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Vse se je začelo leta 2007, ko je Ante Zaloker z
željo in trdnim prepričanjem, da bo ljudem
ponudil naravne, kvalitetne in visoko
učinkovite produkte, ki bodo izboljšali naše
zdravje in splošno kvaliteto življenja, ki ga
živimo, ustanovil podjetje Ars Pharmae. V
latinščini to pomeni umetnost farmacije, česar
se v podjetju močno zavedajo. Neprestano
ustvarjajo, preizkušajo, komponirajo vedno
nove recepte… ter slikajo zdrave in zadovoljne
nasmehe na obraze svojih uporabnikov. 
Podjetje Ars Pharmae je imelo že od samega
začetka jasno zastavljen cilj - ponuditi ljudem
zdravje, ki je vsekakor ena najbolj cenjenih
»dobrin« v svetu. S tem namenom se je znotraj
njega osnovala izkušena ekipa s področja
farmacije, ki se je povezala s strokovnjaki s
področja medicine. Poleg tega se podjetje Ars
Pharmae zaveda tudi, kako pomembno je tudi
neposredno sodelovanje z uporabniki, saj jim
tako lahko kar najbolje prisluhne in zadovolji
njihove potrebe.
 
 

Podjetje je stopilo v kontakt tudi z vrhunskimi
športniki, kot so na primer člani slovenske
moške košarkarske reprezentance, članice prve
slovenske profesionalne kolesarske ekipe,
slovenska nordijska reprezentanca ter
nekaterimi posamezniki. 
Izdelki podjetja Ars Pharmae pa ne dosegajo
izjemnih rezultatov le na slovenskem trgu, kjer
so v letu 2016/17 in 2018/19 prejeli priznanje
za najboljši izdelek proti izčrpanosti in
izgorelosti, pač pa kotirajo visoko tudi med
ameriškimi uporabniki. Leta 2016 je bil prav
njihov izdelek namreč izbran za enega petih
najbolj inovativnih izdelkov, ki so stopili na
ameriško tržišče. V letu 2012 pa je bila
izdelkom podjetja ArsPharmae dodeljena tudi
mednarodna oznaka kakovosti Superbrand.
 

Podjetje Ars Pharmae se zaveda, da je za uspeh izjemno
pomembno tudi to, da se njihovi izdelki ločijo od vseh ostalih, ki
so dostopni na trgu. Dejstvo je namreč, da ima ArsPharmae
dejansko nekaj, s čimer se ne more pohvaliti nihče drug in to je
Abigenol - učinkovina iz skorje bele jelke, ki raste v kočevskem
gozdu in je že pripravljen, da slovensko integrativno medicino
izstreli na mednarodni trg!

Ars Pharmae deluje za ljudi, ki želijo izboljšati zdravje z vrhunskimi izdelki, 
na najbolj naraven način.
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Prehransko dopolnilo, ki predstavlja zaščito telesa pred izgorelostjo.
Odstranjuje telesne posledice stresa, krepi odpornost, preprečuje utrujenost
in razstruplja.
Enduranza® vsebuje vitamine in minerale v naravni obliki. Prodaja se v
obliki tablet, ki so filmsko obložene, kar pripomore k lažjemu požiranju.
Tablete so brez vonja in brez okusa, zadostuje pa že ena tableta dnevno.
Prednost je tudi ta, da ne vsebuje sladil, laktoze ali glutena, lahko jo uživajo
tudi posamezniki, ki so intolerantni na laktozo ali gluten.
Potencialni kupci: skupina ljudi, ki je vsakodnevno pod vplivom stresa; mladi
odrasli, študenti.

Prehransko dopolnilo za srce in ožilje, ki poleg drugih, vsebuje tri zelo
pomembne sestavine: Omega-3, abigenol in koencim Q10:
Omega-3 maščobne kisline so vrsta večkrat nenasičenih maščobnih kislin.
So esencialne maščobne kisline, kar pomeni, da jih naše telo ne more tvoriti
samo, ampak jih moramo nujno pridobiti s hrano. 
Koencim Q10 je prisoten v vsaki celici našega telesa. Ima pomembno vlogo,
ki omogoča celicam, da presnovijo hrano v celično energijo. Telo nekaj
koencima Q10 tvori samo, ostalo moramo vnesti s hrano.
Potencialni kupci: skupina ljudi, ki ima težave s srcem in ožiljem; starejši
(nad 50 let), ljudje, ki trpijo za debelostjo.
 

Prehransko dopolnilo, ki krepi imunski sistem pred in med sezono prehladnih
obolenj. Nahaja se v obliki filmsko obloženih tablet in ne vsebuje sladil,
laktoze ali glutena. Pomaga pri virozah, gripi in bakterijskih vnetjih.
Vsebuje Wellmune® beta-glukan s kombinacijo vitaminov in mineralov za
imunsko odpornost.
Potencialni kupci: Skupina ljudi, ki pogosto boleha za prehladom in tisti, ki
imajo slab imunski sistem.

Prehransko dopolnilo, ki krepi imunski sistem. Je v obliki praška za
pripravo toplega ali hladnega napitka in ne vsebuje glutena, laktoze,
umetnih barvil ali arom, umetnih sladil in sladkorja.
Vsebuje skrbno izbrane sestavine: naraven bioaktiven Wellmune®
beta-glukan, zmes naravnih bioaktivnih polifenolov iz lubja kočevske
bele jelke, imenovan abigenol ter 3 vitamine (vitamin C, D3, B6) in 3
minerale (baker, cink, selen). Prav tako vsebuje naravni izvleček iz soka
limon.
Potencialni kupci: Skupina ljudi, ki pogosto boleha za prehladom in
tisti, ki imajo slab imunski sistem.
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Temeljne storitve podjetja so vsekakor tiste, ki mu prinašajo določene prednosti
pred nekaterimi konkurenti v panogi.

Notranja logistika podjetja funkcionira nadvse
dobro, kar pripisujemo predvsem majhnemu
številu zaposlenih (8 oseb), ki se zavedajo, kaj
so njihove naloge. 
Zelo dobra notranja klima - zadovoljstvo
zaposlenih je zelo pomembno.
Tudi trženje poteka vse uspešneje, saj je
podjetje v zadnjih letih celo zaposlilo kader, ki
se ukvarja specifično s tem. V zadnjem
obdobju se podjetje Ars Pharmae osredotoča
predvsem na platformo Facebook, sicer pa se
zanj še vedno dobro obnese tudi »stara
dobra« promocija, ki gre od ust do ust.
Neposreden kontakt s kupci in uporabniki
tudi po nakupu - podjetje je namreč odprto za
klice, elektronska sporočila in celo obisk
kupcev, od katerih prejema odzive o
zadovoljstvu in druge komentarje na njihove
izdelke. 
Marketinška prednost - na škatlicah nekaterih
njihovih izdelkov se nahajajo kupončki za 33 %
popust pri nakupu naslednjega izdelka z vsaj
tremi zbranimi kupončki. Ker ta popust velja
le pri nakupu neposredno s spletne strani
podjetja ali pa z osebnim prevzemom na
sedežu podjetja, si to zagotavlja veliko število
strank, ki izdelke kupujejo direktno od njih in
ne preko posrednikov. Na ta način,
pridobivajo zvestobo svojih kupcev, hkrati pa
s takšnim popustom njihovi izdelki niso več
občutno dražji od konkurenčnih izdelkov.

Izdelki podjetja so načeloma dražji od izdelkov
konkurenčnih podjetij. 
Aktivnosti znotraj podjetja potekajo na
povsem različnih lokacijah. S tem se podaljša
tako čas komunikacije med deli podjetja, kot
tudi izdelave izdelkov, njihove dobave, itd.
Vse to je seveda povezano tudi s težavnim
iskanjem izvajalcev nekaterih aktivnosti, kot
so izdelava samega produkta, izdelava
embalaže, predelava surovin itd., saj podjetje
vseh stopenj, ki so potrebne, da pride od ideje
do samega produkta ne izvaja samo.
Posledično sodelovanje z zunanjimi izvajalci,
ki se menjavajo glede na potrebe podjetja,
prinaša težave v komunikaciji, podaljšan čas
proizvodnje izdelkov, ter dodatne stroške.
Težav tudi na področju zunanje logistike kot
ene aktivnosti podjetja. Problem pa vsekakor
ni le pomanjkanje izvajalcev tovrstnih storitev,
ki jih podjetje potrebuje, pač pa tudi visoke
zahteve podjetja, ki za svoje izdelke zahteva le
najboljšo kvaliteto, ki jo kasneje ponudi
kupcem.
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Podjetje Ars Pharmae d.o.o ima veliko
posrednih, ter tri neposredne
konkurente na domačem trgu (Valens
Int, Fidimed.si, ter Sensilab.si., ki je
najbolj razširjen, saj je s spletno
prodajo prisoten v Nemčiji, Španiji,
Portugalski, Avstriji, Češki, Franciji,
Veliki Britaniji, Irski in Poljski). Za
neposredne konkurente štejemo
ponudnike prehranskih dopolnil, ki
svoje izdelke prodajajo v lekarnah in
drogerijah, ter na spletni strani
promovirajo naravne učinkovine brez
umetnih dodatkov. Kot posredni
konkurenti pa za podjetje veljajo še vsi
ostali ponudniki dodatkov, saj
uporabniki v povprečju še ne ločijo
dovolj dobro razlike med prehranskimi
dodatki in prehranskimi dopolnili.
Konkurenti prav tako svoje izdelke
promovirajo pod kategorijami, ki
sovpadajo s ponudbo našega podjetja,
vendar se po sestavi in kvaliteti
produktov močno razlikujejo. 



Pogajalsko moč kupcev v naši panogi povečujejo:
visoka koncentracija kupcev, ki se vsako leto
povečuje, odsotnost velike diferenciacije
izdelkov in vedno boljša informiranost kupcev.
Pogajalsko moč kupcev povečuje tudi slaba
diferenciacija prehranskih dopolnil in
prehranskih dodatkov na trgu, kar za podjetja
pomeni zmanjšano prodajo. Kupci, ki se
prodajnim produktom ne posvetijo dovolj
podrobno, bodo kupovali pri katerikoli
prodajalni s prehranskimi dopolnili, saj velike
razlike z izjemo embalaže ne bodo videli.
Pogajalska moč dobaviteljev v panogi ni velika.
Vedno več je kompetentnih proizvajalcev
zahtevanih produktov, tako da se podjetja, ki
dodatke izdelujejo ne morejo pretirano pogajati,
prav tako pa trg prehranskih dopolnil za njih
predstavlja vedno večji trg, ki ga ni pametno
izgubiti. Večjo pogajalsko moč pa lahko imajo
dobavitelji naravnih učinkovin, če so te
pridobljene na tako majhnem območju kot je
Slovenija.
Potencialni konkurenti so vsi prodajalci
prehranskih dodatkov, ki temeljijo na raziskanih
in farmacevtsko potrjenih konceptih. Ker je
trend zdravega življenja v porastu, hkrati pa je
stopnja profita v panogi visoka, je povpraševanje
po tej vrsti produktov vedno večje, zato se
pričakuje na trgu tudi vedno večja konkurenca,
ki bo od podjetij zahtevala nizke proizvodne
stroške in lastnosti, s katerimi se bodo
izpostavili kupcem. Pomembno je izpostaviti, da
ima redko katero podjetje svoje lastne
učinkovine iz naravnih izvlečkov kot jih ima Ars
Pharmae, kar podjetju omogoča lažjo izpostavo
svojih konkurenčnih prednosti kupcem.

