vsebinsko dobro pripravljene. 

Kupcu je tudi všeč, če prodajalec o izdelku ali storitvi pokaže določeno stopnjo znanja. 

Bonus točke prodajalec pridobi tudi, če pokaže zanimanje za kupčeve potrebe in če 

pozorno posluša, kar mu ima kupec za povedati. (Petar 2006) 

 

Ne marajo pa slabih predstavitev, arogantnosti, agresivne radovednosti, neiskrenosti in 

nenehnega prekinjanja sogovornika. Potrata časa, nepomembni pogovori in preveč besed 

so precej visoko na seznamu nezaželenih lastnosti. Prav tako bo prodajalec pri kupcu 

neuspešen, če bo pokazal premalo znanja o izdelku, cenah ali če mu bo poskušal prodati  

nekaj, kar kupec ne potrebuje. (Petar 2006) Malovrh in Valentinčič (1996) navajata še 

slabo izbiro blaga, neurejenost trgovine, nezainteresiranost in zdolgočasenost prodajalca 

ter poklicno deformiranost (rutinsko obravnavanje brez poglabljanja v posamezno 

stranko). 

 

7 USTVARJANJE PRVEGA VTISA Z VERBALNO 

KOMUNIKACIJO 
 

7.1 Verbalna komunikacija 

 

Verbalna komunikacija je lahko pisna ali govorna. 

 

Benedetti (2008) pravi, da govorna komunikacija obsega pogovore med dvema osebama 

ali pogovore več oseb v skupini, nagovore in neuradne govorice. Prednosti govorne  
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 komunikacije so hitrost in hkratno komuniciranje več oseb ter takojšnji odziv prejemnika 

na sporočilo. Največ slabosti te vrste komunikacije pa se pojavi, ko si sporočilo izmenja 

več oseb, saj več oseb kot sodeluje pri prenosu sporočila, več je možnosti, da bo 

komunikacija nejasna.  

 

»V sodobnem poslovnem svetu je govorno sporazumevanje pomemben sestavni del 

vsakodnevnega dogajanja. Pogovor med ljudmi omogoča vzdrževanje in razvoj njihovih 

medsebojnih odnosov, prilagajanje drug drugemu, medsebojno vzajemno delovanje in 

delitev vlog.« (Mihaljčič 2006a, str. 19) 

 

Za pisno komuniciranje pa Benedetti (2008) trdi, da je natančnejše, saj poteka s pomočjo 

v pisem, dopisov, tiskanih medijev ter s pomočjo drugih elektronskih in optičnih sredstev, 

ki sporočila prenašajo z besedami, simboli, risbami... Prednosti pisnega komuniciranja so  

trajnost ter jasnost. Sporočilo lahko tudi shranimo in ga kasneje tako preverimo. Običajno 

je tudi bolj logično in dodelano, saj pošiljatelj razmisli, kaj bo napisal. Slabost pisnega 

komuniciranja je, da zahteva več časa, saj v uri govorjenja podamo več informacij kot v 

uri pisanja. Poleg tega ni takojšnjih povratnih informacij, razen pri interaktivnem pisnem 

komuniciranju, kot so elektronska pošta ali SMS sporočilo.  

 

7.1.1 Pozdravljanje  

 

Dreo (2003) pravi, da je pozdravljanje osnova bontona ter da je vljudno ter olikano. 

Odzdravljanje je dolžnost. Prevečkrat se zgodi, da pozdravimo in ne dobimo nobenega 

odgovora. Če pozdravljeni ne odzdravi, je to lahko žaljivo. V tem primeru ponovno 

pozdravimo in se tako prepričamo, če pozdravljeni noče odgovoriti. Potem s 

pozdravljanjem zaključimo. 

 

Benedetti (2008) omenja, da osebo pozdravimo z besedami »dobro jutro, dober dan, 

dober večer« in »na svidenje«. To so pozdravi, ki jih uporabljamo vsakodnevno in so 

najbolj primerni. Med znanci in prijatelji pa uporabljamo manj uradne pozdrave, kot so 

»zdravo, živijo« in »čao«. Pozdrave prilagajamo okoliščinam ter tudi tistemu, ki ga 

pozdravljamo.  
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»Vedno pozdravimo jasno in glasno in pozdravljenega pogledamo v oči. V znak 

spoštovanja lahko tudi pokimamo. Veljajo pravila po bontonu: 

 podrejeni pozdravi nadrejenega, 

 vedno moški pozdravi žensko, 

 mlajši pozdravi starejšega, 

 pozdravi tisti, ki vstopi v prostor, 

 pozdravi tisti, ki prisede ali pristopi.« (Dreo 2003, 39) 

 

7.1.2 Vikanje in naslavljanje  

 

»Z vikanjem izražamo spoštovanje do sogovornika in ustvarjamo distanco. Na začetku bi 

morali načeloma vikati vse ljudi, ki jih srečujemo na delovnem mestu, v uradnih 

okoliščinah in drugje (na banki, v uradih, v trgovinah, restavracijah) in ki jih ne 

poznamo.« (Benedetti 2008, 218) V poslovnem svetu je pomembna uporaba vikanja. 

Obvezno vikamo vse neznane ter polnoletne osebe. Tikanje je primerno šele, ko poslovna 

partnerja že nekaj časa sodelujeta ter se dalj časa poznata. Tikanje lahko predlaga starejši 

oziroma ženska. Zavrnitev pobude za tikanje naš sogovornik ne bo razumel kot najbolj 

vljudno gesto. (Mihaljčič 2006a) Benedetti (2008) sicer trdi, da lahko dogovor o tikanju 

tudi obžalujemo in da nam ga ni treba vedno sprejeti. Zavrnemo ga lahko z uporabo 

besednih zvez, kot so »morda kdaj kasneje«, »morda še ni čas za to« oziroma »o tem 

moramo razmisliti«. 

 

»V diplomatskih, uradnih, poslovnih in tudi zasebnih stikih je pravilno naslavljanje 

znamenje obzirnosti in spoštovanja. Kogar vikamo, naslavljamo z »gospod, gospa« ali 

»gospodična«, z imenom pa nagovorimo le osebe, ki jih dobro poznamo.« (Benedetti 

2008, 220) 
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8 USTVARJANJE PRVEGA VTISA Z NEVERBALNO 

KOMUNIKACIJO 
 

8.1 Neverbalna komunikacija 

 

Neverbalna komunikacija je zelo pomembna pri samem komuniciranju, saj poudari 

verbalno komuniciranje, lahko pa celo izda neresničnost izgovorjenih besed. Obstaja od 

začetka človeškega rodu. Uporablja jo vsak, a redko kdo jo dobro razume. (Benedetti 

2008) 

 

Pri sporazumevanju z ljudmi ima zelo velik pomen. Sporočila z neverbalno komunikacijo 

sporočamo ljudem na različne načine, in sicer z obleko, obutvijo, s telesno držo in hojo, s 

kretnjami rok, z izrazom na obrazu, itd. (Mihaljčič 2006a) 

 

Paladin (2011) tudi trdi, da neverbalni komunikaciji celo bolj zaupamo kot verbalni, to pa 

zato, ker neverbalno težje nadziramo. Neverbalna komunikacija ima pomembnejšo vlogo 

pri oddajanju sporočil, ki označujejo nek odnos, pri oddajanju sporočil, ki kažejo moč, pri 

oblikovanju vtisa, pri zavajanju ter prepričevanju. 

