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Včeraj. Danes. Jutri.

VČERAJ.
Društvo za marketing Slovenije - DMS je bilo
ustanovljeno leta 1975, ko so današnje legende
marketinga (med njimi je bil tudi Jure Apih) šele
začenjale utirati nove poti slovenskega gospodarstva. V začetku devetdesetih let je Društvo
dobilo novo vodstvo in nov zagon, vodenje DMS
je prevzel Janez Damjan, predvsem pa je Društvo
pridobilo veliko novih članov.
Predsedniki Društva za marketing Slovenije:
 na ustavnem zboru društva, ki je potekal 5. 4.
1975, je bil za predsednika društva izvoljen
Borut Šnuderl;
 na skupščini društva, ki je potekala 30. 5.
1985, je bil za predsednika društva izvoljen
Jure Apih;
 na skupščini društva, ki je potekala 9. 12.
1993, je bil za predsednika društva izvoljen
Janez Damjan;
 za zboru društva, ki je potekal 16. 6. 2000, je
bil za predsednika društva izvoljen Primož
Hvala;
 na občnem zboru društva, ki je potekal 18. 3.
2008, je bila za predsednico društva izvoljena
Maja Makovec Brenčič.

Leta 1994 je bila ustanovljena Študentska sekcija
DMS (Alenka Repič, Nataša Japelj, Primož Hvala,
Jurij Giacomelli, Marjeta Tič Vesel). V organizaciji
ŠS DMS in Janeza Damjana se je leta 1996 rodila
prva Slovenska marketinška konferenca v Laškem, ki je bila zelo odmeven dogodek in v naslednjih letih so sledile nove konference.
Leta 1999, po Slovenski marketinški konferenci, je
večina članov Študentske sekcije DMS prestopila
v DMS in leta 2000 je predsednik Društva postal
Primož Hvala, ki je ostal predsednik vse do leta
2008. V tem času je Društvo z novimi dogodki
(leta 2001 smo pripravili prvi Marketinški fokus),
ustanovitvijo novih sekcij, nagrad, vsebinsko
usmeritvijo in pridobivanjem vedno večjega števila članov ponovno pridobilo na moči, aktualnosti
in prodornosti in je začelo resno soustvarjati marketinški prostor v Sloveniji, kar je vloga Društva
še danes.

Zgodovina
delovanja
DMS
1973

1968
 Ustanovitev in prvi kongres
- Jugoslovensko udruženje
za marketing (JUMA) pod
pokroviteljstvom Josipa
Broza Tita.
 Pobudniki ustanovitve so
bili pionirji marketinga v
Jugoslaviji: Fedor Rocco,
Momčilo Milisavljević in
Roman Obraz.

www.dmslo.si

Ustanovitev Studia
za marketing in
propagando (Delov
TOZD, vodi ga Jure
Apih).

1974
Oktober: konferenca JUME
v Portorožu.
Predlog predsedstva JUME
za decentralizacijo in
organizacijo samostojnih
Društev za marketing v
okviru posameznih republik
in avtonomnih pokrajin.
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1975
5. april: ustanovna
skupščina Društva za
marketing Slovenije
(Tovarna Lek,
Ljubljana).
Predsednik: Borut
Šnuderl (Lek Ljubljana).

1976
Uradni začetek
delovanja DMS (datum
vpisa v Poslovni
register Slovenije: 30.
september 1976)

1983

1985

Predsednik DMS:
Jure Apih

29.-31. maj 1985: prva Tribuna
tržnega gospodarstva: 1.
vseslovensko posvetovanje
o uveljavljanju tržnega
gospodarstva v Sloveniji na
Rogli; Društvo za marketing
Slovenije in Društvo
ekonomistov Celje.
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1990
Načrtovan
ESOMAR kongres
v Ljubljani,
odpovedan zaradi
nemirne situacije
v Jugoslaviji
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1991

1992

Portorož, novo
predsedstvo
društva, ki
se je 1992
preimenovalo
v upravni
odbor

4. november:
občni zbor v
Portorožu,
Pravila Društva
za marketing
Slovenije
- Statut
društva.