Ker pa so poleg prehranskih dodatkov tudi
prehranska dopolnila v porastu, ljudje pa
izdelkov ne izbirajo vedno samo na podlagi
kvalitete, temveč tudi po karakteristikah kot so
okus, struktura, itd., je potencialna konkurenca
tudi v podjetjih, ki primarno temeljijo na
prehranskih dopolnilih za rekreativne športnike.
Teh trgovin je v zadnjih letih vedno več, opaziti
pa je možno tudi vpliv globalizacije, saj se
nekatera tuja podjetja širijo izven svojih
matičnih trgov tudi v Slovenijo.
Ovire za vstop v panogo so visoke, saj je
potreben začetni kapital za raziskave in razvoj,
proizvodnjo, marketing, prodajo, itd. Dopolnila
morajo tudi ustrezati določenim standardom,
naravne učinkovine pa so vzrok za povišanje
proizvodnih stroškov. S časom bodo vstopne
ovire padale, saj se spletna prodaja postavi hitro,
z nizkimi stroški, podjetja pa lahko delujejo samo
kot posrednik tujih proizvajalcev, brez lastnih
produktov.
Možnost pojava novih substitutov je zelo velika,
saj je trg že sedaj preplavljen s prehranskimi
dodatki in dopolnili. Večina podjetij uporablja
umetne sestavine brez naravnih izvlečkov, zato
je stopnja diferenciacije izdelkov po sestavi 
 nizka. To pa ne velja za premium brand izdelke,
ki omogočajo svojim uporabnikom naravne
sestavine in učinkovine. Ta element, s katerimi
podjetja nakazujejo drugačnost na trgu, je lahko
poleg pravilnega marketinga in komuniciranja s
strankami, prikazati s samo ceno produktov. Te
bodo pričakovano dražji, hkrati pa se ne bodo
prodajali v večini prodajaln s prehranskimi
dodatki, temveč v lekarnah, ki signalizirajo
varnost in kvaliteto samih izdelkov.
S porastom spletnih trgovin pa je izdelke možno
naročiti praktično z vsega sveta, zato
konkurenca ni več samo lokalna, ampak jo je
potrebno ocenjevati na globalni ravni. 
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Potrošniki na evropskem trgu se vedno bolj zavedajo pomena zdravega načina življenja in
preventivnega ukrepanja proti bolezni. Prav tako se spreminjajo potrebe zaradi staranja
prebivalstva in povečevanja stopnje stresa. Zdravstveni trend in družbene spremembe tako vodijo
v povečano povpraševanje po naravnih produktih in prehranskih dopolnilih (CBI, 2018, str. 1).
Med ključne trge na tem področju spadajo Nemčija, Italija ter Francija, kjer je rast spodbudila
predvsem zavedanje o pomembnosti preventive (GVR, 2018, str. 15-17).
Številne raziskave kažejo tudi na povečano uporabo botaničnih sestavin za zdravstvene koristi.
Ker pa potrošniki cenijo znanstvene dokaze, imajo proizvajalci z zagotovljenimi kvalitetnimi
študijami, ki podpirajo učinkovitost sestavin boljši rezultat v prodaji. Prav tako evropski potrošniki
povečujejo zahteve po trajnostnih in organskih produktih (CBI, 2018, str. 5-6).

Harmonizacija zakonodaje EU na področju prehranskih dopolnil je prikazana v spodnji tabeli. Na
področjih, ki so usklajena se nacionalne ukrepe presoja skladno z usklajenimi določbami (npr.
Uredba o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom) in ne na podlagi PDEU, saj gre v primeru
usklajenih določb za specialnejšo ureditev (razmerje lex generalis – lex specialis).
Prehranska dopolnila spadajo pod živilsko zakonodajo, katera je na območju EU ena izmed najbolj
podrobno urejenih in striktnih področij. Kljub temu, se glede posameznih zakonodajnih aktov
pojavljajo številne polemike v zvezi z veljavnostjo, primernostjo in pravilnostjo za zagotavljanje
ciljev in načel EU.

 
Uredba 178/2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje: Uredba določa
definicijo živila in v nadaljevanju izjeme, ki ne spadajo pod ta izraz. Prehranska dopolnila so ena
izmed teh, ki ne spadajo med te izjeme. Ergo, uredba predstavlja njihovo splošno ureditev. Prav
tako je bila na njeni podlagi ustanovljena Evropska agencija za varnost hrane (Evropska agencija
za varstvo hrane - EFSA), katere osnovna naloga je priprava neodvisnih znanstvenih nasvetov o
tveganjih v zvezi s hrano in obveščanje o obstoječih ter nastajajočih tveganjih v prehranjevalni
verigi.

 
Direktiva 2002/46/ES o prehranskih dopolnilih:  Evropska komisija je leta 2002 sprejela
Direktivo   zaradi strahu pred prisotnostjo nevarnih prehranskih dodatkov, ki so se prodajali na
trgu EU v času, ko to področje še ni bilo enotno urejeno. Direktiva omejuje prodajo prehranskih
dopolnil tako, da določa dovoljeno obliko vitaminov in mineralov (določeni so v Prilogi k
direktivi). V skladu z Direktivo ima EFSA pristojnost presojanja primernosti vitaminov in
mineralov ter njihove oblike. Ob tem tudi določa minimalne in maksimalne odmerke vitaminov in
mineralov. V 10. členu je določena diskrecijska pravica držav, na podlagi katere lahko z namenom
olajšanja učinkovitega nadzora, država članica predpiše, da proizvajalec dajanje proizvoda v
promet prijavi pristojnemu državnemu organu na način, da mu predloži vzorec (Resnik, 2015, str.
33). Nadalje, skladno z Direktivo, lahko državni organi prekinejo oz. omejijo prodajo dodatka, če
mislijo da bi lahko njegova uporaba ogrozila zdravje ljudi.

According to Wikipedia, an annual report is a comprehensive report on a 
company's activities throughout the preceding year. Annual reports are intended 
to give shareholders and other interested people information about the 
company's activities and financial performance. They may be considered as grey 
literature. Most jurisdictions require companies to prepare and disclose annual 
reports, and many require the annual report to be filed at the company's registry. 
Companies listed on a stock exchange are also required to report at more 
frequent intervals.
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K I  S O  H A R M O N IZ I R A N A  S

S T R A N I  E U
 

Karakteristike prehranskih dopolnil
Prehranska dopolnila, ki vsebujejo

vitamine in minerale
Prehranska dopolnila, ki vsebujejo

snovi, ki niso vitamini in minerali

Vitamini in minerali in specifične kemijske
sestave le teh, ki so dovoljene za uporabo v

prehranskih dopolnilih

USKLAJENO, ureja Direktiva o
prehranskih dopolnilih

Ni relevantno

Mejne količine vitaminov in mineralov v
prehranskih dopolnilih glede dnevne doze za

užitje

Druge določbe glede sestave prehranskih
dopolnil

Ime, pod katerim se prodajajo prehranska
dopolnila

Označevanje, predstavitev in oglaševanje

USKLAJENO, za nove oblike vitaminov in
mineralov, ureja Uredba 258/97 v zvezi z

novimi živili in novimi živilskimi sestavinami
 

USKLAJENO, za aditive z uredbo 1333/2008

Področje še ni usklajeno

Področje še ni usklajeno

Kriteriji čistosti za oblike vitaminov in
mineralov določenih v aneksu II Direktive o

prehranskih dopolnilih

USKLAJENO, za nove sestavine ureja Uredba
258/97 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi

sestavinami
 

NEUSKLAJENO, v kolikor ne gre za nove
sestavine

USKLAJENO z Uredbo o zagotavljanju
informacij o živilih potrošnikom in Direktivo o

prehranskih dopolnilih

USKLAJENO z Uredbo o zagotavljanju
informacij o živilih potrošnikom in Direktivo o

prehranskih dopolnilih

Prehranske in zdravstvene trditve USKLAJENO z Uredbo o trditvah na živilihUSKLAJENO z Uredbo o trditvah na živilih

USKLAJENO z Uredbo o zagotavljanju
informacij o živilih potrošnikom in Direktivo o

prehranskih dopolnilih

USKLAJENO z Uredbo o zagotavljanju
informacij o živilih potrošnikom in Direktivo o

prehranskih dopolnilih

Ni relevantno

Ni relevantno

(Vir: Resnik,
2015)

V praksi podjetja, ki so dobro informirana o pravu EU ter svojih pravicah v okviru notranjega trga in
želijo prodreti na trge z restriktivno ureditvijo prehranskih dopolnil, iščejo pravne praznine za
prodajo istega prehranskega dopolnila v državah članicah s precej liberalno ureditvijo. Na drugi
strani so podjetja brez znanja s področja prehranskih dopolnil v tovrstnih situacijah v velikem
deficitu (Resnik, 2015, str. 33).
Čeprav morajo proizvodi biti skladni z vrsto zakonov EU, je sestava še vedno v veliki meri odvisna od
nacionalne zakonodaje, kar povzroča številne trgovinske ovire tudi med državami članicami.
Zakonodaja se precej razlikuje, predvsem glede oblike, obsega in vsebine. Obstaja mnogo seznamov z
dovoljenimi in prepovedanimi sestavinami, posebnimi zahtevami za označevanje ter različnimi pogoji
uporabe (RAPS, 2018). Po drugi strani pa je omejena regulativa potrebna, saj se proizvajalci, z
namenom izpolniti pričakovanja strank velikokrat zatekajo k nezakoniti in nevarni praksi, s tem, da
svoje izdelke sintetizirajo s sintetičnimi dodatki, da dosežejo želeno aktivnost (Zovko Končič, 2017,
str. 395).. Strog nadzor kakovosti je tako pomemben, saj se s tem preprečuje resne zdravstvene
težave ali celo smrtne izide (Zovko Končič, 2017, str. 403).