 

8.2 Neverbalna komunikacija prodajnega osebja 

 

»Govorico telesa strokovnjaki delijo na: 

 proksemiko – položaj in gibanje ljudi v prostoru, 

 gestiko – kretnje rok, nog in glave, 

 mimiko – izraz obraza in oči in 

 telesno držo in hojo.« (Mihaljčič 2006a, 25) 

 

8.2.1 Gestika 

 

Gestika je najstarejša govorica človeka. Z gibi so se naši predniki sporazumevali, preden 

so razvili sposobnost govora. Sodobni človek pri vsakodnevnem sporazumevanju 

uporablja okrog petdeset vrst gibov; s temi kretnjami podkrepi svoje besede. (Mihaljčič 

2006a) 
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»Najpogostejša in najbolj izrazna oblika komuniciranja z gibi je govorica rok. Z njimi 

med govorjenjem neprestano gestikuliramo.« (Mihaljčič 2006a, 33) 

 

Mihaljčič (2006a) trdi, da je prodajalec zaradi narave svojega dela pri izražanju s 

kretnjami omejen, saj pretirana gestikulacija moti delo, pri kupcu pa lahko povzroča 

negativne učinke. Nekaterim gestam se moramo pri pogovoru izogibati. Nikakor ne 

smemo z rokami pritiskati na mizo ali delovni pult; prav tako ne smemo na sogovornika 

ali druge ljudi kazati s prstom. Ne smemo se praskati po glavi; med govorom ali smehom 

pred usti ne držimo rok. Prav tako se moramo izogniti zehanju, če je to le mogoče. Če pa 

že zazehamo, moramo dati sogovorniku z drugimi znaki vedeti, da nas ne dolgočasi. 

 

Kot pomembno gesto Pease in Pease (2008) izpostavljata prikimavanje, saj je to močno 

sredstvo za prepričevanje. Navajata raziskave, kjer so ugotovili, da so ljudje tri do 

štirikrat več govorili kot navadno, če jim je poslušalec prikimaval. Paziti je potrebno tudi 

kako hitro prikimavamo. Hitro prikimavanje sporoča, da smo dovolj slišali, počasno pa 

zanimanje.  

 

8.2.2 Mimika 

 

»Mimika so izrazi, ki jih lahko opazujemo na človekovem obrazu. Dokler je mimika 

skladna z besedami, nanjo nismo pozorni, če pa je neskladje močno, ga opazi še tako 

neizkušena oseba.« (Benedetti 2008, 182) 

 

Tako Mihaljčič (2006a) kot tudi Benedetti (2008) se strinjata, da so na našem obrazu 

najbolj zgovorne oči, predvsem zenice. Na splošno velja, da prijetna čustva, kot so 

iskrenost, sproščenost, pri človeku zenice širijo, neprijetna, na primer utrujenost, stres, 

napetost, pa jih ožijo. Velikost zenic izda zanesljive signale, saj njihovega delovanja ne 

moremo nadzirati. 

 

Benedetti (2008) trdi, da oseba, ki med pogovorom ohranja očesni stik, daje vtis 

samozavestnosti in poštenosti. Nekaterim pogled vedno uhaja stran, gledajo v tla ali 

prehitro pretrgajo očesni stik. Vtis, ki ga s tem oseba daje, je neiskrenost in 

nesamozavestnost.   
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Pogled v sogovornika po mnenju Mihaljčiča (2006a) ne sme biti predolg. Dolg pogled 

lahko sogovorniku signalizira, da se zanimamo zanj, lahko pa vzbudi nelagodje. Z dolgim 

pogledom lahko tudi signaliziramo napadalnost in občutek večvrednosti. Ker sogovornika 

istočasno ne moremo gledati v obe očesi, Benedetti (2008) svetuje, da ga gledamo v 

sredino čela. Poleg tega svetuje, naj osebo, ko ne govorimo, gledamo v oči tri do pet 

sekund, največ pa petnajst. 

 

Pomembna sporočila posredujemo tudi z usti, saj med pogovorom z mišicami različno 

zategujemo usta. Na ta način sogovorniku sporočamo predvsem naša čustva: veselje, 

žalost, jezo, razočaranje... Z usti se tudi smejimo. Smeh je ena najstarejših vrst 

sporočanja. Pri poslovnem komuniciranju je pomemben tudi nasmeh. Če ni pretiran, 

preveč priliznjen in je iskren ter nevsiljiv, bo pri sogovorniku zmeraj vzbudil prijetna 

občutja. (Mihaljčič 2006a) 

 

8.2.3 Besedna intonacija 

 

K besedni intonaciji Benedetti (2008) šteje jakost in zvočnost glasu, višino, ritem in 

hitrost govora. Paladin (2011) trdi, da naj bi glas, ki je privlačen, ne bil previsok ali 

prenizek. Med komunikacijo naj bi variiral. Moral bi biti tudi primerno močan, jasen in 

glasen.  

 

»Odkrit zven glasu, primerna glasnost, jasno izražanje besed, pravilno poudarjanje, 

občutek navdušenja v glasu poslušalca bolj prepričajo kot vsebina izgovorjenega. 

Monotonost, nerazumljiva izgovorjava, mlahavost, premajhna glasnost ter s tem izraz 

dvoma in nezainteresiranosti pa poslušalca odvrnejo od govornika.« (Benedetti 2008, 

188) 

 

9 POSLOVNI PROSTOR 

 
 

V prodaji na drobno so odločitve v zvezi z oblikovanjem in urejanjem poslovnega 

prostora postale izredno pomemben element, zato mu pozornost posvečajo številni 

strokovnjaki. Posledica novega pristopa načrtnega razstavljanja izdelkov so prodajalne, 
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kot jih poznamo danes. Namen načrtnega razstavljanja izdelkov je pritegniti kupce, 

predvsem zaradi ugotovitve, da izgled prodajalne močno vpliva na nakupno vedenje 

kupca. Prodajalna mora biti oblikovana tako, da pritegne pozornost kupca, zmanjša 

njegov psihološki odpor in ga opogumlja, da se začne zanimati za razstavljene izdelke. 

Prodajalna mora na kupca narediti pozitiven vtis. (Potočnik 2001) 

 

9.1 Parkirni prostor 

 

Potrošniki so v današnjem času tudi pri nakupovanju zelo odvisni od avtomobila in 

možnosti njegove uporabe. Zato je za trgovine pomembno, da imajo urejeno parkirišče. 