1993

1994

 9. december: občni zbor, Ljubljana
 UO 1993-1996: predsednik DMS: Janez
Damjan, podpredsednik: Iztok Sila;
upravni odbor Jure Apih, Janez
Damjan, Milan Jurše, Miro Končina,
Miran Mejak, Helena Mihelčič, Božidar
Novak, Iztok Sila, Jani Toroš, 122
članov; generalni sekretar: Miro
Končina; svetovalec predsednika DMS:
Bogo Seme
 december: ustanovitev Študentske
sekcije DMS	
 prvi dogodek ŠSDMS: Promocija
Slovenije v očeh študentov		

		
www.dmslo.si
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 december: posvet Trženje
za privatizacijo
 predsednica ŠSDMS:
Alenka Repič
 novi poslovni prostori CirilMetodov trg
 vsak tretji četrtek v mesecu
predavanja v Delovi dvorani,
sodelovanje pri organizaciji
Zlati boben - posebno
študentsko popoldne
 izid 1. Almanaha DMS
 prek 200 članov, višina
članarine 7.000 SIT, za
študente 700 SIT, tajnica
Petra Cerar		

1995

1996

predsednica ŠSDMS: Nataša
Japelj; upravni odbor ŠSDMS:
Vesna Žabkar, Jure Šumi, Primož
Hvala, Barbara Zmrzlikar, Marko
Podjavoršek, Iris Mihelj, Meta
Vesel, Petra Garin, Petra Cerar;
tajnica Iris Mihelj		

 februar: Okrogla miza o tobačnem zakonu
 selitev na Dunajsko 7
 EMC: Evropsko marketinško združenje –
dogovori za včlanitev
 7. junija v Laškem: 1. Marketinška konferenca
Slovenije, organizacijski in programski odbor:
dr. Iča Rojšek, Zlatko Jančič, Miro Kline, Boris
Snoj, Janez Damjan
 ustanovitev Sekcije raziskovalcev
 predsednik ŠSDMS: Gregor Draksler
 predsednik DMS: Janez Damjan; upravni odbor:
Jure Apih, Gregor Draksler, Zlatko Jančič, Maja
Makovec Brenčič, Lidia Pavlin, Milena Štular,
Jani Toroš, Branko Žnuderl		
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1997

1998

 9. december: novo vodstvo DMS

 sekcija marketinških direktorjev:
Milena Štular		

 februar: 1. Akademija MM: v njej so bili
predstavljeni prispevki z marketinške
konference v Laškem junija 1996

 ustanovitev Akademske sekcije
 3. marketinška konferenca, Portorož

 2. marketinška konferenca, Lipica
 prvo spletno mesto DMS
 sekretarka društva: Sanja Kmetec

www.dmslo.si
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1999

2000

4. marketinška konferenca,
Portorož (predsednik
programsko-organizacijskega
odbora: dr. Milan Jurše)		

 5. marketinška konferenca,
Portorož
 junij: zbor članov DMS	
 predsednik DMS: Primož Hvala;
gonilna sila v 9-letnem mandatu v
novem tisočletju
 člani UO: Janez Damjan, Gregor
Draksler, Matjaž Iršič, Marta
Ivančič, Milan Jurše, Iztok Sila,
Barbara Zmrzlikar, Branko Žnuderl
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2001

2002

 6. Slovenska marketinška
konferenca
 1. marketinški fokus

www.dmslo.si

2003

 7. Slovenska marketinška
konferenca: Bela hiša
slovenskega marketinga;

 1. nagrada marketinški up leta za
najboljše diplomsko in magistrsko
delo s področja marketinga

 predsednik PS SMK: Janez
Damjan, Sartes; programski
svet: Pedja Ašanin Gole (Dars),
mag. Primož Hvala (Finance), dr.
Damijan Mumel (EPF Maribor),
mag. Aleksandra Pisnik (EPF
Maribor), Iztok Sila (Agencija
Imelda), Milena Štular
(Unilever), mag. Rudi Tavčar
(Gral Iteo), Jože Urh (Mercuri
International).

 8. Slovenska marketinška konferenca:
Preživeti in uspeti v evropski uniji;
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 predsednik PS SMK: Janez Damjan;
programski svet: dr. Iča Rojšek (EF),
dr. Damijan Mumel (EPF), mag.
Klement Podnar (FDV), Nataša Japelj
(Renault Slovenija), Damijan Možina
(Krka), Andraž Zorko (CATI), Primož
Hvala (Formitas in predsednik DMS),
Iztok Sila (Lowe Digitel Zagreb), Saša
Jevšnik (Finance), Andreja Anžur
Černič (Finance) in Jurij Giacomelli
(Finance).