 



Trditve na prehranskih dopolnilih so pomemben način promocije le-teh. Prehranska trditev pomeni
vsako trditev, ki navaja, domneva ali namiguje, da ima živilo posebne ugodne prehranske lastnosti
zaradi energije, ki jo zagotavlja ali ne zagotavlja na višji ali nižji ravni ali hranil ali drugih vsebin, ki
jih vsebuje na višji ali nižji ravni ali ne vsebuje. Prodajalci se poslužujejo tudi zdravstvenih trditev, saj
želijo predstaviti potrošniku pozitiven vpliv, ki ga prehransko dopolnilo ima na njegovo zdravje
(Resnik, 2015, str. 45).
Uredba št. 1924/2006/ES o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih: Usklajuje zakonodajo
držav članic o prehranskih in zdravstvenih trditvah pri označevanju, predstavljanju in oglaševanju
živil. Agencija zelo restriktivno presoja, ali je določena zdravstvena trditev v skladu z njihovimi
smernicami in kriteriji (Resnik, 2015, 41).
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Uredba št. 1169/2011 o zagotavljanju
informacij o živilih potrošnikom: Uredba
predstavlja splošno ureditev glede
označevanja živil, med katere spadajo
prehranska dopolnila. Določa splošna
načela, zahteve in odgovornosti glede
označevanja živil, kje spadajo tudi
prehranska dopolnila. Uredba poskuša
vzpostaviti ravnovesje med pravico do
obveščenosti potrošnika in normalnim
delovanjem notranjega trga.

 

Konkurenca na trgu prehranskih dopolnil je  velika. Svobodna konkurenca je bistvena značilnost
zasebnolastniške ureditve in je njena varnost zato v javnem interesu. Posamezniku je pravica
vstopa na trg ter njegovo varstvo zagotovljena že na ravni EU, in sicer v 46. členu PDEU. Nujno
pri tem pa je spoštovanje pravil konkurence. V konkurenci se podjetja prilagajajo tržnim
razmeram, zato da si zagotovijo čim boljši položaj, ki se kaže predvsem v dobičku in stalni
navzočnosti na trgu. Konkurenci torej škodujejo njeno omejevanje in nelojalna konkurenca. Pri
nelojalni konkurenci konkurenca obstaja, vendar konkurenti ravnajo v nasprotju z dobrimi
poslovnimi običaji, pri omejeni konkurenci pa konkurence sploh ni, je omejena ali pa otežuje
delovanje tržnih zakonitosti (Bokalič, 2010).
Med dejanja nelojalne konkurence lahko uvrstimo npr. neresnično ali lažno oglaševanje, reklama
z zlorabo potrošnika (zloraba potrošnikove nepoučenosti in lahkovernosti), diskriminacijske
reklame, neresnično označevanje blaga, prikrivanje napak in drugačno zavajanje potrošnikov in
druge (Valant, 2011, str. 88-93). Pri tem je pomembno poudariti, da se za dejanja nelojalne
konkurence in s tem zavajanje potrošnika šteje že navajanje neresničnih učinkov prehranskih
dopolnil ali primerjanje z drugimi podjetji brez podlage (Spink and Petty, 1998, str. 855).

 



P R O D A J A  N A  S P L E T U
»Največ kršitev ugotavljamo na področju predstavljanja in oglaševanja prehranskih dopolnil, zlasti na
spletu.« (Kapitanovič, 2019), kar ne preseneča, glede na to kako nenadzorovan trg predstavlja. Največ
težav inšpektoratu predstavlja najti zavezance, kar otežuje sankcioniranje napak. Problem nastane, ko
oglaševanje postane ne samo zavajajoče (npr. tablete za hujšanje brez napora), ampak tudi škodljivo za
potrošnikovo zdravje. Pri tem gre le za marketing in željo po čim večji prodaji. ne pa za doseganje namena
prehranskih dopolnil, in sicer zdravja potrošnikov.
V skladu z Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, Pristojni organ
za izvajanje uradnega nadzora nad izvajanjem Uredbe 1169/2011/EU in te Uredbe je Uprava RS za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V skladu s to Uredbo so predpisane globe za navajanje neskladnih
prehranskih in zdravstvenih trditev, in sicer znašajo za pravno osebo od 6.000 do 30.000 evrov, za
samostojnega podjetnika od 3.000 do 6.000 evrov, za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo
samostojnega podjetnika od 1.500 do 3.000 evrov in za posameznika od 1000 do 1.200 evrov. Zato je
pomembno, da je oglaševanje resnično.

 

P R O D A J A  N A  S P L E T U
Na zakonodajni ravni je varstvo potrošnikov izenačeno z varstvom, ki so ga potrošniki deležni tudi v
ostalih državah članicah, v skladu z evropsko potrošniško zakonodajo, ki predstavlja različne direktive, ki
urejajo področje varstva potrošnikov. Cilj je, zagotoviti potrošniku enako varstvo ne glede na to, kje v EU
kupuje. Na območju Republike Slovenije, nadzor spoštovanja varstva potrošnikov izvaja Tržni inšpektorat
RS. Pomembno je zagotoviti varstvo potrošnikov pri spletnem nakupovanju.
V skladu z 9. členom Direktive 2011/83/EU ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe sklenjeno na
daljavo v 14 dneh brez obrazložitve. V takem primeru mu mora biti povrnjeno plačilo nemudoma po
prejemu blaga. V primeru, da blaga ne prejme v roku 30 dni lahko opomne trgovca in mu določi razumen
dodatni rok ali pa odstopi od pogodbe in zahteva vračilo kupnine (če je denimo rok nujen in je kupec o
tem vnaprej obvestil prodajalca). Vedno velja najmanj dveletni brezplačni garancijski rok, ne glede na to,
ali je blago kupljeno trgovini, na spletu ali prek kataloške prodaje. Dveletna garancija je minimalna pravica
potrošnikov. Nacionalni predpisi lahko zagotavljajo še dodatno varstvo.

 

P A T E N T N O  V A R S T V O

Podjetje Ars Pharmae d.o.o. v svojih izdelkih koristi edinstveno sestavino v obliki izvlečka bele jelke. Iz
tega razloga so njihovi produkti tako posebni in predstavljajo konkurenco na tujih trgih. Posledično, je z
vidika varstva in ohranjanja te konkurenčne prednosti, pomembno da se podjetje zavaruje tako v Sloveniji
tako tudi na ciljnih trgih. Pomembno je, da podjetje registrira oz. patentira (zavaruje) svoj tehnični izum
pridobitve izvlečka bele jelke in uporabe le-tega pri izdelavi svojih produktov. Podjetje patent na področju
Republike Slovenije že ima, potrebno pa je le-tega pridobiti tudi na področju celotne Evropske unije.
Patent je pravica, ki je namenjena varstvu položaja posameznika, ki je državi (tistemu, ki to varstvo
zagotavlja) ponudil v "zameno" nekaj tehnično novega. Slednje državi in javnosti prinaša neke pozitivne
učinke, ker rešuje določen tehnični problem, za katerega rešitve do sedaj ni bilo. Patent je pravica, izum
pa je tisto, za kar se ta pravica podeli. Gre za hierarhično najmočnejšo pravico intelektualne lastnine
(Pepelnjak, 2017, str. 9- 12).

1.

Z Evropsko patentno konvencijo (v nadaljevanju: EPK) je
uveden enoten evropski postopek podelitve patenta na
podlagi prijave in vzpostavljen skupni korpus materialnega
patentnega prava, kar olajša, poceni in okrepi varstvo
izumov v državah pogodbenicah. Slabost je, da ga niso
podpisale vse države članice in bo zato v določenih državah
potrebno zahtevati dodatno varstvo (Lešnjak, 2019).
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A N A L I Z A  H R V A Š K E G A  T R G A

Od vstopa v EU leta 2013 se je zavezala k
izboljševanju gospodarske klime, z namenom
spodbuditi rast domače potrošnje in tujih naložb
(CIA, 2019). V zadnjih letih je vlada sprejela mnogo
ukrepov, da bi ustvarili privlačen okvir za tuje
investitorje in predstavili Hrvaško kot zaupanja
vredno prejemnico tujih naložb (Banco Santander,
2019).
Zabeležena gospodarska rast v letu 2018 je bila
2,6%, napovedana rast za 2019 pa je 2,7%. V letu
2017 je celoten BDP znašal 49 milijarde evrov
(Euractiv, 2019).
Maloprodaja preko spleta je na Hrvaškem v zadnjih
letih v porastu. V letu 2017 je vrednost spletne
maloprodaje dosegla kar 395 milijonov evrov.
Opravili so približno 1,75 milijonov spletnih
nakupov, kar je za 18% več kot v letu 2016 (Izvozno
okno, 2019c). Poleg tega približno 20% hrvaških
podjetij posluje tudi preko spleta. Hrvaška ima
dobro IKT infrastrukturo in na voljo mnogo
visokokakovostnih ponudnikov storitev, ki
podpirajo nadaljnji razvoj spletnega poslovanja
(export.gov, 2019a).

 

According to Wikipedia, an annual report is a comprehensive report on a 
company's activities throughout the preceding year. Annual reports are intended 
to give shareholders and other interested people information about the 
company's activities and financial performance. They may be considered as grey 
literature. Most jurisdictions require companies to prepare and disclose annual 
reports, and many require the annual report to be filed at the company's registry. 
Companies listed on a stock exchange are also required to report at more 
frequent intervals.

Hrvaška ima izobraženo, visoko usposobljeno
in razmeroma visoko ceno delovne sile.
Januarja 2018 se je Hrvaška uvrščala na 5.
mesto z najvišjo stopnjo brezposelnosti v EU
(U.S. Department of State, 2018). Stopnja
brezposelnosti je od takrat padla. V marcu
2019 se je znižala na 9,5% iz 11,5% v prejšnjem
letu (Emerging Europe, 2018).

Mediteranska država v osrčju Evrope z impresivno zgodovino in obetajočo prihodnostjo (Hamag Bicro, 2019a).

Hrvaška upravlja z 8 mednarodnimi letališči -
Zagreb, Split, Pula, Zadar, Dubrovnik, Rijeka,
Osijek in Bol, ter 6 mednarodnimi pristanišči
-   Rijeka, Ploče, Split, Zadar, Šibenik and
Dubrovnik (Hamag Bicro, 2019b). Primerjalna
prednost Hrvaške je tako v medsebojni
povezanosti vseevropskih koridorjev, in sicer
5., 7. ter 10. s pristanišči Jadranskega morja
ter tokovi rek Donave in Save. Dva od devetih
ključnih koridorjev EU (Sredozemski koridor
in koridor Ren-Donava) prečkata Hrvaško
(Valleyo Sarmiento in dr., str. 70).

 



Prednosti hrvaškega gospodarstva vključujejo
nizko inflacijo, stabilen tečaj, razvito
infrastrukturo ter članstvo v EU (U.S. Department
of State, 2018). Privlačni indikatorji so še
geografska lokacija poleg Jadranskega morja,
večjezična in dobro usposobljena delovna sila, ter
kakovostna infrastruktura, ki jo Hrvaška
nadgrajuje s stalnimi vlaganji v prometno,
telekomunikacijsko in energetsko infrastrukturo
(Banco Santander, 2019). Poleg davčnih spodbud,
sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja z
več kot 60 državami ter 0 % carin v EU, Hrvaška
zagotavlja tudi 0% davka na dobiček do 10 let, ter
odsotnost carin za vse države članice EU (MEEC,
2019). Prav tako Ustava RH zagotavlja več jamstev
za tuje investitorje. Pravic, pridobljenih z
vlaganjem kapitala, ni mogoče omejiti z zakonom
ali drugim pravnim aktom. Prav tako je zagotovljen
prost prenos in vračanje dobička in vloženega
kapitala (MEEC, 2019b).

