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MARKETING

DODANA VREDNOsT

Fonda.si: Ljubezen do morja kot osebnost 
blagovne znamke 

Irena Fonda je tista doktorica molekularnobioloških zna-
nosti, ki je raziskovanje v laboratoriju inštituta zamenjala 
za vodenje inovativnega podjetja. Srce je sledilo družinski 
tradiciji ljubezni do morja, potapljanja in podjetništva, 
okoliščine pa so naredile vse drugo. Leta 2006 se je prepu-
stila piranskim brancinom. 
 Irena je postala poosebljenje znamke, ki izžareva nara-
vo, zdravje, verodostojnost. Njeno prepričanje, da prodaja 
najboljše in najbolj zdrave ribe na svetu, osvaja odjemal-
ce, šefe kuhinj pa spreminja v stalne stranke in promotorje 
znamke. 
 Znamka jim je bila prednostni cilj od začetka delova-
nja. Začeli so s prepoznavno celostno grafično podobo in 
nekaj močnimi slogani. Še pred nastopom na trgu (dokler 
ribe niso odrasle, da so bile dovolj težke in primerne za 
prodajo), so se odločili, da podjetje dejavno oblikujejo 
okrog proizvoda in se šele nato posvetijo trgu in kupcu. 
Od ustanovitve so dosegali zadovoljivo rast ter precejšnje 
medijsko zanimanje za svojo blagovno znamko. Pridobili 
so tudi nekaj uspelih razpisov s sredstvi EU in države. 
Uveljavili so tudi marsikatero inovativno idejo, kot je ta, 
da ribe lično embalirane pripeljejo strankam na dom. 
 Trg ni več prožen, kar se kaže pri pridobivanju potenci-
alnih novih strank in pri poslovanju z bankami. Na manjše 
povpraševanje se prilagajajo z dogovori o dinamiki plači-
la, storitev skušajo prilagoditi osebnim potrebam in se še 
dodatno okrepiti in organizirati. Menijo, da je v Sloveniji 
na ribjem trgu in trgu z morsko hrano še veliko priložnosti, 
predvsem pri izobraževanju in kultiviranju kupca o kakovo-
stni in zdravi prehrani. 

Seaway: Majhen narod še kako  
lahko doseže veliko

J&J Design je spremenil podobo jadranja. Takšno 
revolucijo v oblikovanju jadrnic lahko naredi samo 
oblikovalec brez bremena naroda z veliko pomorsko 
kulturo z močno nacionalno identiteto. Izhodišče 
uspeha bratov Jakopin je bilo pristno zanimanje 
za uporabo bark in pogledov na navtiko različnih 
narodov in neobremenjenost s tradicionalnimi zako-
nitostmi, veliko kulturo, kar je omogočilo oblikovanje 
res novega, globalnega oblikovanja jaht. Ni pa mo-
goče zanemariti tudi njunih vodstvenih sposobnosti.
 Prodaja jadrnic in motornih bark je med sezona-
ma 2008 in 2009 upadla za polovico. Brata Jakopin 
sta se odzvala. V podjetju so razvili Seawayevo vizi-
jo novih vrednot v navtiki. Njihova nova strategija 
zahteva, da bo skupina poslovala bolje kot kdaj do-
slej. Da bi jo uresničili, morajo biti zaposleni in vsi, 
ki so vključeni v proces, še bolj učinkoviti pri delu in 
se hkrati truditi, da se kakovost izdelkov še izboljša. 
Obenem se zavedajo, da se morajo povsem osredo-
točiti na svoje kupce oziroma njihova pričakovanja.
 Odprli so tudi novo tovarno v italijanskem Tržiču, 
kjer si bo njihov inovativni duh lahko dal duška na 
kar 18 tisoč kvadratnih metrov pokritih površin. Na 
strehi poslopja bo eden največjih fotovoltaičnih sis-
temov v severni Italiji, prava elektrarna. Na več kot 
petih hektarjih zemljišča je tudi 300 metrov obale, 
ki je izkoriščena za marino in priveze. Seaway je 
tako tudi uradno postal evropsko podjetje oziroma 
skupina podjetij, v kateri vsa podjetja delujejo kot 
celota.