Velikost parkirnega prostora je odvisna od vrste trgovine, pogostosti obiska kupcev ter 

časa, ki ga prebijejo v trgovini, in sezonskih nihanj v količini prodaje. Trgovine, ki 

ponujajo izdelke za vsakodnevno uporabo, so najbolj obiskane, kupci pa se v njih 

zadržujejo krajši čas. Za trgovine, ki ponujajo specializirane izdelke ali izdelke za 

občasno uporabo, pa velja ravno nasprotno.  

 

Na podlagi tega lahko rečemo, da potreba po parkiriščih raste skupaj s pogostostjo obiska 

in časom, ki ga kupci preživijo v trgovini. Več parkirnih mest zahteva tudi nihanje v 

obsegu prodaje. (Možina, Zupančič, Postružnik 2010) 

 

9.2 Zunanja urejenost trgovine 

 

»Zunanja urejenost prodajalne je zelo pomembna, saj daje kupcu prvi vtis o prodajalni. 

Zunanjost je tista, ki vabi potrošnika v trgovino, ki komunicira s potrošniki in krepi želeni 

imidž korporacije.« (Možina, Zupančič, Postružnik 2010, 249) 

 

Najbolj viden del prodajalne je po mnenju Možine, Zupančiča in Postružnika (2010) 

fasada. Fasado morajo sestavljati ime in logotip trgovca ter njegova grafika in barve. 

Vhod v trgovino mora biti viden in dobro označen in poleg tega dostopen vsem 

potrošnikom ter dobro zavarovan, ko je trgovina zaprta. 

 

»Napis z imenom trgovine mora biti lociran na vidnem mestu, saj bo le tako pritegnil 

kupčevo pozornost. Napis lahko vsebuje samo ime trgovine ali pa tudi blagovno znamko, 

ki jo prodajamo.« (Mihaljčič 2006a, 42)  
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Izložbe imajo, po mnenju Mihaljčiča (2006a) dve pomembni funkciji, in sicer potencialne 

kupce seznanjajo z vsebino naše ponudbe in prav te kupce prepričajo, da vstopijo v 

trgovino. Potočnik (2001, 286) opredeljuje razstavljanje blaga v izložbah kot »najcenejšo 

in najpomembnejšo obliko informiranja porabnikov in pospeševanja prodaje.« Lahko pa 

neprimerna izložba negativno vpliva na kupca, saj mu mora pustiti vtis o blagu, ki ga 

prodajalna ponuja. 

 

Malovrh in Valentinčič (1996) na podlagi raziskav trdita, da kupci največ pogledov 

usmerijo v sredino izložbe ter v njen spodnji del. Izdelke, ki so razstavljeni v teh delih 

izložbe, si zato kupci bolj zapomnijo kot pa izdelke, ki so razstavljeni v zgornjem delu in 

ob straneh.  

 

»Razstavljene proizvode je treba zamenjati in dopolnjevati, saj spremenjene izložbe 

stalno privlačijo nove potencialne porabnike, da postanejo kupci razstavljenega blaga; 

razširijo tudi ugodno podobo o podjetju ali prodajalni.« (Potočnik 2001, 287) 

 

9.3 Razporeditev opreme v notranjosti  

 

Možina, Zupančič in Postružnik (2010) trdijo, da na potrošnikovo vedenje pri 

nakupovanju močno vpliva notranja urejenost trgovine. Glavna naloga notranje ureditve 

je, da potrošnika pripelje do nekega blaga po najbolj ugodni poti. Ureditev je odvisna od 

velikosti ponudbe in tudi od velikosti trgovine ter opreme, ki jo uporabimo.  

 

Po mnenju Mihaljčiča (2006a) morajo biti izdelki v poslovalnicah razporejeni tako, da 

upoštevamo nakupne motive kupcev. Ima pa vsaka razporeditev prednosti in slabosti. 

»Trgovska podjetja imajo na voljo veliko možnosti za razporeditev opreme (pultov, polic 

itd.) v prodajalnah, odvisno od tržnega pozicioniranja, vrste blaga, velikosti prodajalne, 

stroškov in sistema varovanja.« (Potočnik 2001, 299) 

 

Postavitev v ravne vrste, kot jo imenuje Mihaljčič (2006a), lahko vidimo v 

samopostrežnih trgovinah. Taka postavitev ponuja boljši izkoristek prostora, 

dopolnjevanje polic je hitrejše in enostavnejše, potrošniki pa imajo hiter dostop do blaga. 

Da kupci točno vedo, kje bodo neko blago dobili, pa je tudi slabost, saj je zato njihov  
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 nakup hiter. Manj tudi iščejo in raziskujejo in s tem manj nenačrtno nakupujejo. Potočnik 

(2001, 299), ki to vrsto postavitve imenuje mrežna postavitev, pa trdi, da tako postavitev 

uporabljajo v trgovinah, »ki želijo ustvariti podobo cenenosti«.  

 

Potočnik (2001) v svoji knjigi omenja še butično razporeditev ter razporeditev opreme s 

prostimi prehodi. Butična postavitev je postavljena kot prodajalna v prodajalni, a 

izkoristek prostora je slabši. Mihaljčič (2006a) trdi, da se potrošniki v takih poslovalnicah 

počutijo svobodnejše in so pripravljeni asortiman raziskovati. To pa sproži tudi več 

nenačrtovanih nakupov. Taka postavitev je po mnenju Potočnika (2001) in Mihaljčiča 

(2006a) primernejša za poslovalnice, ki imajo asortiman višjega cenovnega razreda. 

 

Pri postavitvi opreme s prostimi prehodi ima potrošnik več svobode in se lahko po 

prodajalni sprehaja, kar je za njega bolj zanimivo. Prostor pri tej postavitvi pa je slabo 

izkoriščen; po mnenju Potočnika (2001) so tudi stroški vzdrževanja višji in celoten 

prostor lahko na potrošnika deluje zmedeno. 

 

9.4 Vzdušje 

  

»Vzdušje določenega okolja zaznavamo s čutili, ki omogočajo ugoden ali neugoden 

odziv. Vzdušje v prodajalni ustvarjajo: 

 vidnost: barva, svetloba, velikost, oblika; 

 slišnost: zvok, višina tona; 

 vonjave: prijeten vonj, svežina; 

 otipljivost: mehkoba, gladkost.« (Potočnik 2001, 298) 

 

Malovrh in Valentinčič (1996) trdita, da dobra osvetljava dobro vpliva na razpoloženje 

potrošnikov in doprinese k pozitivnemu izgledu prodajalne in blaga. Sveže delujejo svetli 

prostori. Ti prostori so tudi preglednejši in potrošniki se v njih počutijo prijetnejše. 