Hrvaško investicijsko okolje še naprej opredeljuje
velika vladna birokracija, sektor v državni lasti z
nizkimi rezultati v državnih podjetjih, nizka
regulativna preglednost in neučinkovit pravosodni
sistem, kar prispeva k slabi gospodarski uspešnosti
in nizkim tujim naložbam. Čeprav se vlada trudi z
mnogimi gospodarskimi reformami, se investitorji
še vedno soočajo z visokimi parafiskalnimi
pristojbinami, strogimi zakoni o delu, počasnimi in
zapletenimi postopki izdajanja dovoljenj za
investicije ter počasnim in nepredvidljivim pravnim
sistemom (U.S. Department of State, 2018). Hrvaška
se bori tudi z visoko ravnjo javnega dolga,
strukturnimi slabostmi, ki vključujejo neravnovesje
pri tekočih plačilih, znaten zasebni dolg ter
trgovinski primanjkljaj (Banco Santander, 2019).

 Hrvaški potrošniki so cenovno občutljivi, prav tako
niso odprti za nove blagovne znamke, ki vstopajo
na trg. Prednost dajejo lokalnim blagovnim
znamkam  (Import-Export Solutions, 2019).

T R G  P R E H R A N S K I H  D O P O L N I L

V letu 2015 je hrvaški trg prehranskih dopolnil
znašal 11,3 milijona evrov, do leta 2020 pa je
napovedana 3,3 odstotna rast (Kočevar-Korenjak
in dr., 2018, str. 16). Vitamini in prehranska
dopolnila sta dve od redkih kategorij zdravja
potrošnikov, z dominiranjem hrvaških podjetij
(Kočevar-Korenjak in dr., 2018, str. 5).
Na trgu se pojavljajo predvsem lokalna podjetja, ki
ponujajo specializirane koristi lokalnih zelišč.
Mednarodna podjetja imajo pri vstopu na trg
predvsem težavo pri pridobivanju konkurenčne
prednosti in iskanju edinstvenega prodajnega
predloga. Zaradi tega se morajo tuja podjetja
zanašati na prepoznavnost njihove blagovne
znamke (Euromonitor International, 2019b).

 

Že pred vstopom v EU je imela Hrvaška zakonsko
urejeno področje prehranskih dopolnil, vendar pa
je 2013 ob vstopu prevzela mednarodne obveznosti
(Kočevar-Korenjak in dr., 2018, str. 7). Hrvaška je
bila ocenjena z 8 mestom na lestvici problematike
debelosti leta 2018, v EU, z 19% populacije z
uradnim priznanjem debelosti in indeksom telesne
mase nad 30. V letu 2018 je bilo zato veliko javne
pozornosti namenjeno temu problemu s podporo
zdravemu načinu upravljanja s težo in dobrega
počutja (Euromonitor International, 2019a).
V letu 2016 sta prodajno vodili podjetja Atlantic
Grupa dd z 15% deležem trga ter Encian d.o.o. z
11% (Kočevar-Korenjak in dr., 2018, str. 5).

Vir: https://www.tehnoplast-split.hr/wp-content/uploads/2019/03/Slider_01-1.jpg
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Italija ima razvit industrijski sektor na severu
države, ki predstavlja 24% BDP in zaposluje 26%
aktivnega prebivalstva, v njem pa prevladujejo
zasebna podjetja, in manj razvit, zelo
subvencioniran kmetijski sektor na jugu.
Italijansko gospodarstvo v veliki meri spodbuja
proizvodnja visoko-kakovostnih potrošnih dobrin,
ki jih proizvajajo mala in srednje velika podjetja.
Italija je tretje največje gospodarstvo v evro
območju. Gospodarska rast je skromna, v letu 2018
je Italija dosegla 0,8 % rast BDP, pod 1 % pa je
napovedana gospodarska rast tudi v prihodnjih 3
letih (Izvozno okno, 2019b).
Poleg avtomobilske industrije je za italijansko
gospodarstvo izjemno pomembna farmacevtska
industrija. Italijanski farmacevtski trg je v obdobju
2013-2017 rasel po 2,5 % skupni letni stopnji rasti
(CAGR) in v letu 2017 dosegel vrednost 23,1 mlrd
EUR (Izvozno okno, 2019b).

 
Svetovni gospodarski forum (WEF) uvršča Italijo
na 18. mesto z vidika razvitosti infrastrukture in
logističnih storitev (Izvozno okno, 2019d). Italija
ima floto 166 letal, ki letno prevažajo 25 milijonov
potnikov in povezujejo Italijo s 60 drugimi
državami, ter 136 letališč. Pristanišča so ključni
element italijanskega prometnega sistema.  Italija
je pomembna sila v kontejnerskem ladijskem
prometu v Sredozemlju. Večina blaga se prevaža
po cesti, zato se sistem nenehno nadgrajuje in
izboljšuje (Nations Encyclopedia, 2019) .
Italijanska spletna maloprodaja je v zadnjih petih
letih rasla po 22,6 % povprečni letni stopnji in v
letu 2017 dosegla vrednost 10,2 mlrd EUR. V Italiji
je 44 % uporabnikov interneta opravilo spletno
nakupovanje v letu 2017 (Izvozno okno, 2019e).

Visoko razvita država s tretjim največjim gospodarstvom v EU, njen bruto domač
proizvod znaša 2,317 trilijonov dolarjev, je tudi osmo največje gospodarstvo na

svetu (CIA World Factbook, 2019)



Po zelo nestanovitnem obdobju tokov neposrednih
tujih investicij med letoma 2008 in 2012 so se
naložbe v Italijo stabilizirale in sedaj ohranjajo
stabilnost. Po podatkih Svetovnega poročila o
naložbah UNCTAD so v Italiji tokovi neposrednih
tujih investicij v letu 2018 znašali 24 milijard USD,
kar je 2 milijardi več manj kot leto prej – država je
sedaj po količini priliva NTI na 16. mestu (UNCTAD,
2019).
Dobra plat investiranja v Italijo je: močan
industrijski sektor, zelo dobra (včasih
neenakomerna) infrastruktura, visoko-izobražena
delovna sila in sama velikost trga, ki je 3. največji v
evroobmočju. Slaba plat investiranja je: šibak
bančni sistem, korupcija in organiziran kriminal,
prekomerna birokracija, visoki davki zaradi
prekomerne zadolženosti države (prav tam).

 
Italijanski potrošniki povprašujejo po kakovostnih
izdelkih. Pri nakupu dajejo prednost tistim, ki so
izdelani v Italiji. Zelo pomemben faktor nakupne
odločitve so tudi poprodajne storitve in natančne
informacije o izdelku. Italijani se hitro navdušijo za
novosti, zlasti v modnem sektorju. Kupna moč
italijanskih potrošnikov pada, zato postajajo vse
bolj občutljivi na cene (Izvozno okno, 2019e).

T R G  P R E H R A N S K I H  D O P O L N I L
Italijanski trg prehranskih dodatkov je vreden
skoraj 3 mlrd evrov in se je iz leta 2016 do leta
2017 povečal za 5,9 %. Približno 92% tržne
vrednosti izhaja iz prodaje lekarn, preostalih 8%
pa iz veleprodaje. V letu 2015 je posameznik
povprečno zaužil 1,6 tipov dodatkov, leta 2017 se
je ta statistika povzpela na 2,5 tipov dodatkov
(FederSalus, 2017).
Tržno povpraševanje se pojavlja zaradi različnih
potreb: toning up, krepitev telesa, posebne
preventivne potrebe. V letu 2017 je 65 %
italijanske odrasle populacije (približno 32
milijonov Italijanov) uporabljalo vsaj eno
prehransko dopolnilo. 

 

V povprečju je vsaka oseba uporabljala 2,5 vrste
dodatkov, pri čemer jih je več kot dve tretjini
menilo, da so varni in učinkoviti (prav tam).
Italijanski trg prehranskih dodatkov bo leta 2021
največji v Evropi s tržnim deležom 20,6 %, sledila ji
bo Nemčija (11,4 %), nato Rusija (11 %), Združeno
kraljestvo (9,5 %), Francija (8,6 %) in še preostali
trgi s skupnim deležom 38,9 %. Skupna vrednost
trga prehranskih dodatkov leta 2021 bo predvidoma
15 mlrd evrov (prav tam).
Podjetje Long Life je eno od večjih konkurentov na
italijanskem notranjem trgu (LongLife, 2019).

Vir: https://handluggageonly.co.uk/wp-content/uploads/2018/02/Hand-Luggage-Only-8-5-1280x854.jpg
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Za avstrijsko gospodarstvo so značilni močan
in velik storitveni sektor, močan industrijski
sektor in majhen, vendar zelo razvit
kmetijski sektor. Avstrijsko gospodarstvo
posluje bolje od povprečja EU. Avstrija ima v
celotni EU enega najvišjih BDP na prebivalca.
Avstrijski statistični inštitut (Statistik
Austria) poroča o 1,5-odstotni rasti
avstrijskega gospodarstva v letu 2016,
Inštitut za ekonomska raziskovanja (WIFO)
pa poroča o 2,8-odstotni rasti BDP v letu
2017 in 2018 (prav tam).
Zaradi višjega razpoložljivega dohodka, ki je
bil omogočen z reformo davka na dohodek in
nizke stopnje brezposelnosti, naraščajočega
prebivalstva, naj bi zasebna potrošnja ostala
visoka in še naprej rasla. Leta 2018 je
zasebna potrošna zrasla za 1,7%, javna
potrošnja pa za 1,1%. Avstrijska stopnja
brezposelnosti je bila aprila 2019 7,3-
odstotna, kar je precej nižje od povprečja EU.
V letu 2016 je bila stopnja inflacije v Avstriji
skoraj 1-odstotna, v marcu 2019 znašala 1,8%
(prav tam).

Avstrija velja za enostaven trg za poslovanje
slovenskih podjetij. Če je izdelek ali storitev
uspešen v Sloveniji, obstaja velika verjetnost,
da bo uspešen tudi v Avstriji. Vendar pa mora
podjetje avstrijskemu trgu ponuditi nov
izdelek ali pa ugotoviti razloge, zakaj naj bi
avstrijsko podjetje zamenjalo dobavitelja, ki
dobavlja podoben izdelek (GOV.UK, 2019).
Avstrija je leta 2016 imela 8,7 milijona
prebivalcev. Od leta 2000 do 2016 se je
število enočlanskih gospodinjstvih povečalo
za 46,2 odstotka. Število samskih
gospodinjstev je v letu 2016 preseglo 1,4
milijona, kar ustreza 37 odstotkom vseh
gospodinjstev. V letu 2016 je povprečno
gospodinjstvo sestavljalo 2,22 ljudi.  Statistik
Austria načrtuje rast prebivalstva za 9
odstotkov do leta 2040 (9,6 milijona ljudi).
Rast prebivalstva bo spremljalo staranje
prebivalstva in povečanje števila tujcev
(Statistik Austria, 2018).