2004

2005

2006

 9. Slovenska marketinška  10. Slovenska marketinška
konferenca: Marketing v
konferenca: Prvo leto v EU – kako
poslovni strategiji – pot do
so marketinške strategije prestale
uresničitve;
preizkušnjo?;

 11. Slovenska marketinška konferenca:
Živeti spremembe v marketingu.
Inovativnost kot točka lokalnega in
globalnega preboja;

 predsednik PS SMK: Rudi
Tavčar, GfK Gral-Iteo;
Irena Vida (EF), Toni
Balažič (Petrol), Jože Urh
(Mercuri International),
Janez Damjan (Sartes),
Andraž Zorko (Cati), Iztok
Sila (Lowe Digitel), Jurij
Gaciomelli, Saša Jevšnik,
Andreja Anžur (vsi trije
Finance), Primož Hvala
(Formitas in predsednik
DMS)

 predsednica PS SMK: Maja Makovec
Brenčič, EF; programski svet: Janez
Damjan, revija Manager, Primož Hvala, AT
Adria Consulting, Ladeja Godina Košir,
IPRK, Bogo Seme, Hedoni, Jurij
Giacomelli, Finance, Tanja Dmitrović, EF,
Iztok Sila, Telekom Slovenije, Rudi Tavčar,
DMS, Sandi Uranc, Gorenje

 predsednik PS SMK: Rudi Tavčar,
GfK Gral-Iteo ; programski svet:
Tomaž Arh (Kolinska), Toni Balažič
(Petrol), Janez Damjan (Sartes),
Vesna Marđonović (OMD), Janja
Božič Marolt (Mediana), Iztok Sila
(Telekom), Sandi Uranc (Gorenje),
Marjeta Tič Vesel (Pristop), Andraž
Zorko (Cati), Maja Makovec Brenčič
(EF), Klement Podnar (FDV), Tanja
Dmitrovič (EF), Matjaž Iršič (EPF),
Jurij Giacomelli, Saša Jevšnik,
Andreja Anžur (vsi trije Finance),
Primož Hvala (Formitas in
predsednik DMS).
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 25. septembra 2006: 1. mesečno srečanje
Društva za marketing Slovenije v Ljubljani.
Tema srečanja je bila stanje marketinga v
slovenskih podjetjih.
 ŠSDMS ponovno obudita
Anže Miklavec in Sašo Palčič
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2007

2008

 1. nagrada marketinški direktor leta
 12. Slovenska marketinška konferenca:
Učinkovitost marketinga za uspešnost
podjetja;
 predsednica PS SMK: Maja Makovec
Brenčič, EF; programski svet: Primož
Hvala, Human& Sales Consulting,
Ladeja Godina Košir, IPRK, Barbara
Mali, Studio Moderna, Jurija
Giacomelli in Peter Frankl, Finance,
Zoran Trojar, Sonce.net, Iztok Sila,
Telekom Slovenije, Bogo Seme,
Hedoni, Marketa Tič Vesel, Pristop,
Tanja Dmitrović, EF, Tomaž Arh, Droga
Kolinska
 predsednik ŠSDMS: Primož Jakin
www.dmslo.si

 UO 2008-2011: predsednica DMS Maja Makovec Brenčič;
upravni odbor: Tomaž Arh, Uroš Cvetko, Sašo
Dimitrievski, Ladeja Godina Košir, Primož Hvala, Iztok
Sila, Boštjan Tadel, Zoran Trojar
 1. Študentska marketinška konferenca – fANfARA
 13. Slovenska marketinška konferenca: Kaj še šteje v očeh
kupca?; predsednik PS SMK: Aleksander Uranc, Gorenje;
programski svet: Maja Makovec Brenčič, EF, Uroš Cvetko,
Valicon, Janez Damjan, Sartes Consulting, Primož Hvala,
Human& Sales Consulting, Ladeja Godina Košir, IPRK,
Maja Lapajne, Trimo, Eva Aljančič, Simobil, Aleksandra
Pisnik Korda, EPF, Tatjana Pogačnik in Peter Frankl,
Finance
 predsednik ŠSDMS: Primož Jakin, člani UO ŠSDMS: Špela
Sedej, Petra Vaupotič, Ana Basić, Brina Selan
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2009