Potrošniki izdelke za osebno potrošnjo (na primer tekstil, obutev) najraje nakupujejo ob 

svetlobi, ki je podobna dnevni, saj tako vidijo bolj naravne barve. Pri živilih in tehničnem 

blagu pa se večkrat uporabljajo barvna svetloba oziroma svetlobni efekti, saj se s tem 

poudari določeno blago.  
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Mihaljčič (2006a) priporoča, da se v prodajalni, ki ponuja blago za mlade, uporablja 

barvno razsvetljavo. V trgovini za bodoče mamice naj bi se uporabljalo enakomerno 

svetlobo v pastelnih odtenkih. Naravno svetlobo Mihaljčič priporoča za izdelke za osebno 

potrošnjo, kot so obleke in obutev. 

 

»Uporaba raznobarvne osvetljave je za kupca privlačna, vendar bodo kupci mnogo oblačil 

vrnili, če bo vpliv svetlobe precej drugačen od vpliva normalne dnevne svetlobe. 

Tehnologija razsvetljave se čedalje bolj prilagaja zahtevam po realnejšem barvnem 

prikazovanju in poudarjanju dejanske barve določenega izdelka.« (Potočnik 2001, 298) 

 

Mihaljčič (2006a) trdi, da na samo vzdušje vpliva tudi glasba. Če prodajalci izberejo 

glasbo, ki je primerna, bo to imelo dober vpliv na prodajo. Za vse prodajalne je večinoma 

primerna nevtralna glasba (na primer evergreeni ali lažja klasična glasba), ki pa mora biti 

naravnana na primerno jakost. Priporočljivejša je počasnejša glasba, saj so ugotovili, da 

se potrošniki po trgovini počasneje premikajo. V trgovini, ki ponuja izdelke za mlade, pa 

se lahko vrti tudi trenutno popularna in glasnejša glasba, saj ta vpliva na povečano 

prodajo. 

 

Na naše počutje barve močno vplivajo. Vsaka barva ima svoj pomen, ki je lahko splošen 

za vse ali pa se razlikuje od kulture do kulture. Črna barva je na primer v evropskih 

deželah barva žalovanja; v Iranu je to modra barva, bela barva je barva žalovanja na 

Kitajskem in Japonskem, v latinsko ameriških državah pa škrlatno rdeča. Svoj odnos do 

barv ima tudi vsak človek posebej, a ta se lahko z leti spreminja. Odnos je odvisen od 

razpoloženja ter značaja; velik vpliv ima tudi moda. Na poslovnem področju in tudi v 

sami trgovini je pomembno, kakšne barve so plakati, embalaža, izdelki... (Malovrh in 

Valentinčič 1996) 

 

Tako Mihaljčič (2006a) kot tudi Malovrh in Valentinčič (1996) priporočajo, da se v 

otroških trgovinah in oddelkih uporablja močne in živahne barve, v trgovinah, ki ponujajo 

blago za odrasle, pa naj se te barve uporablja samo kot dodatek, na primer za opozorila, 

dekoracijo... Tudi glede na vrsto blaga, ki ga trgovina ponuja, se lahko uporabi barve. 

Primer je zelena barva, ki jo lahko uporabimo pri vrtnarski opremi, roza barvo pri 

kozmetiki, bela pa se poda gospodinjskim pripomočkom, saj poudarja čistočo.   
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Potočnik (2001) trdi, da so toplejše barve primerne za izložbe, vhode in prodajne akcije, 

saj naj bi vplivale na impulzivne nakupe. Te barve bi lahko negativno vplivale na 

potrošnike, če bi jih uporabili tam, kjer ti potrebujejo več časa za razmislek oziroma več 

časa, da se odločijo za nakup. Tukaj je po njegovem mnenju priporočljivo uporabiti 

hladnejše barve. 

 

Nicasio (2016) v svojem članku navede nekaj pogostih barv in kako lahko vplivajo na 

potrošnike. Črno barvo ljudje na primer povezujejo z eleganco in prestižem, zato jo 

mnogi prodajalci uporabljajo, da bi izpostavili prestižne izdelke in ekskluzivne dogodke. 

Modra naj bi vzbujala varnost in zaupanje, kar bi lahko pojasnilo, zakaj jo določena 

podjetja v finančnem sektorju (na primer PayPal) uporabljajo v svojem logotipu. Kot smo 

že omenili, zeleno barvo povezujemo z naravo in zdravjem. Rdeča in rumena barva 

pritegneta pozornost in vzbujata občutek nujnosti, zato se uporabljata za izpostavitev 

kakšnih akcij ali znižanj. 

 

9.5 Čistoča 

 

Zapomniti si moramo, da potrošniki nakupujejo z očmi, zato je pomembno, da je 

prodajalna čista. Paziti moramo, da v prodajalni in na policah ni madežev ter da so izdelki 

na policah lepo pospravljeni. (Nicasio 2014) 

 

Čistoča je najbolj pomembna v prodajalnah z živilskimi izdelki, saj tu kupce nečistoča 

najbolj moti. Na delikatesnem oddelku, na primer, mora steklo sijati. V poslovalnicah, 

kjer ponujajo blago višjega cenovnega razreda, čistoča še dodatno poudari vrednost blaga. 

(Malovrh in Valentinčič 1996) 

 

10 EMPIRIČNI DEL  

 

10.1 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

 

Na podlagi zastavljenih ciljev ter pregleda strokovne literature smo si zastavili več 

raziskovalnih vprašanj in hipotez. Raziskovalna vprašanja so naslednja:  
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 Ali je kupcem pomembno, da jih prodajno osebje pozdravi in se jim ob tem 

nasmehne? 

 Ali je kupcem pomembna urejenost prodajalca in prodajalne? 

 Ali na odločitev za nakup vplivata urejenost prodajalca in prodajalne? 

 Ali slab prvi vtis vpliva na nakupno odločanje kupcev? 

 

Hipoteze so naslednje:  

H1 Za večino kupcev je pomembno, da jih prodajno osebje pozdravi. 

H2 Za večino kupcev je pomembno, da se prodajno osebje ob pozdravu nasmehne. 

H3 Za večino kupcev je pomembna urejenost prodajalca. 

H4 Za večino kupcev je pomembna urejenost prodajalne. 

H5 Na odločitev za nakup pri večini kupcev vpliva neurejenost prodajalca. 

H6 Na odločitev za nakup pri večini kupcev vpliva neurejenost prodajalne. 

H7 Večina kupcev meni, da prvi vtis, ki ni dober, sorazmerno vpliva na odločitev za 

nakup. 

H8 Ženskam je bolj pomembna osebna urejenost prodajalca kot moškim. 

H9 Starejšim od 51 let je bolj pomembno, da jih prodajno osebje pozdravi, kot 

mlajšim (od 18-30 let). 

