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USTVARJANJE DODANE VREDNOSTI (1) 01
➢ Dodana vrednost je zelo pomembna taktika, ki jo podjetja uporabljajo za:

o pridobiti in obdržati svoje stranke,

o povečanje prepoznavnosti njihove blagovne znamke,

o razlikovati svoj položaj na trgu,

o da izdelek/storitev izstopa od konkurence.



USTVARJANJE DODANE VREDNOSTI (2) 02

1. ZAZNAVANJE STRANK

o Vse se začne z vašo sposobnostjo, da na svoje poslovanje pogledate z očmi stranke.

o Razmislite, kaj je najpomembnejše za ciljni trg in kako mu bo vaš izdelek ali storitev koristil:
• Katere težave lahko rešim?
•Kako lahko ciljni skupini pomagam pri rasti in premagovanju težav, s katerimi se sooča na trgu?
•Kako bo njihovo delo boljše?

Oblikovanje profila stranke vam bo pomagalo pridobiti 
dragocene informacije o sedanjih in prihodnjih stikih -

kaj je zanje najpomembnejše?
Hkrati vam bo dal navodila za vrsto vsebine, ki jo lahko 

ustvarite in delite, da bi dosegli optimalne rezultate. 

TIP 



USTVARJANJE DODANE VREDNOSTI (3) 03

2. ZADOVOLJSTVO STRANK

o Čeprav je polemika "ali ima stranka vedno prav ali ne" zelo aktualna, je
gotovo, da se ne bodo vrnili, če ne bodo zadovoljni.

o Z rednim izvajanjem različnih raziskav si prizadevate za iskreno in
konstruktivno kritiko, kar vam omogoča, da ste v stalnem stiku s svojimi
strankami, kar je bistvenega pomena za vzpon vašega podjetja.

o To je tudi priložnost za spremljanje identitete vaše blagovne znamke na
trgu.



USTVARJANJE DODANE VREDNOSTI (4) 04

3. IZKUŠNJE STRANK

o Dobra izkušnja za stranke lahko zagotovi zadovoljna priporočila strank, pozitivne ocene spletnih uporabnikov in
ohranjanje visoke ocene.

o Na začetku morate skrbno preučiti vse točke stika strank z vašim podjetjem.

o S tem, ko gradite izkušnjo svojih strank, izboljšate tudi svoj odnos z njimi in povečate prodajo.

o Najpomembneje je, da je nepozabna izkušnja za stranko
nepričakovana in nedoločljiva vrednost, ki je ni mogoče zapakirati ali
prodati. To pomeni:

▪ osebne storitve,
▪ posebna pozornost podrobnostim in,
▪ občutek nujnosti pri reševanju morebitnih težav.



SOCIALNA VREDNOST05

Družbena vrednost je vrednost, 
ki jo ljudje pripisujejo 

spremembam, ki jih doživljajo v 
svojem življenju.

➢ Načela družbene vrednosti so osnovni gradniki za vse, ki se želijo
odločati, da bi:

▪ povečati enakost,
▪ izboljšati blaginjo in,
▪ povečanje okoljske trajnosti.

➢ Gre za splošno sprejeta načela socialnega računovodstva, ki so
pomembna za odgovornost in maksimiranje družbene vrednosti.



NAČELA DRUŽBENE VREDNOSTI (1)06

Poglejmo si ta načela podrobneje:

1. Vključevanje zainteresiranih strani - z vključevanjem zainteresiranih
strani obveščajte o tem, kaj se meri in kako se to meri in vrednoti v
poročilu o družbeni vrednosti.

2. Razumeti, kaj se spreminja - pojasnite, kako se ustvarjajo spremembe,
in jih ocenite na podlagi zbranih dokazov, pri čemer prepoznajte pozitivne
in negativne spremembe ter namerne in nenamerne spremembe.

3. Vrednotenje stvari, ki so pomembne - Pri sprejemanju odločitev o
razporejanju sredstev med različnimi možnostmi je treba upoštevati
vrednote zainteresiranih strani. Vrednost se nanaša na relativno
pomembnost različnih izidov. Na njej temeljijo preference zainteresiranih
strani.



NAČELA DRUŽBENE VREDNOSTI (2)07

4. Vključite le tisto, kar je pomembno - določite, katere informacije in
dokazila je treba vključiti v računovodske izkaze, da bodo prikazovali
resnično in pošteno sliko, na podlagi katere lahko zainteresirane strani
utemeljeno sklepajo o vplivu.

5. Ne zahtevajte preveč - zahtevajte le tisto vrednost, za ustvarjanje katere
so odgovorne dejavnosti.

6. Bodite pregledni - pokažite, na kakšni podlagi se lahko analiza šteje za
točno, in pokažite, da se bo o njej poročalo zainteresiranim stranem in da
se bo o njej z njimi razpravljalo.

7. Preverite rezultat - Zagotovite ustrezno neodvisno zagotovilo.



NAČELA DRUŽBENE VREDNOSTI (3)08

Sedem načel družbene vrednosti - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=_VggeBiJcu4
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