Avstrija ima visoko zmogljivo infrastrukturo,
zanesljive prevozne storitve in strateško
ugodno logistično območje. Kakovost
logistične infrastrukture je v primerjavi z
mednarodno ravnjo zelo visoka. Značilni so
sodobni terminali z velikimi skladišči,
zadostnimi pretovornimi območji in dobrimi
prometnimi povezavami (Advantage Austria
International, 2019).
Avstrija ima odlično razvito mrežo
prometnega sistema in pretovornih vozlišč,
kjer intermodalni terminali povezujejo ceste,
železnice in vodne poti (ABA – Invest in
Austria, 2019a). Avstrija se uvršča med
vodilne evropske države na področju naložb
v svojo železniško infrastrukturo, te naložbe
znašajo kar 258 EUR na prebivalca (ABA –
Invest in Austria, 2019a).
Poleg optimalnih prometnih povezav preko
ceste, železnice, reke Donave in zraka, je
Avstrija tudi bistveno razvila svoje dejavnosti
na mednarodni podatkovni ravni. 

Avstrija je veliko vlagala v razširitev svoje
telekomunikacijske infrastrukture. Podjetja v
Avstriji lahko izkoristijo najsodobnejša
omrežja in sisteme visoke zmogljivosti (ABA
– Invest in Austria, 2019b).
Avstrija ima eno najbolj stabilnih
gospodarstev v Evropi. Država ima zelo
močno mrežo izvozno usmerjenih malih in
srednje velikih podjetij (MSP), visoke
akademske standarde, veliko pa vlaga tudi v
raziskave in razvoj (Izvozno okno, 2019).
Avstrijci imajo tradicionalno
konzervativnejše navade in okuse. Vendar pa
vse več ljudi, zlasti mlajših, ceni nove
prehranske izdelke (USDA Foreign
agricoltural service, 2017, str. 5-6). Za
avstrijske potrošnike je cena pomemben
element nakupne odločitve, a so za izdelke
višje kakovosti pripravljeni plačati tudi več.
Veliko potrošijo za izdelke, povezane z
zdravjem in dobrim počutjem (Izvozno okno,
2019).

T R G  P R E H R A N S K I H  D O P O L N I L
Pričakuje se, da bo avstrijski trg prehranskih
dopolnil v prihodnjem obdobju še naprej rastel,
gonilna sila je predvsem rastoča ozaveščenosti
avstrijskih potrošnikov o zdravju. Sektor podpirajo
tudi rezultati zadnjega avstrijskega poročila o
hranilni vrednosti, ki je pokazalo nizko porabo
različnih mineralov in hranilnih snovi, kot so
kalcij, vlakna, železo, pantotenske kisline itd
(Euromonitor International, 2019).
Medtem ko so velike multinacionalke predstavljale
večino prodajne vrednosti prehranskih dopolnil v
letu 2018, so se domači avstrijski proizvajalci
osredotočili predvsem na naravne sestavine in na
poudarjanje avstrijskega porekla (prav tam).

 

Distribucija izdelkov poteka preko dveh kanalov:
bolnišnice (32%) in lekarne / zdravniki (78%).
Prosta prodaja prehranskih dopolnil je v Avstriji
dokaj omejena in potrebujejo odobritev za prodajo
in jih je mogoče kupiti samo v licenčnih lekarnah.
Posledično so cene prehranskih dopolnil visoke
(prav tam). 
Maloprodajni sektor je precej zasičen, zato je letna
rast skromna. Majhna podjetja se soočajo z ovirami
za vstop, saj je skoraj 80% maloprodajnega trga v
lasti tujih multinacionalnk.  Prav tako Avstrijci
relativno počasi sprejemajo spletno nakupovanje
(Izvozno okno, 2019). 
Glavna konkurenta sta  CaliVita in podjetje BANO
Healthcare GmbH.

Vir: https://www.italiarail.com/sites/default/files/inline-images/austria_0.jpg
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Je največje gospodarstvo v Evropi in četrte
največje na svetu. Ima dobro razvito
infrastrukturo, usposobljeno delovno silo in je
vodilna izvoznica strojne opreme, avtomobilov,
kemikalij in gospodinjskih aparatov (Izvozno
okno, 2019a).
Gospodarska rast Nemčije je v letu 2018 znašala
1,9% BDP, kar je skupni BDP povečalo na 4,2
trilijone ameriških dolarjev. V letu 2018 je Nemčija
peto leto zapored zabeležila fiskalni presežek
(Izvozno okno, 2019b).
Vodilni delodajalec v državi je storitveni sektor, ki
zaposluje okoli 71% delovne sile, storitve pa
predstavljajo 68% celotnega BDP-ja Nemčije.
Industrijski sektor ustvari 31% odstotkov BDP-ja
in zaposluje 28% delovne sile, kmetijski sektor pa
ustvari približno 1% BDP-ja in zaposluje enak
odstotek delovne sile (Izvozno okno, 2019c).

 
Nemški potrošniki imajo relativno visoko
kupno moč, nizko stopnjo lojalnosti do
znamk in radi kupujejo izdelke po znižanih
cenah. Preferirajo izdelke ki so ekološki,
trajnostni in povezani z zdravim načinom
življenja. Kupovanje preko spleta je močno
razširjeno (Izvozno okno, 2019b). Med vsemi
zagonskimi podjetji v Nemčiji, je bilo največ
leta 2017 vloženo v podjetja, ki se ukvarjajo s
spletno trgovino (Germany Trade & Invest
2019a).
V Nemčiji živi 80,5 milijona prebivalcev in s
tem je Nemčija najštevilčnejša Evropska
država. Skladno s širšim trendom v razvitem
svetu, se tudi nemško prebivalstvo stara. Kot
protiutež staranju prebivalstva, Nemčija v
zadnjih letih beleži visoko stopnjo imigracije  
(Voigtlander in Seipbelt, 2018).

Nemčija je najbolj industrializirana evropska država in je z 80,5 milijoni
prebivalstva tudi najbolj poseljena (BBC, 2019).



Nemški trg je razmeroma velik, inflacija je nizka,
kupna moč gospodinjstev pa je visoka in se še
vedno stabilno dviga. Vladavina prava je močna in
Nemčija ima robusten sistem zaščite
intelektualne lastnine. Čeprav je korupcija
prisotna, je ta redka in praviloma preganjana ter
kaznovana (Heritage Foundation, 2019).

 
Nemško gospodarsko je relativno odprto,
inovativno, država pa je politično stabilna z
delujočo pravno državo in učinkovitimi
regulativnimi mehanizmi.

T R G  P R E H R A N S K I H  D O P O L N I L

Trg prehranskih dopolnil v Nemčiji je dokaj
fragmentiran, obstaja le nekaj večjih podjetij (Queisser
Pharma (z znamkami Doppelherz, Protefix, Stozzon,
Ramend, Litozin in Tiger Balm), Klosterfrau in Abtei).
To so podjetja, katerih primarna dejavnost je prodaja
farmacevtskih produktov, le manjši delež njihovega
celotnega prihodka pa predstavlja prodaja prehranskih
dopolnil. Ponudniki prehranskih dopolnil svoje izdelke
vse bolj tržijo preko spleta, bodisi preko lastnih
spletnih strani bodisi preko večjih platform, npr. preko
spletne trgovine Amazon (Mintel Marketing
Intelligence, 2019).

 

Vir: https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/berlin-skyline-200081539-47854546/2,w=993,q=high,c=0.bild.jpg

Vir: https://www.volksshake.de/wp-
content/uploads/2018/10/depositphotos_80027918

-stock-illustration-patch-made-in-germany.jpg
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Nizozemska je ključno središče v globalnem
poslovnem omrežju z napredno
infrastrukturo, ki je usmerjena v prevoz
blaga, ljudi in elektronskih podatkov.
Nizozemska ima odličen dostop do evropske
celine in veliko blaga vstopa v EU prek nje.
Njeno prometno infrastrukturo je Svetovni
gospodarski forum leta 2018 uvrstil med
najboljše na svetu (Department for
international trade, 2019). Glavna
distribucijska mesta predstavlja Rotterdam,
največje evropsko pristanišče in
Amsterdamsko letališče Schiphol, četrto
največje letališče v Evropi. 
V globalnem poročilu o konkurenčnosti za
leto 2018, ki ga je predstavil Svetovni
gospodarski forum (WEF), je bila Nizozemska
najbolje uvrščena v Evropi glede svojega
prometnega omrežja in oskrbe z vodo ter
energijo (Port of Rotterdam, 2018). 
Zaradi svetovnih morskih pristanišč in
letališč, razvejane mreže cest in železnice
ter 100% digitalnega telekomunikacijskega
omrežja, ki sodi med najkakovostnejše na
svetu po hitrosti in zanesljivosti, je
Nizozemska infrastruktura ena najboljših na
planetu (Netherlands Foreign Investment
agency, 2019).
Z najvišjo gostoto širokopasovnih
priključkov na prebivalca na svetu - 99%
vseh gospodinjstev - in eno najhitrejših
povprečnih širokopasovnih hitrosti na svetu,
je Nizozemska ena izmed najbolj žičnih in
kibernetsko zaščitenih držav v Evropi (prav
tam).

 
 

Nizozemska je sedemnajsto največje
gospodarstvo na svetu in peta največja v
Evropski monetarni uniji , katere
br(export.gov, 2018b).
Nizozemsko gospodarstvo trenutno doživlja
stabilno rast, nizozemska vlada pa
predvideva nadaljnjo rast v višini 2,7% v letu
2019. Predvidena gonilna sila rasti sta
povečan izvoz in poslovne naložbe ter na
novo okrepljena domača potrošnja (prav
tam).
Minimalna bruto mesečna plača je januarja
2019 znašala 1.616 EUR, povprečna bruto
mesečna plača pa je v letu 2018 znašala
2.855 EUR (Izvozno okno, 2019).

Nizozemska je geografsko majhna, gosto poseljena država z 17 milijoni prebivalcev,
ki zaseda zelo strateško lokacijo, z največjim evropskim pristaniščem  po obsegu v

Rotterdamu (Department for international trade, 2019).



Različne mednarodne raziskave Nizozemsko
uvrščajo med vodilne države v
industrializiranem svetu z najugodnejšimi
poslovnim in naložbenim okoljem. The
Economist Intelligence Unit (EIU) uvršča
Nizozemsko na deseto mesto v razvrstitvi
glede na poslovno okolje za leto 2016-2020
(export.gov, 2018b).
Trije glavni razlogi, zakaj je za podjetja
dobro razmisliti o izvozu na Nizozemsko:
Inovativna poslovna skupnost lačna za nove,
visoko kakovostne izdelke; Država z
najboljšimi logističnimi in distribucijskimi
omrežji v Evropi; Država z močnimi
povezavami z ostalo Evropo in širše
(export.gov, 2018b). Dodatne prednosti
nizozemskega trga so: zgodnja adaptacija
nove tehnologije; eno od najbolj odprtih
gospodarstev na svetu (prav tam).