 

10.2 Metodološki pristop in vzorec 

 

Za pridobitev podatkov za kvantitativno analizo smo se odločili sestaviti anketni 

vprašalnik. »Anketni vprašalnik je instrument, s katerim zbiramo podatke v anketi.« 

(Bregar, Ograjenšek, Bavdaž 2005, 86) »Anketa je ena najbolj poznanih in pogosto 

uporabljenih tehnik zbiranja podatkov. Lahko bi jo opredelili, da označuje organizirano  

zbiranje podatkov v večjem krogu ljudi z vprašanji anketnega tipa. Z anketo hitro in 

preprosto zbiramo podatke od ljudi na osnovi njihovih odgovorov o problemu, ki ga 

želimo raziskovati.« (Cencič 2009, 58) Bregar, Ograjenšek, Bavdaž (2005) navajajo, da 

so najbolj pogoste osebne in telefonske ankete ter poštne in spletne.  

 

Anketni vprašalnik, ki smo ga sestavili, je vseboval 6 vprašanj. Na začetku smo 

anketirance z dvema zaprtima vprašanjema povprašali o spolu in starosti. Pri vprašanjih  
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zaprtega tipa so vsi odgovori, med katerimi lahko anketiranci izbirajo, podani vnaprej. 

Tega tipa vprašanj se poslužujemo, ko ni preveč odgovorov in ko poznamo vse možne 

odgovore. Da se izognemo nepreglednosti in temu, da si anketiranci ne zapomnijo 

podanih odgovorov, se omejimo na največ šest odgovorov. (Cencič 2009) 

 

Pri ostalih vprašanjih smo preverjali pomembnost posameznih elementov prvega vtisa, ki 

ga naredita prodajalec in poslovalnica. Odgovore pri teh vprašanjih smo podali na 

Likertovi lestvici. To lestvico je razvil Rensis Likert. Uporablja se v družboslovni 

znanosti za merjenje stališč. Ta lestvica obsega enostavne trditve. Anketiranci z njimi 

pokažejo svoje soglasje ali nesoglasje. Avtor anketnega vprašalnika mora biti pri sestavi 

vprašanja in odgovora pazljiv, da v lestvico vključi toliko stopenj, da lahko anketiranec 

izbere tudi vrednost »nevtralno.« (Ambrož in Colarič-Jakše 2015, str. 127-128) Odločili 

smo se, da odgovore podamo na sedemstopenjski Likertovi lestvici, kjer z lahkoto 

določimo vrednost nevtralno (4). Na lestvici so 1 obkrožili anketiranci, ki jim je bila 

pomembnost posameznega elementa prvega vtisa popolnoma nepomembna, 7 pa tisti, ki 

jim je bila pomembnost posameznega elementa zelo pomembna. 

 

Anketni vprašalnik smo razdelili med naključne stranke, ki so obiskale prodajno mesto X. 

Prodajno mesto se nahaja v bližini centra Nove Gorice in se ukvarja z prodajo produktov 

in storitev slovenskega mobilnega operaterja. Za lažjo obdelavo podatkov smo se odločili, 

da bomo razdelili 100 anketnih vprašalnikov; te smo delili januarja 2016. 
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10.3 Interpretacija pridobljenih podatkov 

 

Pri raziskavi je sodelovalo 48 moških (48 odstotkov vseh anketirancev) in 52 žensk (52 

odstotkov vseh anketirancev). 

 

Graf 10.1: Spolna sestava sodelujočih v anketi 

 

Vir: Kosmač, lastna raziskava 2016 
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Večina anketirancev je mlada, in sicer v razponu od 18 do 30 let (37 % vseh 

anketirancev), sledijo odrasli od 41-50 let (23 %) in od 31-40 let (21 %) ter starejši nad 51 

let (19 %). 

 

Graf 10.2: Starost sodelujočih v raziskavi 

 

Vir: Kosmač, lastna raziskava 2016  

  



Kosmač, Damjana. 2017. »Pomembnost prvega vtisa za kupce. « Diplomsko delo.  

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

36 
 
 

10.3.1 Pomembnost posameznih elementov prvega vtisa v prodajalni in prodajnega 

osebja na kupca 

 

Graf 10.3: Pomembnost posameznih elementov (pozdrav in nasmeh) prvega vtisa 

prodajnega osebja 

 

Vir: Kosmač, lastna raziskava 2016 

 

Pri vprašanju pomembnosti nasmeha s pozdravom in samega pozdrava smo uporabili one 

sample t-test, saj nimamo populacijske variance. Pri tem predpostavljamo, da je vzorčna 

aritmetična sredina večja ali manjša od populacijske. Zato lahko prikazani rezultat 

posplošimo na celotno populacijo. 

 

Spremenljivki pozdrava in pozdrava z nasmehom sta prejeli vse vrednosti znotraj 7-

stopenjske Likertove lestvice in to precej visoke vrednosti. Pozdrav je bil celo 

pomembnejši od spremenljivke pozdrav z nasmehom, saj povprečje pozdrava znaša 5,42; 

medtem ko je povprečje nasmeha 4,96. Obkrožene vrednosti od 1 do 7 so bile višje pri 

spremenljivki pozdrava prodajalca. 

 

Analizo pri teh dveh spremenljivkah smo nato nadaljevali z one sample t-testom. 

Predpostavili smo aritmetično sredino 4, saj imamo 7-stopenjsko Likertovo lestvico. S 

testom smo iskali odstopanje od podane aritmetične sredine. Torej stopnjo značilnosti  

(Sig.), kjer nam njena vrednost, če je manjša od 0,05, pove, da je potrebno ničelno 

hipotezo zavreči.  
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Naša analiza je pokazala, da sta vrednosti stopnje značilnosti pri spremenljivkah pozdrav 

z nasmehom in pozdrav manjše od 0,05 (t.j. 5 %). Zato lahko tako pri pozdravu in 

pozdravu z nasmehom trdimo, da ti spremenljivki pomembno vplivata na kupce. 

 

Deskriptivna in t-test analiza sta pokazali, da sta spremenljivki pozdrav in pozdrav z 

nasmehom prodajnega osebja pomembni za večino kupcev. 

 

Graf 10.4: Pomembnost posameznih elementov izgleda prodajnega osebja 

 

Vir: Kosmač, lastna raziskava 2016 

 

Ravno tako kot v prejšnji analizi smo tudi tukaj najprej uporabili one sample t-test. Pred 

tem smo si pomagali še z deskriptivno analizo. 

 

Vse vrednosti na Likertovi lestvici so bile obkrožene pri vseh spremenljivkah. Večina 

vseh vrednosti je bila visoka (pretežno obkrožene vrednosti od 4 do 7) in to pri vseh 

spremenljivkah razen pri spremenljivki uporaba modnih dodatkov prodajalca. Največ 

anketirancev se je pri tej spremenljivki odločilo za vrednost 1 in 3 (1-popolnoma 

nepomembno, 3-nepomembno). Večina (26 %) je obkrožila 1 ter 3 tudi 26 % vseh 

anketirancev. Na to kaže tudi povprečje vrednosti spremenljivk. Spremenljivka uporaba 

modnih dodatkov ima povprečno vrednost vseh anketirancev zgolj 2,85, kar je nižje od 

predpostavljene aritmetične sredine 4. Najvišjo povprečno vrednost ima spremenljivka 
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osebna urejenost prodajalca (5,42), sledi primernost obleke in obutve (5) ter urejenost 

pričeske (4,72). 