2010

 1. raziskava Trženjski monitor DMS

 15. Slovenska marketinška konferenca: Kako
(p)ostati kupčeva prva izbira?;

 14. Slovenska marketinška konferenca:
Veter družbenih sprememb – napnimo
trženjska jadra;

 predsednik PS SMK: Iztok Sila, Telekom
Slovenije; programski svet: Maja Makovec
Brenčič, EF, Uroš Cvetko, Valicon, Zoran
Trojar, sonce.net, Sašo Dimitrievski, Pristop,
Jure Velikonja, KB, Milena Štular, PS
Mercator, Davorin Šimunič, Ledo, Tatjana
Pogačnik in Peter Frankl, Finance

 predsednica PS SMK: Mateja Jesenek,
Mercator; programski svet: Maja Makovec
Brenčič, EF, Uroš Cvetko, Valicon, Branko
Žibret, A.T. Kearney, Ladeja Godina Košir,
IPRK, Janja Bratoš, Primož Pusar, Pristop,
Peter Curk, Simobil, Tatjana Pogačnik in
Peter Frankl, Finance

 razstava Cockta, pijača vaše in naše
mladosti

 predsednica ŠSDMS: Brina Selan, člani UO
ŠSDMS: Špela Sedej, Matic Prosen, Ana
Obreza, Mak Kordić

 predsednica ŠSDMS: Helena Felc, člani UO
ŠSDMS: Lara Šesek, Mirjam Obljubek, Eva
Likar, Živa Javeršek
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2011

2012
2013

 UO 2011-2014: predsednica DMS: Maja Makovec
Brenčič; člani UO DMS: Uroš Cvetko, Sašo
Dimitrievski, Darko Dujič, Ladeja Godina Košir,
Primož Hvala, Sašo Palčič in Iztok Sila

 17. Slovenska marketinška konferenca: Biti
pametnejši. Za enostavnejši in učinkovitejši
marketing;
 predsednik PS SMK: Enzo Smrekar, Atlantic
Grupa; programski svet: Maja Makovec
Brenčič, EF, Uroš Cvetko, Valicon, Sašo
Dimitrievski, Pristop, Gregor Pilgram,
Generali zavarovalnica, Neil Morley,
Akrapovič, Tatjana Pogačnik in Peter Frankl,
Finance

 16. Slovenska marketinška konferenca: Marketing:
odgovornost za dobiček in rast;
 predsednik PS SMK: Toni Balažič, Žito; programski
svet: Maja Makovec Brenčič, EF, Uroš Cvetko,
Valicon, Iztok Sila, Mladinska knjiga, Sašo
Dimitrievski, Pristop, Miha Žerko, Src, Aleksandra
Kregar Brus,Droga Kolinska, Ivona Janjić, Konzum,
Tatjana Pogačnik in Peter Frankl, Finance

 predsednica ŠSDMS: Sara Stojanovski, člani
UO ŠSDMS: Nika Štrbenc, Juna Neubauer,
Mojca Bricelj

 predsednica ŠSDMS: Stella Korošec, člani UO
ŠSDMS: Nina Babnik, Tina Vrabec, Marina Bračić,
Maruša Hrovat
 1. SŠDMS tester, 1. SŠDMS komunicir@nje
www.dmslo.si
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RETROSPEKTIVA
DRUŠTVA
ZA MARKETING
SLOVENIJE
Društvo za marketing Slovenije se je sredi decembra 2012 na Fužinskem gradu v Ljubljani z retrospektivo in rekonstrukcijo Društva ter razstavo
slovenskih blagovnih znamk poklonilo obsežnemu obdobju in razvoju marketinga v Sloveniji.
Ob dopolnjeni 35-letnici delovanja Društva so se
nam pridružili tudi nekateri pretekli predsedniki
Društva, ki so ustvarjali zgodovino marketinga v
Sloveniji: Jure Apih, Janez Damjan, Primož Hvala.
Vsak dan je pomemben za pogled v prihodnost.
Ne le strokovni, aktualni, ampak tudi vizionarski
pogled, ki temelji na izkustvih preteklosti. Zato
smo na Društvu za marketing Slovenije pomen
preteklosti povezali tudi z utrinki iz zgodovine in
povabili dosedanje predsednike in člane upravnega odbora Društva.

ki Društva Jure Apih, oče slovenskega oglaševanja, legendarni urednik in medijski direktor, Janez
Damjan in Primož Hvala delili svoja doživljanja in
izkustva ter orisali prve korake, s katerimi so najširše in pozitivno razumevanje marketinga približali vsakemu posamezniku.