 
 

Nizozemska je šesta največja gospodarska
sila v evro-območju in peta največja
izvoznica blaga. V Evropski uniji, igra
pomembno vlogo kot evropsko prometno
vozlišče, ki ima vedno večji trgovinski
presežek, stabilne odnose med delodajalci in
delojemalci ter nizko stopnjo brezposelnosti
(Izvozno okno, 2019).
Nizozemski potrošnik je razmeroma bogat,
vendar ima običajno precej skromne
potrošniške navade. Tradicionalni
nizozemski potrošnik raje kupuje poznane
blagovne znamke. Zaupanje je temelj vsakega
nakupa na Nizozemskem (TextMaster, 2018).
Nizozemska ima močno tradicijo
podjetništva, prehod v kulturo zagonskih
podjetij pa je potekal počasi. Dostop do
kapitala prek finančnih institucij je omejen
in podjetja so soočena s konzervativno
kulturo (World Business Culture, 2019).

T R G  P R E H R A N S K I H  D O P O L N I L
V letu 2020 bo trg prehranskih dopolnil na
Nizozemskem   dosegel vrednost 169,2 mio EUR,
kar je za 17 mio EUR več kot 6 let pred tem, tako
bo Nizozemska zasedla 12. od 34. mest na Evropski
lestvici vrednosti trga prehranskih dodatkov. Tako
je za Italijo in Nemčijo, vendar pred Avstrijo,
Hrvaško in Slovenijo (Statista, 2019).
V letu 2012 je nizozemski Nacionalni institut za
javno zdravje in okolje naredilo raziskavo o
uporabi prehranskih dodatkov na Nizozemskem.
Ugotovili so, da 33,7 % populacije (med 7-im in
69-im letom) uporablja prehranska dopolnila in
sicer, 40 % med zimo ter 27 % med preostalim
delom leta. 

 

Največja uporaba je bila zabeležena pri ženskah
med 31 in 50 let, ki je skoraj 60 %, najmanjša
uporaba se pa nahaja pri moških med 14 in 18 let, ki
znaša 27 % (National Institute for Public Health
and Environment, 2012).
Konkurenčno podjetje predstavlja Kruidvat, ki je
veriga trgovin z internetno prezenco, ki se
specializira v prodaji izdelkov za zdravje in lepoto,
hkrati pa prodaja tudi modne dodatke, elektroniko,
dekoracijo za dom, ipd (Kruidvat, 2019).

Vir: https://d3axtirg7bcujw.cloudfront.net/Dutch-Countryside_4_1024x522.jpg
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A N A L I Z A  P O T E N C I A L N E G A
P O T R O Š N I K A  

Anketa je potekala od 16. junija 2019 do 7. julija
2019, preko spletne platforme 1ka, ter spletno
povezavo do tako ustvarjenih anket objavili v
skupine na Facebooku, katerih člani so bili
Nizozemci, Hrvati, Nemci, Avstrijci in Italijani.
Anketni vprašalnik smo v elektronski obliki
razposlali približno 70-80 potrošnikom z vsakega
trga, natančneje 76 Hrvatom, 73 Avstrijcem, 79
Nemcem, 80 Nizozemcem in 72 Italijanom. Glede
na število članov teh skupin, je bila odzivnost v
povprečju 73 odstotna. Na zastavljena vprašanja je
glede na število članov skupin odgovoril največji
odstotek Hrvatov (76 od 100) ter najmanjši
odstotek Nemcev (79 od 114).
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz petih
vprašanj. Prvo se je nanašalo na spol, starost in
državo iz katere prihaja anketiranec. Nadalje nas
je zanimalo, kje vprašani po navadi kupujejo
prehranske dodatne.

 
 

Zanimalo nas je tudi, koliko denarja mesečno v
povprečju vprašani namenijo nakupu tovrstnih
izdelkov. Četrto vprašanje je potrošnike
spraševalo po tem, kaj je za njih najpomembnejše
pri nakupu takšnih izdelkov. Zadnje vprašanje pa
se je nanašalo na zaupanje spletnemu
nakupovanju, saj se podjetje Ars Pharmae želi
osredotočiti na spletno prodajo svojih izdelkov na
tujih trgih.

HRVAŠKI POTROŠNIK: Po vzorčnih podatkih lahko predpostavimo, da so Hrvaški potrošniki še vedno precej
tradicionalne narave, kar pomeni, da se spletnega nakupovanja ne poslužujejo v veliki meri, poleg tega pa mu
celo ne zaupajo. Zanimiv se nam je zdel predvsem velik odstotek tistih, ki prehranske dodatke nakupujejo v
drogerijah, ter majhen odstotek tistih, ki se po tovrstne izdelke odpravijo v lekarne. Povedali so nam namreč, da
na Hrvaškem lekarne povezujejo z nečim kar je drago, ter se tja večinoma odpravijo zgolj po zdravila za glavobol,
prehlad in druge bolezni, nikakor pa tam ne opravijo nakupa prehranskih dodatkov. Glede na to, da kupna moč
hrvaškega potrošnika na splošno ni velika, nas ni presenetilo, da večina potrošnikov za nakup prehranskih
dodatkov nameni zgolj do 20€ mesečno in, da jim je pri nakupu najpomembnejša ugodna cena izdelkov. Glede na
odgovore, pridobljene z anketnimi vprašalniki, bi lahko ocenili, da hrvaški potrošniki morda niso najboljša ciljna
skupina za izdelke podjetja Ars Pharmae.

 
AVSTRIJSKI POTROŠNIK: Predpostavimo lahko torej, da so Avstrijski potrošniki verjetno tisti, na katere bi bilo s
strani podjetja Ars Pharmae vredno ciljati. Za to obstaja več razlogov. Dobra tretjina vprašanih je namreč
naklonjena spletnemu nakupovanju prehranskih dodatkov, kar 77 odstotkov vprašanih pa le- temu tudi zaupa.
Poleg tega gre za potrošnike, ki pri nakupu tovrstnih izdelkov upoštevajo predvsem naravne sestavine, kvaliteto
in skrb za lastno zdravje. Prav tako je velik odstotek vprašanih pripravljen nakupu prehranskih dodatkov
mesečno nameniti več kot 20€ oziroma celo več kot 50€. Glede na odgovore, pridobljene z anketnimi
vprašalniki, bi torej lahko ocenili, da bi podjetje Ars Pharmae s svojimi izdelki zagotovo lahko prepričalo
avstrijske potrošnike.

Vir: https://www.freelogoservices.com/blog/wp-content/uploads/iStock-616893620.jpg



NEMŠKI POTROŠNIK: Predpostavljamo lahko torej, da bi bili nemški potrošniki sicer lahko potencialno kupci
izdelkov podjetja Ars Pharmae, a kljub temu obstaja kar nekaj ovir. Čeprav imajo Nemci visoko kupno moč, je še
vedno velik procent nemških potrošnikov pri nakupu prehranskih dodatkov fokusiran na njihovo ugodno ceno.
Na mesec je za tovrstne izdelke le zelo majhen odstotek kupcev pripravljen odšteti več kot 50€. Spodbudno je
vseeno to, da veliko število potrošnikov poudarja tudi pomen kvalitete izdelkov in njihovih naravnih sestavin, še
bolj pozitivno pa je opažanje, da kar 87 odstotkov vprašanih zaupa v spletno nakupovanje prehranskih dodatkov,
veliko le- teh pa tudi dejansko nakupuje tovrstne izdelke preko interneta, na kar prav za prav cilja podjetje Ars
Pharmae. Nemškega potrošnika torej lahko vidimo kot potencialnega kupca, vseeno pa obstaja skrb glede vsote,
ki jo je pripravljen odšteti za nakup izdelkov, ki jih ponuja podjetje Ars Pharmae.

 
NIZOZEMSKI POTROŠNIK: Na podlagi anketnih vprašalnikov lahko torej predpostavljamo, da bi lahko bil prav
nizozemski potrošnik tisti, na katerega bi moralo podjetje Ars Pharmae usmeriti največ pozornosti. Izjemno velik
delež vprašanih namreč kupuje prehranske dodatke preko spleta in takšnemu nakupu tudi zaupa, poleg tega pa
so za nakup tovrstnih izdelkov pripravljeni odšteti v veliki večini preko 20€ oziroma celo preko 50€ mesečno. Ni
jim namreč tako pomembna ugodna cena izdelkov, pač pa pri nakupu največjo pozornost namenijo naravnim
sestavinam in kvaliteti, ki prav za prav odlikujeta izdelke podjetja Ars Pharmae. Pri odgovorih nizozemskih
potrošnikov v bistvu nismo zasledili nič, kar bi lahko za omenjeno podjetje predstavljalo tveganje, zato lahko
ocenimo, da se je brez dvoma vredno usmeriti in ciljati na nizozemskega potrošnika.

 
ITALIJANSKI POTROŠNIK: Na podlagi odgovorov anketiranih italijanskih potrošnikov, lahko ocenimo, da bi bilo
ciljati na le- te s strani podjetja Ars Pharmae kar nekoliko tvegana poteza. Čeprav več kot polovica vprašanih
zaupa nakupovanju prehranskih dopolnil preko spleta, se še vedno večina poslužuje nakupa v lekarnah ali
drogerijah in ne preko spletnih strani. Poleg tega je za anketirane italijanske potrošnike ugodna cena izdelkov
precej bolj pomembna od njihove kvalitete. Tudi mesečni znesek, ki so ga italijanski potrošniki pripravljeni
odšteti za prehranske dodatke je razmeroma nizek. Na podlagi ugotovljenega torej predpostavljamo, da italijanski
potrošniki morda niso najbolj primerna ciljna skupina za podjetje Ars Pharmae.

Vir: https://remarked.ru/press/wp-content/uploads/2018/05/opros-potrebiteli-predpochitayut-pokupat-tovary-napryamuyu-u-
proizvoditeley-main-940x402.jpg

PRIMERJAVA:  Načeloma bi se podjetje lahko širilo na vse z njihove strani izbrane trge, saj vsak izmed njih prinaša
določene prednosti, poleg tega pa se nam zdi internacionalizacija smiselna predvsem zato, ker redko katero
podjetje v svetu razpolaga s tako edinstveno učinkovino kot je na primer abigenol, kar je vsekakor ogromna
konkurenčna prednost. Zbrane informacije podjetju narekujejo, da lahko značilnostim potrošnika prilagaja
marketing (predvsem komunikacijo in kanale). Vsekakor pa podjetju svetujemo fokus na nizozemski trg, ki je po
našem mnenju za Ars Pharmae najbolj primeren.
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V S T O P N A  S T R A T E G I J A  N A  T U J E
T R G E

Poznamo več načinov vstopanja na tuje trge,
med katerimi so najbolj znani: direktni izvoz,
licenciranje, franšizing, partnerstvo, skupno
podjetje, nove naložbe itd. Za uspešen
prodor na tuji trg potrebuje podjetje
informacije o svojih ciljnih kupcih, tržni
strukturi, načinu poslovanja v izvozni državi
in nakupovalnih navadah kupcev, poslovni
kulturi, ter vnaprej določeno marketinško
strategijo, ki jo bo uporabilo pri
promoviranju svojih produktov in
privabljanju novih uporabnikov. Za podjetje
Ars Pharmae smo se odločili za pristop
izvoza s pomočjo spletne prodaje, ker je to
danes najbolj uspešen in stroškovno
učinkovit pristop, ki podjetjem z vsega sveta
omogoča z majhnimi stroški doseči praktično
celotno svetovno populacijo. Pomembno je
že takoj poudariti, da je Evropa majhen in
omejen trg za poslovanje s prehranskimi
dopolnili, saj največji promet in rast v panogi
beležijo v Aziji in Ameriki (Grandview
Research, 2019). Strateško gledano je za
podjetje priporočljivo, da se v prihodnjih
desetih letih odloči tudi za vstop tudi na
največje globalne trge.