 

One sample t-test je pokazal, da so vrednosti stopnje značilnosti pri spremenljivkah 

osebna urejenost, urejenost pričeske, urejenost obraza, primernost obleke in uporaba 

modnih dodatkov manjše od 0,05 (tj. 5 %). Zato lahko trdimo, da te spremenljivke 

pomembno vplivajo na kupce. 

 

Deskriptivna in t-test analiza sta pokazali, da so spremenljivke osebna urejenost, 

urejenost pričeske, urejenost obraza in primernost obleke pomembne za večino kupcev. 

Zavreči pa je potrebno spremenljivko uporaba modnih dodatkov prodajalcev. 

 

Graf 10.5: Pomembnost posameznih elementov izgleda prodajalne 

 

Vir: Kosmač, lastna raziskava 2016 

 

Skoraj vse spremenljivke izgleda prodajalne so večinoma beležile visoke vrednosti na 

Likertovi lestvici (večina anketirancev je obkroževala vrednosti od 4 do 7 na vprašalniku 

pomembnosti). Zato so tudi povprečne vrednosti spremenljivk čistoča trgovine (6,4), 

primerna opremljenost trgovine (5,49), primerna osvetlitev trgovine (5,53) in primerna 

glasba v trgovini (4,55) zelo visoke. Čistoča trgovine je tako pomembna, da anketiranci 

sploh niso obkroževali vrednosti 1-popolnoma nepomembno in 2-zelo nepomembno. 
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One sample t-test je pokazal, da so vrednosti stopnje značilnosti pri vseh spremenljivkah 

izgleda prodajalne manjše od 0,05 (tj. 5 %). Zato lahko trdimo, da te spremenljivke 

pomembno vplivajo na kupce. 

 

Graf 10.6: Vpliv posameznih elementov prodajalne, prodajalca in slabega prvega vtisa na 

nakupno odločanje 

 

Vir: Kosmač, lastna raziskava 2016 

 

Anketiranci so pri zgornjih spremenljivkah ravno tako obkroževali visoke vrednosti od 4 

do 7 (7-zelo velik vpliv). To lahko vidimo že pri visokih povprečnih vrednostih 

odgovorov. Spremenljivka nevljudnost prodajalca (6,4), slab prvi vtis (5,87), neurejenost 

prodajalne (5,49) in neurejenost prodajalca (4,19). Večina, kar 63 % vseh anketirancev, je 

pri spremenljivki nevljudnost prodajalca obkrožila vrednost 7-zelo velik vpliv. 

Spremenljivka neurejenost prodajalca je bila z obkroženimi odgovori dokaj uravnotežena, 

tako da ima dokaj podobne vrednosti pri obeh polih vpliva-ne vpliva. 

 

One sample t-test je pokazal, da so vrednosti stopnje značilnosti pri spremenljivkah 

neurejenost prodajalne, nevljudnost prodajalca in slab prvi vtis manjše od 0,05 (tj. 5 %). 

Zato lahko trdimo, da te spremenljivke vplivajo na nakupno odločanje. 

 

Pri spremenljivki neurejenost prodajalca je stopnja značilnosti 0,280, kar je višja vrednost 

od 0,05 (tj. 5 %). Spremenljivko je potrebno zavreči.   



Kosmač, Damjana. 2017. »Pomembnost prvega vtisa za kupce. « Diplomsko delo.  

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

40 
 
 

V nadaljevanju naše raziskave nas je zanimalo, kako spol vpliva na osebno urejenost 

prodajalca. Tu smo si pomagali s t-testom za neodvisna vzorca. Slednji nam razkrije ali se 

dve neodvisni skupini med seboj v povprečju statistično pomembno razlikujeta.  

Neodvisni skupini sta moški in ženske, saj en respondent ne more biti moška in ženska 

hkrati. 

 

Graf 10.7: Vpliv spola na osebno urejenost prodajalca 

 

Vir: Kosmač, lastna raziskava 2016 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da je za ženske pomembnejša osebna urejenost prodajalca 

(aritmetična sredina je pri ženskah 5,94). Vendar ta ugotovitev velja le za ljudi, ki so 

izpolnjevali vprašalnik. 

 

Zato smo v SPSS-u opravili še t-test. Ta nam je izračunal statistično značilnost (Sig.), in 

sicer vrednost 0,000. Posledično je rezultat, da je za ženske v povprečju pomembnejša 

osebna urejenost prodajalca, mogoče posplošit iz vzorca na populacijo, saj je sig. manjši 

od 0,05. 

 

Zanimalo nas je tudi, ali je starejšim od 51 let pomembnejše, da jih prodajno osebje 

pozdravi v primerjavi z mlajšimi od 18 do 30 let. Ponovno smo uporabili t-test za 

neodvisna vzorca. 
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Graf 10.8: Vpliv starosti na pozdrav prodajnega osebja 

 

Vir: Kosmač, lastna raziskava 2016 

 

Starejšim od 51 let je v povprečju pomembnejše, da jih prodajno osebje pozdravi 

(povprečna vrednost je 5,63), v primerjavi z mlajšimi (od 18 do 30 let) z vrednostjo 5,35. 

Je pa razlika med skupinama zelo majhna. In seveda to velja zgolj na primeru anketiranih 

respondentov. 

 

Rezultata ne moremo posplošiti na populacijo. Izračunana statistična značilnost (sig.) je 

večja od 0,05: znaša 0,570. 

 

10.4 Povzetek hipotez 

 

Hipoteze smo preverjali s t-testom, in sicer s primerjavo statistično značilnih razlik. 

Opazili smo lahko, da je bilo malo razlik med povprečnimi vrednostmi; pretežno so se 

beležile visoke vrednosti. Največje vrednosti so bile pri spremenljivkah čistoča trgovine 

in nevljudnost prodajalca – obe s povprečno vrednostjo 6,4, kar kaže na to, da sta ta dva 

elementa zelo pomembna za kupce. Najmanjša povprečna vrednost je bila izračunana pri 

spremenljivki uporaba modnih dodatkov prodajalca (2,85). 

  



Kosmač, Damjana. 2017. »Pomembnost prvega vtisa za kupce. « Diplomsko delo.  

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

42 
 
 

H1 Za večino kupcev je pomembno, da jih prodajno osebje pozdravi. 

Pozdrav se je zdel večini anketirancev zelo pomemben in je dosegel povprečen rezultat 

5,4. Pri t-testu analize je bila stopnja ničnosti pod 0,05. Tako lahko potrdimo, da je 

hipoteza potrjena. 