Pipistrel:Tehnološka inovativnost in  
poznavanje kupcev 

Zgodba o začetkih letalske proizvodnje Pipistrel 
se zdi kot pravljica o Ikarju, ki je hotel leteti. Ivo 
Boscarol je poslovno pot začel s tiskarstvom, a je bil 
po duši vedno jadralni letalec in inovator. Bil je eden 
prvih letalcev z motornim zmajem in prvi proizva-
jalec motornih zmajev pri nas. Odlično poznavanje 
jadralstva in tehnologije sta bila osnova za uresniče-
vanje ideje o jadralnem letalu z motorjem, s katerim 
je pilot postal neodvisen pri vzletu in zaradi manjše 
teže zunaj strogih letalskih omejitev. 
 Boscarol je s svojo osebnostjo in vizijo pridobil 
zaupanje in predplačila kupcev, še preden so sploh 
videli prvo letalo. Njegove ideje v spremembi oblike 
letal, da je denimo trup jadralna površina, se zdijo 
prava Kolumbova jajca, ki so pritegnila pozornost 
velikih proizvajalcev. A vse temelji na najnovejši 
tehnologiji, disciplinirani kreativnosti in popolni 
predanosti filozofiji prijateljstva z naravo.
 Njegova ideja, da dela dvosedežna letala, pri ka-
terih sta sedeža vzporedna, in ne zaporedna, temelji 
na dobrem poznavanju odjemalcev; v letalih niso za-
radi tekmovanja, ampak zaradi hobija. Med vožnjo 
se želijo pogovarjati z ženo, prijateljem, otrokom. 
 Za najlažja in najboljša letala na svetu kupci 
čakajo v vrsti, drugi pa govorijo o njih, čeprav nikoli 
niso videli oglasa zanje. Leta 2009 je temu majhne-
mu družinskemu podjetju proizvodnja zrasla za 50 
odstotkov, število zaposlenih se je povečalo za de-
setino. Kar 98 odstotkov vse proizvodnje je podjetje 
izvozilo iz matične države. 

Studio Moderna: Od obrobnega poslovanja  
v središče novih trženjskih trendov 

Začetek uspeha Studia Moderna se zdi naključen, a teme-
lji na družinski tradiciji in odprtosti za nove ideje. Razmah 
so doživeli s prihodom televizijske postaje POP TV, ki jim je 
omogočila velike nove poslovne priložnosti za oglaševanje 
Top Shopa. Poleg inovativnosti, prodornosti in sposobno-
sti teči na dolge proge jih označujeta razumevanje in pre-
poznavanje trendov kot priložnosti. To jim je omogočilo, 
da so postali pionirji direktne prodaje v srednji in vzhodni 
Evropi, da so pravočasno v celoti digitalizirali poslovanje, 
uvedli svoje blagovne znamke, vključili vse kanale v svojo 
komunikacijo in danes opravljajo storitve za največje proi-
zvajalce izdelkov za široko porabo v tem delu sveta.
 Studio Moderna danes na 20 trgih v srednji in vzhodni 
Evropi zaposluje več kot tri tisoč ljudi. Od tega kakih tristo 
v Sloveniji. Tudi v času krize Studio Moderna raste, in to po 
približno 20-odstotni stopnji. Krizo so začutili takoj, morda 
tudi močneje kot drugi, ker gre pri njih za impulzivne in 
emocionalne nakupe. Poleg psihološkega učinka je bil še 
devalvacijski, zato so prvih nekaj mesecev potrebovali za 
uravnavanje, preizkušanje, kaj deluje in kaj ne, čiščenje 
produktnega portfelja, ki so ga zamenjali z novimi izdelki 
in novimi sporočili. Manj jim je uspelo popraviti stanje pri 
televizijski prodaji, tudi klici so upadli, ljudje so bolj zadr-
žani, bolje pa gre v njihovih lastnih trgovinah, veleprodaji, 
na spletu. 
 Medtem ko klasični oglaševalci radikalno režejo stro-
ške, imajo v Studiu Moderna zaradi merljivosti vseeno 
občutek, vidijo dva, tri korake naprej, še naprej vlagajo v 
oglaševanje in uspe jim graditi zgodbe, ki jih potrebujejo 
kupci in prodajni kanali. 

Svetovne zvezde 
(slučajno?) iz Slovenije
Nastja Mulej, nastja.mulej@goldendrum.com 

Po besedah colina Egana, profesorja na Poslovni šoli bled, so mala 
podjetja prožna in hitra, zasedejo svojo nišo in v njej zgradijo ljublje-
no tržno znamko, odjemalcem pa dajejo vrednost, ki jo ti pričakujejo, 
hkrati pa jih tudi ves čas presenečajo. Take marketinške zvezde, ki se 
bodo predstavile na 17. mednarodnem oglaševalskem festivalu Zlati 
boben, so tudi v sloveniji.
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Ivo Boscarol je s svojo osebnostjo in vizijo pridobil zaupanje in predplačila kup-
cev, še preden so sploh videli prvo letalo. 

Podjetje Fonda.si je bilo najprej oblikovano okrog izdelka, šele nato so se po-
svetili trgu in kupcu. 