 
 

Prva možnost, ki jo ima podjetje je, da
trenutno spletno stran prevede v jezike
ciljnih izvoznih trgov (Hrvaška, Italija,
Nemčija, Avstrija, Nizozemska), ter prilagodi
samo gradivo za oglaševanje. Druga možnost,
ki jo ima podjetje pa je, da registrira povsem
novo domeno, ki bo namenjena izključno
določenemu izvoznemu trgu v lokalnem
jeziku, končna alternativa pa je samo
angleški prevod že obstoječe spletne strani.
Po daljšem premisleku in pogovoru z enim od
zaposlenih iz Comtrade d.o.o. smo prišli do
zaključka, da je najbolje spletno stran
prilagoditi za vsak lokalni trg posebej, ter
tako uporabnikom omogočiti komunikacijo in
pregled spletne strani v domačem jeziku.
Poleg osnovne postavitve strani je
pomembno, da podjetje uredi splošne pogoje
poslovanja, ter določi načine plačila.
Postopek nakupa mora biti uporabniku
prijazen in preprost, hkrati pa tudi
brezplačna poštnina vodi v večjo prodajo.
Čez nekaj let lahko podjetje pričakuje tudi
poslovanje s kriptovalutami, zato te
pomembne industrije, ki je trenutno še v
razvoju ne sme zanemariti. Dejstvo je, da se
največje globalne inštitucije ukvarjajo z
regulacijo in postavljanjem globalnega
sistema za poslovno uporabo kriptovalut,
zato podjetja, ki bodo v koraku z vsemi
plačilnimi novitetami zagotovo vstopajo v
čas, kjer bodo že samo s plačilnim sistemom
dosegali konkurenčno prednost.

Vid: https://emerhub.com/wp-content/uploads/market-entry-planning.png



DIFERENCIACIJA PODJETJA NA TRGU: Danes se je v svetu globalne konkurence zelo težko
diferencirati, saj se produkti, ki pridejo kot inovacija na trg, praktično izdelani s strani
konkurentov v zelo kratkem času, ki je odvisen od posamezne industrije. Za podjetje Ars
Pharmae je pomembno, da svojo tržno nišo išče v redki jelki, ki izhaja iz slovenskih gozdov, ter
na njej hkrati gradi tudi prodajni slogan. Ta je lahko oblikovan s konceptom: ''Prvi produkti z
edinstveno jelko iz slovenskih gozdov!'' ali ''Spoznali ste vse vrste prehranskih dopolnil, zdaj je
čas da spoznate še najboljše iz domače jelke slovenskih gozdov''. Raziskave so pokazale, da se
kupci radi izdelku približajo preden jih ta prepriča v končni nakup, zato je ključno, da se na
spletni strani doda možnost povečanja slike, oziroma omogoči aktiven ogled s približevanjem in
vrtenjem produkta v vse smeri (E-learning Industry, 2019). Prav tako je pomembno, da spletna
stran vsebuje podrobne informacije o pošiljanju in načinu plačil, kjer so vse podrobnosti o tem
kdo je odgovoren za izgubo in uničenje pošiljk jasno razloženi, ter katero podjetje s
pošiljateljem sodeluje pri dostavi. Uporabniki prav tako potrebujejo kontaktne podatke,
priporočljivo pa je tudi, da podjetje omogoči kontaktni center, ki je uporabnikom na voljo 24ur
za potencialne težave, s katerimi se ti srečujejo.

 
DEJAVNIKI NAKUPNIH ODLOČITEV IN RAZLIKOVANJA MED PRODUKTI: Prvi in hkrati zelo
pomemben faktor, ki vpliva na nakup, je faktor ekonomičnosti. Če je produkt za potrošnika
predrag, ga ta ne bo kupil, čeprav morda ustreza vsem ostalim potrošniškim kriterijem. Manjši
delež kot produkt zajema v posamezni nakupovalni košarici, manjši vpliv bo imela cena
produkta na končno odločitev. Drugi faktor je faktor funkcionalnosti, ki temelji na uporabnosti
produkta, ki bo zadovoljil osnovne potrebe kupca, zaradi katerih ta produkt tudi kupuje. Ostali
faktorji so: dejavniki tržnih kombinacij (izdelek, cena, promocija, kraj distribucije), personalni
(starost, poklic, življenjski slog, socialni in ekonomski status, ter spol potrošnika), psihološki
(zaznavanja, motivacija, učenje, prepričanje in stališče), ter socialni in kulturni faktor, ki je
specifičen za vsakega posameznega potrošnika (Conversionxl, 2019). Za podjetje najlažji pristop
je sodelovanje z lokalnimi športniki, oziroma drugimi javnimi osebami, ki so znane na lokalnem
območju. Sodelovanja so v današnjem času zelo pogosta, saj je moč socialnih omrežij večja kot
kadarkoli prej. Dobro poznana javna osebnost ima moč, da posamezen produkt skozi
sponzorstvo podjetja približa svojim sledilcem, ter tako pospeši doseg podjetja, ki poleg svoje
marketinške kampanje svojo prisotnost oznanja tudi s kvalitetnimi sodelovanji, ki morajo biti
strateško določena. To pomeni, da za specifičen izdelek oseba, s katero bo podjetje sodelovalo,
ustreza profilu ciljne potrošniške skupine.

 
DIGITALNI MARKETING: MODEL 4E (Experience, Exchange, Evangelism, Everyplace): Kupec
pričakuje prijetno nabavno izkušnjo, ki je dostopna na vsakem koraku, hkrati pa bo iskal
vrednote s katerimi lahko poveže sebe in podjetje, ter to deli naprej med svojimi prijatelji in na
socialnem omrežju (Baybridge Digital, 2019).. 



Kaj je vaša zgodba? Za podjetje Ars Pharmae je pomembno, da vse zanimive podrobnosti snovanja
podjetja jasno tudi razkrije pri opisu podjetja na lastni spletni strani. Pomembno je kdo je dobil idejo, kaj
ga je na to napeljalo, ter kakšna so bila prva leta poslovanja. Ljudje imamo radi zgodbe o uspehu, ki se
začnejo nepredvidljivo, ter nadaljujejo skozi vztrajno delo in predanost, kar podjetje Ars Pharmae tudi
poseduje. Pomembno je naglasiti uporabo naravnih učinkovin, ter gozdnatost Slovenije, kot ene izmed
najbolj gozdnatih držav v Evropi. To lahko podjetje naprej uporabi kot iztočnico za svoje prihodnje cilje, ki
sigurno temeljijo na raziskavah in razvoju, s katerimi bodo svojim uporabnikom dodatno pomagali do
zdravega življenja z novimi naravnimi prehranskimi dopolnili.
Kdo je idealni kupec in kako ga nagovarjate? Za podjetje Ars Pharmae je pomembno, da pri tem
vprašanju svojo analizo najprej usmeri na posamezne trge, kot smo to mi naredili tudi v sami nalogi. Nato
pa sledi znotraj vsakega trga analiza uporabniške kulture, katerim se prilagodi iskanje potencialnih ljudi
za prihodnje sodelovanje. Pomembno je, da se tudi različne ciljne skupine po različnih starostnih
skupinah nagovarjajo po prodajnih kanalih, ki so zaznani kot najbolj uporabljani za to ciljno skupino. Na
primer Instagram je primeren za nagovarjanje oseb med 20-35 letom, saj se ta starostna skupina največ
zadržuje na tej aplikaciji, hkrati pa se veliko podjetij preko Instagrama neprestano oglašuje, ter svoje
izdelke ponuja med samimi oglasi.
Kako se ujema korporativna in produktna blagovna znamka? Ars Pharmae ima produktno strategijo, ki
se ujema z osnovno korporativno strategijo. Predlagamo, da se v prihodnosti podjetje še naprej
osredotoča na usklajenost teh dveh strategij, saj je to ključno pri ohranjanju enotne vizije podjetja. V
nasprotnem lahko pride tudi do zmede pri strankah, kar bi posledično zmanjšalo prodajo in ugled
podjetja.
Katero blagovno znamko obožujete/katero blagovno znamko obožuje vaš kupec? Zakaj? Kaj se lahko od
tega naučite? Pomembno je, da v tem primeru Ars Pharmae od zaznanega podjetja ne kopira neposredno
prodajne in korporativne strategije, vendar samo izvleče informacije, s katerimi si bo pomagala pri
postavljanju lastne blagovne znamke, katerim bodo dodane tudi unikatne lastnosti in vrednote tako
podjetja kot zaposlenih.
Kakšno zgodbo in komunikacijo s kupcem ima konkurenca? V Sloveniji je verjetno od proizvajalcev
prehranskih dopolnil najbolj znano podjetje Sensilab. Oglaševanje podjetje izvaja preko televizijskih in
radijskih kanalov. Do sedaj so se tudi držali redne izdaje lastne revije štirikrat letno, v kateri strokovnjaki
z zdravstvenega področja govorijo na tematike primerne letnim časom izdaje. A v podjetju se zavedajo, da
je najboljše oglaševanje med samimi zadovoljnimi uporabniki, zato tudi sodelujejo s kar nekaj znanimi
javnimi osebami. Pospeševanja prodaje se podjetje loteva z različnimi akcijami, katere oglašujejo s
pomočjo letakov. Prav tako ponujajo nad določenimi količinami naročil brezplačno dostavo, kar kupce
prav tako potegne, da kratkoročno več zapravijo za svoje nakupe, kot pa bi brez navedenih ugodnosti.
Neposredno prodajo podjetje seveda izvršuje preko svoje spletne strani, ter v fizičnih poslovalnicah, kjer
imajo veliko prijaznega osebja, ter zanimivo spletno stran, ki je enostavna za uporabo in lahko berljiva.
Strokovni svetovalci skrbijo, da so težave kupcev rešene hitro in učinkovito. Čeprav izdelki Ars Pharmae
ne temeljijo na enakih učinkovinah kot izdelki Sensilab-a, pa lahko komunikacijske kanale analizira, ter se
iz njih veliko nauči in jih uporabi pri svojem postavljanju marketinške strategije. Informacije o
konkurentih so lahko ključnega pomena, saj podjetja dobijo vpogled kje ležijo njihove konkurenčne
prednosti, ter na kaj se lahko osredotočajo, na kar konkurenca še ni pozorna.