 

H2 Za večino kupcev je pomembno, da se prodajno osebje ob pozdravu nasmehne. 

Pozdrav z nasmehom ni bil tako pomemben kot sam pozdrav. Torej je za kupca 

pomembno, da ga prodajalec vsakokrat pozdravi. Pozdrav z nasmehom ni tako ''iskan'' pri 

kupcih, je pa vseeno pomemben. Njegovi povprečni rezultati so bili le 4,96 vrednosti. Pri 

t-testu analize je bila stopnja ničnosti pod 0,05, tako da je hipoteza potrjena. 

 

H3 Za večino kupcev je pomembna urejenost prodajalca. 

Urejenost prodajalca ima visoko povprečno vrednost – 5,42. Pomembnost urejenosti 

prodajalca se vidi tudi pri dokaj podobnih spremenljivkah, kot so urejenost pričeske 

(4,72) in urejenost obraza (4,69). Podobno vzporednico o pomembnosti urejenosti smo 

opazili tudi pri merjenju vpliva neurejenosti prodajalca na nakupno odločanje. Povprečna 

vrednost slednjega je namreč 4,19. 

 

T-test te hipoteze je pokazal, da je statistična značilnost manjša od 0,05. Iz tega lahko 

sklepamo, da tudi za populacijo velja, da je aritmetična sredina večja od 4 in je s tem 

bližja polu pomembnosti. 

 

H4 Za večino kupcev je pomembna urejenost prodajalne. 

Spremenljivko urejenost prodajalne smo dobili tako, da smo združili spremenljivke 

primerna osvetlitev trgovine, primerna glasba v trgovini, primerna opremljenost trgovine 

in čistoča trgovine ter vsoto vrednosti delili s 4 (4 spremenljivke). Tako smo tvorili novo 

spremenljivko, ki smo jo preimenovali Index_UreProdajalne. 

 

Urejenost prodajalne ima povprečno vrednost – 5,49. To pomeni, da je urejenost 

prodajalne zelo pomembna za večino kupcev. T-test te hipoteze je pokazal, da je 

statistična značilnost manjša od 0,05 (Sig.=0,000). Iz tega lahko sklepamo, da tudi za 

populacijo velja, da je aritmetična sredina večja od 4 in je s tem bližja polu pomembnosti 

urejenosti prodajalne pri večini kupcev.  
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H5 Na odločitev za nakup pri večini kupcev vpliva neurejenost prodajalca. 

Večina kupcev, vključenih v anketo, neurejenost prodajalca ne vrednotijo tako visoko kot 

preostale spremenljivke (neurejenost prodajalne, nevljudnost prodajalca in slab prvi vtis). 

Povprečna vrednost je zgolj 4,19. To je zanimivo, saj smo pri spremenljivki urejenost 

prodajalca pokazali, da jim slednja veliko pomeni. 

 

T-test je hipotezo zavrgel. Izračunana statistična značilnost (sig.) je večja od 0,05: znaša 

0,280. 

 

H6 Na odločitev za nakup pri večini kupcev vpliva neurejenost prodajalne. 

Neurejenost prodajalne je pomembna za večino kupcev, vključenih v našo anketo. To je 

razvidno predvsem iz visokih vrednostih, ki so jih anketiranci obkrožali. Največ, kar 34 

%, je obkrožilo vrednost 6 (pomembno) na Likertovi lestvici, sledi 24 % vseh 

anketirancev, ki je obkrožilo vrednost 5; vrednost 7 (zelo pomembno) jih je obkrožilo 22 

%. Posledično je tudi povprečna vrednost spremenljivke visoka: 5,49. 

 

Pri t-testu analize je bila stopna ničnosti pri tej spremenljivki pod 0,05. Tako je hipoteza 

potrjena tudi ob upoštevanju celotne populacije. 

 

H7 Večina kupcev meni, da prvi vtis, ki ni dober, sorazmerno vpliva na odločitev za 

nakup. 

Slab prvi vtis ima drugo največjo povprečno vrednost (5,87) med naštetimi dejavniki, ki 

vplivajo na nakupno odločanje kupca. Takoj za nevljudnostjo prodajalca (6,4). T-test je 

hipotezo potrdil. 

 

H8 Ženskam je bolj pomembna osebna urejenost prodajalca kot moškim. 

Ženskam je pomembnejša osebna urejenost prodajalca kot moškim za 1,09 povprečne 

vrednosti. T-test je hipotezo potrdil. 

 

H9 Starejšim od 51 let je bolj pomembno, da jih prodajno osebje pozdravi, kot 

mlajšim (od 18-30 let). 

Razlike med starostnimi razredi so zelo majhne. Starejšim je sicer pozdrav pomembnejši 

kot mlajšim, vendar zgolj za 0,28 povprečne vrednosti. Starejši od 51 let imajo povprečno   
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vrednost 5,63, mlajši od 18 do 30 let pa 5,35. T-test je hipotezo zavrgel. Izračunana 

statistična značilnost (sig.) je večja od 0,05: znaša 0,570. 

 

10.5 Uporabna vrednost raziskave  

 

Raziskava, ki smo jo naredili, je pripomogla k poznavanju, kako pomemben je prvi vtis 

za kupce. Izsledki te raziskave so dobrodošli za prodajno mesto, kjer smo raziskavo 

opravljali in tudi za ostala podjetja v trgovinski dejavnosti, saj raziskava res pripomore k 

razumevanju prvega vtisa.  

 

10.6 Možnosti nadaljnjega raziskovanja 

 

Raziskavo je mogoče v prihodnosti še nadgraditi, saj prodajni proces sestavlja več 

različnih faz. Prodajni postopek je mogoče raziskovati kot celoto ali pa samo kot 

posamezni del, kot smo ga raziskovali sami. 

 

Raziskavo lahko nadgradimo z različnimi raziskovalnimi metodami, in sicer lahko 

nadaljujemo z anketnimi vprašalniki ali pa preidemo na kvalitativno raziskovanje. V 

nadaljevanju so predlogi za nadgradnjo raziskave; pri predlogih se nismo omejevali na 

razpoložljiva sredstva. 

 

V primeru, če bi obstoječo raziskavo nadgrajevali, bi raziskovanje nadaljevali z enako 

metodo, kot smo jo uporabili sedaj, torej z anketnim vprašalnikom. V nadaljevanju se pri 

raziskavi ne bi omejevali na obiskovalce samo ene poslovalnice v trgovski dejavnosti, 

ampak bi raziskavo razširili na večjo populacijo potrošnikov. Raziskovali bi tudi celoten 

prodajni postopek, torej ne samo prvi vtis oziroma en segment prodajnega postopka, 

ampak tudi na kakšen način želi potrošnik biti postrežen ter koliko želi, da se mu 

prodajno osebje posveti.  