Vsak od predsednikov in članov upravnih odborov Društva je na svoj način zaznamoval stroko
in doprinesel k razvoju Društva in razumevanju
marketinga. S svojim vpogledom v preteklost in
smernicami za prihodnost so pretekli predsedni-
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Čudovito dvorišče gradu Fužine

Odprtja razstave se je udeležilo
veliko obrazov iz sveta marketinga

Na Retrospektivi DMS so spregovorili
pretekli predsedniki društva: Jure Apih,
Janez Damjan in Primož Hvala
Jure Apih, oče
slovenskega
oglaševanja in
eden prvih
predsednikov DMS

Janez Damjan,
predsednik DMS
1993-1999
www.dmslo.si

Dr. Maja Makovec Brenčič,
aktualna predsednica DMS
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Z nami je bil tudi dr. Zlatko
Jančič, izredni profesor na FDV
Predsedniški trojček: aktualna predsednica DMS, dr. Maja Makovec
Brenčič, in nekdanja predsednika Jure Apih in Primož Hvala
Skupaj poskrbimo za zgodovino
slovenskih blagovnih znamk

Dogodek je bil imenitna priložnost za
mnoga srečanja in obujanje spominov

Aktualni upravni odbor DMS z generalno sekretarko Tanjo Kavran in
predsednikoma Juretom Apihom (1983-1992) in Janezom Damjanom (1993-2000)
17

Razstavo so postavile članice Študentske
sekcije DMS pod mentorstvom Tanje
Kavran in Sare Božanić.
Društvo za marketing Slovenije VČERAJ. DANES. JUTRI.

Bogo Seme, eden ključnih akterjev v
zgodovini društva, v družbi Žige Vavpotiča
in Petre Kocjan (Zavod Ypsilon)

V pogovoru o marketinških temah: Tomaž Jontes (Telekom Slovenije),
Peter Curk (Renderspace) in Matjaž Grm (Adria mobil), slednja dva
tudi kandidata za marketinškega direktorja leta 2008 in 2012

Ponovno srečanje: Neli Turk, Iztok Sila,
Primož Hvala in Ladeja Godina Košir

Lara Šesek in Špela Sedej: 'Se še
spomniš piva v rjavih steklenicah?'

Prešerni akademski pogovori: dr. Aleksandra
Pisnik Korda (EPF), dr. Vesna Žabkar (EF)
in Rinalda Klemenčič (Abanka).
www.dmslo.si

Vokalna skupina Vocabella
18

Marketing je
kultura delovanja
Kaj je glavno sporočilo 35-ih let delovanja DMS?
Dr. Maja Makovec Brenčič: ‘Društvo je v svojih 35ih letih delovanja razvijalo in krepilo pomen, razumevanje in aktualnost stroke trženja, povezovalo
in predstavljalo domače in tuje trženjske prakse
in njihove akterje, prepletalo trženjska in druga
znanja. Skupaj s svojimi člani, ki so njegovo najpomembnejše jedro, je zmoglo uporabnost in razvoj trženja kredibilno in na visoki strokovni ravni
prenašati v slovensko gospodarstvo, ga umestiti
med njegove odločevalce in tudi širše, v splošno
javnost, v družbo. V trženju smo skupaj z vsemi
člani in prav zaradi njih v teh desetletjih prehodili
dolgo pot, postavljali temelje stroki, razvijali znanost marketinga oz. trženja, povezovali teorijo
in prakso. Vseskozi s ciljem, da je marketing oz.
trženje naravnanost, kultura delovanja, ki je že
zdavnaj prerasla oglaševanje. Tudi zato je postalo
ključna prvina in razmislek podjetij in organizacij
v spremenjenih okoliščinah poslovanja.’

dr. Maja Makovec Brenčič
predsednica Društva za marketing Slovenije od 2008
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DANES.

Društvo za
marketing Slovenije
Društvo za marketing Slovenije je prostovoljna,
nevladna, nepolitična in neprofitna organizacija
posameznikov, ki delujejo na področju marketinga. Cilji društva so informiranje, izobraževanje,
sodelovanje in druženje članov, zaščita poklicnih
interesov, povezovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini ter uveljavljanje marketinga kot stroke v širši družbeni javnosti. Eden od
pomembnejših ciljev Društva je tudi uveljavitev
marketinga kot poslovne filozofije.

www.dmslo.si
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Glavne
aktivnosti

 Izbor za SPORTO nagrado, ki nagrajuje
najboljše primere dobre prakse na področju
sponzorstev in marketinga v športu v Sloveniji.
 Raziskava Trženjski monitor DMS, kazalnik
stanja zaznav ravnanja porabnikov v
spremenjenih pogojih poslovanja, izzivalnih
za sposobne tržnike in menedžerje, ter zaznav
ravnanja vodilnih na področju trženja v
podjetju.

