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Tržna raziskava in dodana vrednost ideje: (1) 

➢ Kaj so tržne raziskave? 
Tržne raziskave se ukvarjajo s pridobivanjem informacij o velikosti in trendih določenega trga. Tržne raziskave pomenijo
sistematično zbiranje, urejanje, analiziranje in razlaganje informacij, ki zagotavljajo rešitve za probleme in so povezane z
odločitvami, ki imajo ključno vlogo pri poslovanju podjetja.
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Med tržno raziskavo se pojavljajo številna vprašanja, kot so:

•Kdo kupuje in kdo prodaja? 
•Kaj kupujejo potrošniki in kaj prodajalci? 
•Kje kupci kupujejo in kje prodajalci prodajajo (nakupna in prodajna mesta)? 
•Kdaj (in kako redno) kupujejo kupci in kdaj prodajajo prodajalci? 
•Kako potrošniki kupujejo in kako prodajalci prodajajo (merila, načini 
nakupa/prodaje)? 
• Zakaj se kupci odločajo za določeno izbiro in kako se odzivajo konkurenti? 



Tržna raziskava in dodana vrednost ideje: (2) 

➢ Ključne ugotovitve tržne raziskave so:
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Velikost trga Struktura trga Tržni deleži Tržni trendi
Obnašanje 

kupcev
Tekmovalci

V začetni fazi socialnega 
zagonskega podjetja 
lahko tržne raziskave 

pomagajo pri 
oblikovanju blagovne 

znamke in nudijo 
konkurenčno prednost.

ZAKAJ? 

Kajti več kot veste o trgu, 
bolje boste lahko 

prepoznali tveganja in 
priložnosti, ki lahko 

močno vplivajo na vaše 
poslovanje. 



Tržne raziskave in poslovna strategija 03

Novi izdelki na obstoječih trgih: 

Tržne raziskave lahko razkrijejo 
pripravljenost (in s tem možnost) 

obstoječega trga, da sprejme nove 
izdelke.

Novi izdelki na novih trgih: 

Tržne raziskave lahko pokažejo nepokrite 
potrebe strank in zagotovijo znanje o 

trgih, ki jih ne poznate. 

Obstoječi izdelki na obstoječih trgih: 

S tržnimi raziskavami lahko izmerite 
zadovoljstvo kupcev in si pomagate pri 

iskanju načinov, kako ohraniti svoje
konkurenčna prednost. 

Obstoječi izdelki na novih trgih: 

Tržne raziskave vam lahko pomagajo pri 
iskanju novih trgov, na katerih lahko 

obstoječi izdelki uspevajo. 



Kako razviti učinkovito strategijo trženja04

➢ Ne pozabite na 4P: 

❑ Izdelek: Tržne raziskave lahko pokažejo stališča in vedenje kupcev do določenih izdelkov. Te podatke je
mogoče pridobiti iz vprašalnikov, fokusnih skupin, pripomb uporabnikov itd.

❑ Cena: Tržna raziskava, ki je v tem primeru v obliki raziskave cen, lahko raziskuje preprosta vprašanja, kot so:
"Kako verjetno je, da bo kupec kupil določen izdelek po tej določeni ceni?" ali bolj zapletena vprašanja, kot je
"Kako kakovostne značilnosti ustrezajo ceni izdelka?"

❑ Promocija: Tržne raziskave lahko podpirajo vse vidike
promocije izdelka, od razvoja idej za promocijo do ocene
učinkovitosti oglaševanja.

❑ Kraj: (Kalogerou, 2021).



Glavno poslanstvo podjetja je ustvarjanje vrednosti, kar pomeni 
povečanje "razpoložljivega bogastva v gospodarstvu" s 

produktivnimi podjetji (Borello, Bottollier-Depois in Hazard, 2012).
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Kaj je dodana vrednost? (1)06

Pri tem se pojavlja naslednja dilema:

Ali imajo stvari vrednost, ker stanejo? ALI Stvari stanejo, ker imajo vrednost?