 

Raziskavo lahko nadgradimo tudi z kvalitativnimi metodami, kot na primer s 

poglobljenimi intervjuji s potrošniki. Uporabimo lahko individualne intervjuje ali, še 

bolje, fokusne skupine. Fokusne skupine so v tem primeru primernejše, saj ne gre za 



Kosmač, Damjana. 2017. »Pomembnost prvega vtisa za kupce. « Diplomsko delo.  

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

45 
 
 

občutljivo temo, pa še hitreje bi dobili več podatkov. Tudi tukaj bi se odločili za 

raziskovanje celotnega prodajnega postopka. 

 

Lahko se odločimo tudi za raziskovanje, ki ga številna trgovska podjetja uporabljajo, in 

sicer metodo skritega kupca. Tu pa ne bi raziskovali, kaj in koliko je potrošnikom 

pomembno, ampak dejansko uporabo prodajnega postopka pri prodajnem osebju. 

 

11 SKLEPNA MISEL 

 

 

Z raziskovanjem literature ter z lastno raziskavo smo ugotovili, da so prvi vtisi res zelo 

pomembni. Z različnimi raziskavami je bilo namreč dokazano, da si ljudje prvi vtis 

oblikujemo v prvih sekundah, ko osebo spoznamo. Ta vtis nato samo še nadgrajujemo, le 

redko in s težavo pa ga spremenimo. Prvi vtisi so pomembni tako na zasebnem kot tudi na 

poslovnem področju in lahko, po mojem mnenju, vplivajo tudi na obstoj neke trgovine. 

Prvi vtis, ki ga pustita prodajalna in prodajno osebje, je zelo pomemben, saj je možnost, 

da se lahko izboljša prvi vtis, manjša kot v zasebnem življenju, saj obstaja večja 

verjetnost, da se potrošnik s slabim prvim vtisom ne vrne na prodajno mesto. V naši 

raziskavi smo ugotovili, da slab prvi vtis zelo vpliva na nakupno odločanje, saj je imel 

drugo najvišjo povprečno vrednost v primerjavi z drugimi razlogi, katere smo navedli, da 

vplivajo na nakupno odločanje. Najvišjo povprečno vrednost je imela nevljudnost 

prodajalca.  

 

Izgled prodajnega prostora je prvi, ki naredi vtis na potrošnika, in sicer s svojo zunanjo in 

notranjo urejenostjo. Zunanja urejenost prodajalne je pomembna, saj prva poda 

informacije o prodajalni. Pozitivno je tudi, da ima prodajalna svoj parkirni prostor, saj je 

večina današnjih potrošnikov pri nakupovanju odvisna od avtomobila. Notranjost  mora 

imeti smiselno in primerno postavitev polic ter stojal, biti mora privlačno urejena, čista in 

s pravim vzdušjem. Urejena mora biti tako, da potrošnike spodbudi k nakupovanju. Z 

raziskavo, ki smo jo izvedli, smo ugotovili, da je za večino kupcev pomembna urejenost 

prodajalne. Prodajalna, ki je neurejena, prav tako vpliva na nakupno odločanje.  
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Prodajno osebje prvi vtis oblikuje z besednim oziroma nebesednim stikom. Zelo 

pomembno je, da prodajno osebje kupca pozdravi, ko ta vstopi v prodajalno ter z njim 

vzpostavi očesni stik. Pomembno je tudi, da je prodajno osebje vizualno urejeno, 

primerno usposobljeno ter da ima prijetne osebnostne lastnosti. Z našo raziskavo smo 

namreč ugotovili, da je za večino kupcev pomembno, da jih prodajno osebje ob vstopu v 

prodajalno pozdravi ter se jim ob tem tudi nasmehne. Predpostavljali smo, da je starejšim 

pomembnejše, da jih prodajalci pozdravijo, kot mlajšim. Res je, da je starejšim 

pomembnejše, ampak razlika je zelo majhna in tega ne moremo potrditi. Ugotovili smo 

tudi, da je večini kupcev pomembna vizualna urejenost prodajalca. Ugotovili smo, da 

vizualna neurejenost ne vpliva na nakupno odločanje potrošnikov.  

 

Čeprav so se načini in postopki uspešne prodaje v zadnjem času spremenili, je še vedno 

zelo pomembno, da sama prodajna mesta ter prodajno osebje ustvarjajo pozitiven prvi 

vtis. Tega se po mojem mnenju prodajalci premalo zavedajo. Tega se premalo zavedajo 

tudi njihovi nadrejeni, saj imajo prav oni glavno besedo pri izbiri prodajnega osebja ter 

izobraževanj, katerih se le-ti udeležujejo.  
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Vprašalnik za izvedbo raziskave 

Sem Damjana Kosmač. V sklopu diplomske naloge, v kateri raziskujem pomembnost 

prvega vtisa pri kupcih, izvajam tudi tole anketo. Prosim Vas, da mi pomagate in si 

vzamete nekaj časa za priložena vprašanja, saj mi s tem pomembno pomagate pri pisanju 

diplomske naloge. Anketa je anonimna! 

 

1. Spol 

a) moški 

b) ženski  

 

2. Starost 

a) od 18 – 30 let 

b) od 31 – 40 let 

c) od 41 – 50 let 

d) nad 50 let 

 

 

3. Prosim obkrožite v kolikšni meri  je za vas pomembno naslednje (1 - popolnoma 

nepomembno in 7 - zelo pomembno):   

Da vas ob vstopu v trgovino prodajalec 

pozdravi? 

1 2 3 4 5 6 7 

Da se prodajalec ob pozdravu tudi nasmehne? 1 2 3 4 5 6 7 

 

4. Prosim obkrožite v kolikšni meri  je za vas pomembno naslednje (1 - popolnoma 

nepomembno in 7 - zelo pomembno): 

Osebna urejenost prodajalca 1 2 3 4 5 6 7 

Urejenost pričeske 1 2 3 4 5 6 7 

Urejenost obraza 1 2 3 4 5 6 7 

Primernost obleke in obutve 1 2 3 4 5 6 7 

Uporaba modnih dodatkov 1 2 3 4 5 6 7 

 

  



 

 
 
 

5. Prosim obkrožite v kolikšni meri  je za vas pomembno naslednje (1 - popolnoma 

nepomembno in 7 - zelo pomembno): 

Primerna osvetlitev trgovine 1 2 3 4 5 6 7 

Primerna glasba v trgovini 1 2 3 4 5 6 7 

Primerna opremljenost trgovine 1 2 3 4 5 6 7 

Čistoča trgovine 1 2 3 4 5 6 7 

 

6. Prosim označite, v kolikšni meri našteti dejavniki vplivajo na vašo nakupno 

odločanje (1 – najmanj vpliva in 7 – zelo vpliva) 

Neurejenost prodajalca 1 2 3 4 5 6 7 

Nevljudnost prodajalca 1 2 3 4 5 6 7 

Neurejenost prodajalne 1 2 3 4 5 6 7 

Slab prvi vtis 1 2 3 4 5 6 7 

 