Danes je v društvo včlanjenih več kot 550 članov
in število vztrajno raste.
Glavne aktivnosti društva so:

 Študentska marketinška konferenca fANfARA
za študente, željne marketinškega znanja,
trendov in idej za nadaljnje razmišljanje, ki jim
znanje iz šolskih klopi ni dovolj.

 Slovenska marketinška konferenca (SMK),
kjer se predstavijo vodilni domači in tuji
predavatelji, raziskovalci in praktiki
marketinga.
 Marketinški fokusi, popoldanski
izobraževalni dogodki, namenjeni prerezu
stanja na določenem področju marketinga.

 Klub marketinških direktorjev, v katerem
vodilni slovenski strokovnjaki s področja
marketinga razpravljajo o vprašanjih stroke,
njenega delovanja in razvoja.

 Redna mesečna srečanja v Ljubljani in
Mariboru, kjer se povežeta teorija in praksa
na trenutno aktualno tematiko.

 Sekcija raziskovalcev združuje raziskovalce,
zaposlene v raziskovalnih inštitucijah,
univerzah ter pri naročnikih.

 Izdajanje Akademije MM, strokovnoznanstvene revije za marketing.

 Akademska sekcija združuje tiste, ki v
visokošolskih ustanovah raziskujejo in
predavajo marketinške predmete.

 Mentorski program, namenjen povezovanju
ljudi, ki v svet marketinga šele vstopajo, z že
izkušenimi in uveljavljenimi strokovnjaki s
tega področja.

 Študentska sekcija združuje študente, ki si
želijo poglobiti svoje znanje o marketingu. S
svojimi aktivnostmi izobražuje, prinaša nove
izkušnje in prispeva svoj delež na področju
marketinške stroke.

 Izbor marketinškega direktorja leta za
najboljšega predstavnika stroke po izboru
članov Društva in ostalih strokovnjakov.

 Marketinški muzej, dolgoročna vizija Društva
za marketing Slovenije, v katerem bi svoj
dom našle slovenske blagovne znamke in
zgodovina marketinga.

 Izbor marketinškega upa leta za najboljšo
magistrsko nalogo s področja marketinga.
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STRATEGIJA
DMS

Cilji DMS
 Dvig razumevanja, pomena in ugleda stroke
v širši poslovni in družbeni javnosti (v širšem
poslovnem in družbenem okolju).
 Proaktivno umeščanje v širši družbeni
prostor in odzivnost.

Poslanstvo DMS

 Uveljavitev marketinga kot poslovne
filozofije, še posebej na nivoju vrhnjega
managementa.

Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti
v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji. Skrbi za prenos znanj,
dobrih praks in inovativnih pogledov na vseh
področjih trženja. Ustvarja povezano, trženjsko
naravnano združbo aktivnih posameznikov, ki
skrbijo za razvoj in ugled stroke, odgovoren prenos trženjskih znanj in veščin v vsakdanjo prakso
in na bodoče tržnike. Je prostor odprte komunikacije in povezovanja vseh, ki se jih marketing dotika v vsakodnevnem delu, študiju, življenju.

 Prepletena in inovativna izmenjava
marketinških znanj, izkušenj in spoznanj v
slovenskem in širšem prostoru.
 Inovativnost in uveljavljanje dobrih praks.
 Mednarodnost/internacionalizacija.
 Dvig prepoznavnosti in ugleda Društva ter
umestitev njegovega pomena v širše
poslovno okolje.
 Razširitev članstva DMS - aktivnih in zvestih
posameznikov.

Vizija DMS

 Razvoj novih vsebin in aktivnosti v okviru
strateških povezav z drugimi organizacijami s
področja marketinga, managementa in širše.

Spodbujati odnose, ki vodijo ustvarjalce in deležnike trženja k inovativnemu doseganju družbene
rasti, trajnostnega razvoja in ohranjanja vrednot
tako v slovenskem kot širšem družbenem prostoru. Marketing kot filozofija postane domena
vrhnjega managementa.