Vrednost je 
opredeljena kot
samo dejstvo, 

zaradi katerega je 
stvar učinek

proizvodnega
delovanja ali

proizvod
človeškega dela 
(Dussel, 2014).

❑ V večini ekonomskih teorij se vrednost sredstva ali storitve razlikuje
od cene, slednja pa je opredeljena kot rezultat pogajanj.

❑ Na popolnoma konkurenčnem prostem trgu:

• proizvajalci sprejmejo ceno blaga, če je ta višja ali enaka
proizvodnim stroškom (vrednosti njihovega dela) in

• potrošnik bo sprejel ceno, če bo ta nižja ali enaka ocenjeni
sposobnosti zadovoljitve proizvoda (cena v uporabi).



Kaj je dodana vrednost? (2) 07

Ta razlika med delom ene osebe in potrebo druge osebe, ki
jo materialno posreduje izdelek, se lahko šteje za ustvarjeno
vrednost in predstavlja temelj ekonomskih odnosov.

Na primer:

vemo, da do 20.th stoletja ideja ekonomskega sveta ni imela
nobene zveze z družbenim svetom. Če je podjetje želelo
zaslužiti denar, mu ni bilo treba skrbeti za blaginjo družbe.
Gospodarski svet je dolgo časa iskal dobiček. Te ideje so bile
v nasprotju z idejami socialnega, podpornega ali ekološkega
sveta.



Kaj je dodana vrednost? (3) 08

Raziskave so pokazale nasprotno:

❑ Acs in drugi (2009) na primer menijo, da se gospodarska in družbena vrednost ustvarjata vsakič in hkrati.

❑ S svobodnimi nakupnimi odločitvami potrošniki dobijo svojo osebno vrednostno lestvico, ki jo delijo s svojo skupnostjo, da 
lahko vrednotijo izdelke in storitve ter zamenjajo denar za nekaj vrednega (brez diskriminacije). 

❑ V nasprotju z organizacijami zasebnega gospodarstva, katerih cilj je
zbiranje denarja, organizacije socialnega in podpornega gospodarstva
sprejemajo "triptih, ki združuje korporativno državljanstvo, gospodarsko
dejavnost in demokratično upravljanje" (Boussaguet in Haddad, 2013).

❑ Socialni podjetnik mora "najti inovativne rešitve za socialne probleme v
svoji skupnosti, ki jih obstoječi sistem ne pokriva", saj je njegovo
poslanstvo ustvarjanje družbene vrednosti in ne le finančnega dobička
za delničarje (Bacq in Janssen, 2008).



Kaj je družbena vrednost? 09

➢ Prikazan bo glavni vpliv socialnih podjetij in inovativnih inovacij:

▪ pri povečanju individualnih zmogljivosti,

▪ kakovost odnosov med ljudmi in,

▪ razvoj osnovnega kapitala.

Temu pravimo družbena vrednost, ki je še 
tesneje povezana z dojemanjem 

posameznikov in razmerami, ki jih doživljajo, 
njihovimi idejami, vizijo in moralo. 



Praktična dejavnost 10

Kaj potrebujete: 

-Kosek papirja 

-Pisalo/ svinčnik 

-Vsa gradiva za beleženje, ki vam 
ustrezajo (markerji, nalepke, 
označevalniki itd. 

Navodila: 
-Razdelite se v manjše skupine.
-Vsaka skupina naj zapiše svoje odgovore in jih predstavi drugim skupinam.
-Nato bo potekala skupinska razprava/možganska nevihta o predstavljenih
odgovorih in idejah.

-Katere so prednosti in slabosti tržnih raziskav? 

-Kako lahko tržne raziskave pomagajo socialnemu 
zagonskemu podjetju? 

-Kaj pomeni dodana vrednost za socialno podjetništvo? 

-Ali lahko tržne raziskave dodajo večjo vrednost 
socialnemu podjetništvu? Kako? 
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