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Obstajata dve vrsti tržnih raziskav:

❑ Primarne tržne raziskave: opravite jih vi ali specializirana podjetja za tržne
raziskave za stranke, ki ustrezajo profilu, na katerega se osredotočate.

❑ Sekundarna raziskava: iz objavljenih zunanjih virov informacij prejmete
pripravljene informacije o svojih ciljnih strankah.

Tržne raziskave so most med podjetji
in potrošniki ter pomagajo prvim
razlagati odnos slednjih do izdelka in
predvideti njihove odzive.



TRŽNE RAZISKAVE: Cilji

➢ Ne glede na vrsto raziskave, ki jo boste opravili, je vaš cilj zbrati naslednje okvirne informacije: 
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Velikost trga
Demografski 

podatki
Lokacija Prihodki

Nakupovalne 
navade

Tekmovanje

1. Koliko posameznikov, družin ali podjetij je vaša ciljna skupina? Kakšna je njihova finančna velikost? Ali ta trg raste ali se
zmanjšuje?

2. stranke: povprečna starost, zakonski stan, spol, stopnja izobrazbe, zaposlitev itd. 
Podjetja: povprečno število zaposlenih, letni promet, leta delovanja, ali gre za zasebno ali javno podjetje, ali proizvaja izdelke 
ali storitve itd. 

3. Kje živi večina vaših strank?

4. Poznati morate povprečni družinski dohodek svojih strank in povprečni promet podjetja. 

5. Koliko običajno porabijo za izdelke ali storitve, ki jih nameravate prodajati? Kako in kje kupujejo do zdaj? Kako pogosto 
kupujejo? 

6. Kdo so, kakšen je njihov tržni delež, prednosti in slabosti njihovih izdelkov, njihova konkurenčna strategija, kje so itd.
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1) OPREDELITEV IN OBLIKOVANJE PROBLEMA 

o Vprašajte se: "Zakaj želim opraviti tržno raziskavo?"

o Ravnovesje med zelo specifičnimi in zelo širokimi 
opredelitvami. 

"Kako bodo blagovno znamko prepoznali vsi" je zelo široka 
opredelitev, ki lahko zbere veliko neuporabnih informacij, ki 

vam ne bodo pomagale rešiti problema. 
VS

"Kako bodo blagovno znamko prepoznali najstniki, ki živijo na 
ulici in surfajo" ali "Kako povečati prepoznavnost blagovne 
znamke med najstniki" je zelo specifično in število trga je 

precej neznatno. 
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2) RAZISKOVALNI NAČRT IN VIRI INFORMACIJ 

o Ustvarite raziskovalni načrt.

o Navedite vire, iz katerih boste črpali informacije. 

Obstajata dve kategoriji podatkov:

▪ Primarni podatki, zbrani od začetka za 
določen namen

▪ že obstoječi sekundarni podatki, kot so 
knjige, poročila itd. 

IMEJTE V MISLIH! 
Spremenljivost in pretočnost 
podatkov. Zaradi sprememb v 

raziskovalnih podatkih so ti 
neuporabni. Zato morajo biti 
podatki posodobljeni in na 

mestu, da se izognete 
posploševanju.
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3) OBLIKOVANJE VZORCA 

o Izberite ciljno skupino raziskave.

o Izbira bo temeljila na problemu, ki ste ga zastavili.

Če je vaš problem namenjen 
mladim, bodo vaš vzorec 

mladi.

E
X
A
M
P
L
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❑ Kdo? 

❑ Koliko? 

❑ Kje?  In, 

❑ Določite časovno 
omejitev. 

Naključni vzorci so bolj reprezentativni za celoten 
trg.

TIP 
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4) ZBIRANJE PODATKOV 

Ko ste določili podatke, ki jih
potrebujete, in metode, ki jih boste
uporabili, je čas za njihovo zbiranje!

V tem koraku izvajate raziskovalni načrt
(korak 2).

5) ANALIZA PODATKOV 

Ko ste zbrali podatke, jih je treba analizirati in
priti do zaključkov.

o Preverite točnost in pravilnost podatkov (npr.
neustrezni odgovori) ter njihovo popolnost
(npr. nepopolni vprašalniki).

o Nato jih morate razvrstiti (npr. po regijah),
interpretirati in statistično izračunati.

o Te faze veljajo tako za primarne kot za
sekundarne raziskovalne podatke.
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6) PREDSTAVITEV REZULTATOV

Po vseh korakih lahko uživate v sadovih svojih prizadevanj, tako da izvozite rezultate. 
Rezultate jasno in jedrnato predstavite v poročilu. 

4 Različne faze trženjskih raziskav - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=JOlYEzpLDbU&t=3s
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