www.dmslo.si

 Razširitev aktivnosti obstoječih področij
delovanja.
 Organizacijska učinkovitost in
transparentnost delovanja.
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Organi DMS
Društvo vodi 9-članski upravni odbor, njegovi člani za mandatno obdobje 2011–2014 so:
 Uroš Cvetko
 Sašo Dimitrievski
 Darko Dujič
 Ladeja Godina Košir
 Primož Hvala
 Maja Makovec Brenčič
 Iztok Sila
 Sašo Palčič
 Milena Štular
Za predsednico Društva je bila v avgustu 2011
izvoljena Maja Makovec Brenčič, podpredsednik
Društva je Uroš Cvetko. Generalna sekretarka
društva je Tanja Kavran.
Člani Društva za marketing Slovenije se dobivajo na rednem letnem Občnem zboru društva, ki
je namenjen pregledu tekočega delovanja Društva ter načrtom za prihodnost. Zadnji občni zbor
Društva je potekal junija 2012, na katerem je bilo
predstavljeno delo Društva v preteklem letu in
narejene smernice delovanja za prihodnost.
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SEKCIJE DMS

Sekcija raziskovalcev

Sekcija raziskovalcev združuje raziskovalce iz slovenskih raziskovalnih podjetij, javnih ustanov, ki
se ukvarjajo z raziskavami, strokovnjake, ki na
fakultetah predavajo raziskovalne teme, in raziskovalce, ki v podjetjih izvajajo ali uporabljajo
raziskave. Člani Sekcije raziskovalcev se srečujejo
na rednih srečanjih, na katerih obravnavajo aktualne teme, kot so problematika neodgovorov,
cene raziskav, cene študentskega dela, zakon o
varstvu osebnih podatkov, kodeks tržnih raziskav, kršitve kodeksa tržnih raziskav.

V sklopu DMS delujejo tri sekcije, ki združujejo
člane predvsem glede na njihove strokovne interese. V Akademski sekciji so združeni tisti, ki v
visokošolskih ustanovah raziskujejo in predavajo marketinške predmete. Sekcija raziskovalcev
združuje raziskovalce – zaposlene v raziskovalnih
inštitucijah, univerzah ter pri naročnikih. Študentska sekcija oz. ŠSDMS se je v letu 2005 ponovno aktivirala in združuje študente, ki jih zanimajo marketinške teme.

Študentska sekcija

Akademska sekcija

Študentska sekcija Društva za marketing
Slovenije (ŠSDMS) združuje posameznike, ki
si želijo poglobiti svoje znanje o marketingu. S
svojimi aktivnostmi izobražuje, prinaša nove
izkušnje in prispeva svoj delež na področju
marketinške stroke. Deluje že od leta 1994 in
postaja močno študentsko združenje na področju
marketinga v Sloveniji. Sekcija je najmočneje
prisotna na Ekonomski fakulteti in Fakulteti za
družbene vede ter ostalih sorodnih fakultetah.

Akademska sekcija združuje zaposlene v visokošolskih ustanovah, akademike, ki raziskujejo
in predavajo oz. se ukvarjajo s področjem marketinga. Akademska sekcija uspešno prispeva h
komunikaciji med katedrami ter akademskim in
poslovnim svetom. S svojimi kritičnimi pogledi
veliko prispeva k razvoju društva.
Akademska sekcija je skupaj z revijo MM tudi soizdajatelj Akademije MM. Poleg tega Akademska
sekcija Društva za marketing Slovenije podeljuje
nagrado marketinški up za najboljše zaključno
pisno delo študentov na dodiplomski in podiplomski ravni (diplomska in magistrska dela).

www.dmslo.si

Upravni odbor Študentske sekcije Društva za
marketing Slovenije za obdobje 2012/2013 vodijo:
Sara Stojanovski, predsednica ŠSDMS in HRM,
Nika Štrbenc, vodja projektov, Juna Neubauer,
vodja marketinga in Mojca Bricelj, vodja PR.
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DMS na
družbenih
medijih
V sklopu DMS delujejo tri sekcije, ki združujejo
člane predvsem glede na njihove strokovne interese. V Akade....

Društvo za marketing Slovenije je izjemno aktivno tudi v družbenih medijih. Spremljate
nas lahko na družbenih omrežjih: Facebook
(www.facebook.com/dmslo), LinkedInu, Google+,

Twitter (@marketingslo), SlideShare, YouTube, kjer
objavljamo aktualna društvena dogajanja ter vroče
in koristne vsebine s področja marketinga ter reportaže in fotografije z naših dogodkov.
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17. SLOVENSKA
MARKETINŠKA
KONFERENCA