S T R A T E G I J A  B L A G O V N E  Z N A M K E



Kakšna je uporabniška izkušnja? Kako si želite, da bi se uporabnik počutil? Podjetje Ars Pharmae mora
za boljšo uporabniško izkušnjo najprej prenoviti spletno stran, ki trenutno ne deluje najbolj sodobno,
čeprav seveda z njo ni funkcionalno nič narobe. Kot smo predhodno v analizi že omenili, manjka nekaj
pomembnih elementov, ki so ključni za dobro uporabniško izkušnjo na spletni strani. To so: ključne
besede, ki bodo uporabniku omogočile dodatno brskanje po spletu, videoposnetek vsakega prodajnega
izdelka, ter možnost približevanja izdelka, s katerim si kupec bolje ogleda izdelek, kar vodi v večjo
verjetnost končne nakupne odločitve. Za neko dodatno karakteristiko, ki bi na trgu izstopala, bi bilo
morda vredno preizkusiti organiziran webinar, na katerem bi uporabniki v živo preko spletne strani
poslušali krajše (15 - 20 minut) predavanje o posamezni zdravstveni tematiki, ki se lahko iz tedna v teden,
ali iz meseca v mesec razlikuje.
Katere vrednote izraža vaša znamka? Ars Pharmae bi se lahko osredotočila na modrost poznavanja
narave, ter pridobivanja naravnih učinkovin iz lokalnih gozdov. Prav tako ima podjetje tudi možnost, da se
predstavi kot ozaveščeno, saj je v današnjem svetu veliko podjetij s prehranskimi dopolnili, a imajo le
redka tako naravne učinkovine kot Ars Pharmae. Nekatera temeljijo na rastlinski bazi, a to še vseeno ni
tako posebno kot abigenol iz bele jelke. Podjetje že uporablja besedo ''moder'' v svojem sloganu, ter hkrati
modro barvo. Mi predlagamo bolj bogato modro barvo, to pa seveda pride skupaj s prenovo spletne
strani, ki trenutno kot smo že omenili ni najbolj sodobno dovršena. Prav tako se lahko ob straneh spletne
strani prepredajo iglice jelke, kar bi dodatno poživilo samo uporabniško izkušnjo pri obisku spletne
strani. 
Podjetje se mora še pred začetkom urejanja svoje blagovne znamke tudi vprašati, s katerimi besedami želi
biti povezana, ter seveda katerim se želi izogniti. Ta seznam nato postane temelj, na katerem podjetje
gradi svojo blagovno znamko.

 
 
 
 
 

       POMANJKLJIVOSTI E-KOMUNICIRANJA
 
 

Verjetno največja pomanjkljivost spletne prodaje in e-komuniciranja je pomanjkanje osebnega stika,
katerega so kupci navajeni v regularni prodaji. Občutek ''nekaj klikov, pregled produktov, dodaj v košarico
in zaključi plačilo'' enostavno ni enak občutku, ki ga ima kupec v trgovini pri stiku s prodajalcem. Tej
pomanjkljivosti se lahko prodajalec izogne, oziroma jo zmanjša z dodatno funkcijo virtualnega pregleda
fizične poslovalnice, ter možnosti video-klica za uporabo storitev.
Naslednja pomanjkljivost je hitrost dobave produktov. To pomeni, da nekaj kar potrebujemo danes,
praktično ne moremo naročiti preko spletne trgovine, saj ne bo pravočasno dostavljeno.  V takih primerih
je fizična prodajalna veliko bolj učinkovita od spletne prodaje,
Spletna prodaja prav tako kupcu ne omogoča preizkusiti produkta med samim nakupovalnim procesom.
Kot je že omenjeno v besedilu, je za to potrebno dodati funkcije, ki omogočajo 360° ogled in približevanje
produkta, s katerim si bo kupec ustvaril vtis o samem produktu veliko bolje, kot če teh možnosti na
spletni strani ne bi imel.
Zadnja pomanjkljivost, ki jo bomo izpostavili pa je varnost spletnega nakupa. Večino spletnih plačil se
izvede s pomočjo kreditnih kartic. To izziva uporabnikovo zaupanje pri poslovanju z osebnimi podatki, saj
lahko kriminalne združbe te s krajo identitete zlorabijo. Pomembno je, da podjetje spletno stran čim bolje
zavaruje in potencialno zahteva dodatno verifikacijo preko mobilnih sporočil. Tako se zagotovi tudi
uporabnikovo zaupanje v poslovanje in širitev dobrih varnostnih ukrepov podjetja glede varnega
spletnega poslovanja. 
Podjetje mora biti pozorno na pomanjkljivosti e-komuniciranja, saj se le tako lahko zaveda elementov,
katere kupci preko spletnih nakupov pogrešajo, ter tako najdejo najbolj optimalno spletno rešitev, ki bo
uporabniško izkušnjo čim bolj približala tisti, ki vključuje fizičen kontakt s prodajalci v poslovalnici.

Vir slika: https://reverse.mortgage/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/cons.png



MNENJE O IZGLEDU SPLETNE STRANI ARS PHARMAE D.O.O.:
Spletna stran je zelo osnovna. Uporaba barv morda ni najboljša, prav tako funkcija približanja slik
produktov ni omogočena. To posledično pomeni, da si kupec težje predstavlja sam produkt, kot bi si ga
lahko ogledal fizično v prodajalni. Kot smo omenjali skozi celotno nalogo to vodi v manjšo stopnjo
nakupnih odločitev. Za dodatno in bolj prijazno uporabniško izkušnjo manjka videoposnetek, ki bi na
kratko prikazal komu je posamezen produkt namenjen, ter kakšen je namen uporabe produkta. Pri
posameznem produktu je potrebno tudi poenostavljeno predstaviti učinkovitost produkta, ter
potencialno na začetku navesti ključne besede, s katerimi si lahko uporabnik pomaga pri iskanju in razlagi
posameznih učinkovin na spletnem brskalniku kot je npr. Google. Uporaba izključno strokovnih izrazov se
odsvetuje, saj uporabnikovo nepoznavanje vseh izrazov zmanjša možnost dejanskega nakupa produkta.
Kot smo predhodno omenili je za uporabnike pomembno, da lahko sami preberejo osnove učinkovin na
spletu in raziščejo ključne besede, kar vodi v povečanje transparentnosti poslovanja in večje zaupanja v
razmerju do podjetja. Ključno je, da se spletna stran prenovi v sofisticirano obliko, ki bo izražala kvaliteto
podjetja, ter kupcu dajala vtis, da je podjetje v koraku s časom, oziroma je vodilno na svojem področju
poslovanja..



V Avstriji, ki trenutno še ne podpira v popolnosti spletnega nakupovanja, predlagamo tudi rabo
ustaljenih kanalov (kot so denimo jumbo plakati, televizijske in radio oglase), saj se bodo tako
ljudje najlažje spoznali s produkti, brez da bi pri tem dobili takojšnji odpor pred nakupom
izdelkov. Težava pri tem pa je, da so te oglasi zelo dragi, ter delujejo bolj na lokalni ravni.
Stroškovno gledano bi imelo morda podjetje pri tem več stroškov kot koristi, zato je
pomembno, da se pri vstopu na ta trg naredi še dodatna analiza, ki bo pokazala kateri prodajni
kanali najbolje sovpadajo tudi s finančnim proračunom podjetja, katerega bo to namenilo za
marketing. V Italiji in Nemčiji se nam zdi najboljša uporaba socialnih omrežij, saj imata obe
državi veliko število prebivalcev, zato posledično sklepamo, da jih veliko tudi uporablja socialna
omrežja. Iz lastnih izkušenj in pregleda socialnih omrežij kot je Instagram, smo zasledili veliko
oseb, ki v omenjenima državama promovirajo zdrav življenjski slog. Za Hrvaški trg pa se nam zdi
primerno, da podjetje uporabi pristop pospeševanja prodaje s pomočjo znanih športnih
osebnosti. Vemo, da je Hrvaška zelo športna država, ki ima tudi ene izmed najboljših vrhunskih
športnikov na svetu v različnih športih. Zato predlagamo, da se podjetje poveže s športnimi
ekipami ali posamezniki, ter z njimi sodeluje v sponzorskem razmerju. 
Za konec naj povemo, da je najbolj pomembna odločitev podjetja, kako bo predstavilo lastno
blagovno znamko, ter s kakšnimi vrednotami bo izstopalo na trgu. Pozornost mora biti na
kvaliteti uporabniške izkušnje, ter vsemi ključnimi elementi, katere smo navedli v nalogi.
Podjetje nagovarjamo, da mora pri internacionalizaciji s pomočjo spletne trgovine stopiti v
korak s sodobnimi vizualnimi učinki spletne strani, saj je prvi vtis seveda v hitrem življenjskem
okolju zelo pomemben.

Ugotovili smo, da ima podjetje priložnosti na vseh proučevanih trgih, da pa ponujajo različen
potencial in imajo tudi kupci različne nakupne navade in   kanale. Zato smo trge razvrstili po
privlačnosti okolja in diskusijo o zaporedju vstopa povezali z lastnostmi uporabnikov. Najlažji in
stroškovno najbolj ugoden je definitivno spletni vstop na tuji trg, kjer poleg spletne strani na
začetku ni potrebno finančno vlagati v izgradnjo ali zakup fizičnih poslovnih prostorov.
Pomembno pa je, da se lokalna spletna stran prilagodi tudi lokalni kulturi katero podjetje v
vsaki državi naslavlja po njenih najbolj pomembnih karakteristikah, saj so si države po kulturah
različne, kot smo to v analizah ugotovili.
Pri prodoru na druge evropske trge je po naši oceni za podjetje smiselno krepiti področje
infrastrukture. Glede na opravljeno analizo, pogovor z vodstvom podjetja in prebrano literaturo
ocenjujemo kot primerno rešitev, da bi v bližini vseh držav, na katere se osredotočamo,
ustanovili nekakšno središče, ki bi služilo proizvodnji, pakiranju in tudi distribuciji produktov
podjetja Ars Pharmae. Prav gotovo pa gre tu za dolgotrajno in finančno močno obremenjujočo
investicijo, ki pa bi vseeno prinesla določene konkurenčne prednosti. Skozi analizo Porterjeve
verige vrednosti podjetja predlagamo še eno precej cenejšo in tudi logistično precej
enostavnejšo rešitev - za širitev na kar 4 nove evropske trge je   po naši oceni vsekakor
potrebno zaposliti tujega sodelovca. To bi podjetju prineslo še eno osebo, ki bi se osredotočala
izključno na mednarodno sodelovanje, poleg tega pa bi se na ta način podjetje tudi nekoliko
»odprlo«- ocenjujemo namreč, da bo bolj mednarodna ekipa podjetju dala nov zagon za prodor
na mednarodne trge. Temu primerno mora biti tudi komuniciranje s strankami, ki se bo po
vsakem posameznem trgu razlikovalo. 

Vir slika: http://gamsatessaytutor.com/wp-content/uploads/2017/07/Conclusion.jpg