Prvo Slovensko marketinško konferenco je Društvo za marketing Slovenije izpeljalo leta 1996 v
Laškem. Na drugi marketinški konferenci v Lipici
je konferenca doživela izreden odziv strokovne
javnosti, zato se je tretja konferenca leta 1998
preselila v Portorož in postala dvodnevna. Leta
1999 je dobila še dimenzijo mednarodnosti s predavatelji z različnih koncev sveta.
Pokriva vsa področja trženja (od strategije do taktike, raziskav itd.) Dogodek privablja večino tržnikov (strokovnjakov iz podjetij, a tudi akademikov)
iz Slovenije, pa tudi sosednjih držav – od direktorjev, direktorjev trženja, predstavnikov oglaševalskih in komunikacijskih agencij, raziskovalcev,
prodajnikov idr.
Na 17. Slovenski marketinški konferenci, ki je potekala v sončnem Portorožu od 29. do 30. maja
2012, je bil v ospredje postavljen pametnejši,
enostavnejši in učinkovitejši marketing. Več kot
600 udeležencev je v dveh dneh prisluhnilo vrhunskim mednarodnim in domačim strokovnjakom, ki so na svojevrsten in zanimiv način spregovorili o novih poslovnih modelih in pristopih,
o povezanosti razvoja, marketinga in prodaje,
o cenovnih politikah ter novih komunikacijskih
kanalih. Uvodni in osrednji govornik prvega dne
konference je bil Luca S. Paderni (Forrester Research), drugi dan pa nas je - za dobro jutro, z magijo in ustvarjalnostjo prebudil Dimis Michaelides
(Performa Consulting).
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MARKETINŠKI
FOKUSI

www.dmslo.si
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upravljalcem blagovnih znamk. Iskali smo odgovore, katere blagovne znamke bodo umrle, životarile, rastle in kaj narediti, da bodo vaše znamke
med rastočimi? Odgovore smo iskali skozi najnovejše primere aktivnosti blagovnih znamk Itak,
Argeta, SIMPL KIDZ, Sveta Vladar NKBM, Flaviar, Heineken.

Marketinški fokusi so dogodki, ki v strnjeni obliki
predstavijo nove praktične prijeme, strategije in izkušnje z določenega področja trženja. V popoldnevu, namenjenemu marketingu, se govorniki osredotočijo na izbrano področje in s pomočjo primerov
iz prakse, tako domačih kot tujih podjetij, so predstavijo nove vsebine, strategije, orodja. Marketinške fokuse pripravljamo neprekinjeno od januarja
2001. V tem času je prek 300 sodelujočih avtorjev
predstavilo že prek 200 primerov marketinških prijemov in akcij. Organizatorja sta Društvo za marketing Slovenije in Časnik Finance.

57. Marketinški fokus:

Digitalno, mobilno, aplikacije, telefon,
trgovina (21. november 2012)

Na zadnjem Marketinškem fokusu v letu 2012
smo se pogovarjali o tem, kako najbolj učinkovito
kombinirati on-line in off-line svet, kako izkoristiti mobilnost potrošnikov in mobilne tehnologije/
aplikacije ter kako mobilne akcije vplivajo na prodajo. Vse to skozi 9 praktičnih primerov.

55. Marketinški fokus:

Kako do zadovoljnih in zvestih strank
(13. junij 2012)

Skozi 9 aktualnih primerov s prakse smo na 55.
Marketinškem fokusu, poskušali odgovoriti na
vprašanja, kako danes pridobiti in ohraniti zadovoljne kupce? Kako postaviti strateški in taktični
okvir programov zvestobe ter kako premagati izzive implementacije in razvoja tovrstnih programov.

58. Marketinški fokus:

Na mladih svet stoji. Kako dobro se jim
znate približati? (24. januar 2013)

Mladi so specifična ciljna skupina, ki samosvoje
razmišlja in tako tudi troši svoj denar ali vpliva na
tiste, ki kupujejo. Predavatelji na 58. marketinškem fokusu so skušali odgovoriti na vprašanja,
kako oblikovati trženje za mlade in kako izkoristiti priložnosti. Izvedeli smo tudi, ali starejši o mladih razmišljajo tako kot oni sami o sebi?

56. Marketinški fokus:

Bodo vaše blagovne znamke preživele?
(26. september 2012)

V ospredju fokusa smo postavili izzive, ki jih
»stalnost krize« in drugačni potrošniki prinašajo
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MESEČNA
SREČANJA DMS

www.dmslo.si
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Kaj je marketingu v športu
prineslo olimpijsko leto?

Vsak zadnji ponedeljek v mesecu je namenjen druženju na mesečnem srečanju DMS, kjer se z gosti
v sproščenem vzdušju razglablja o aktualnih marketinških temah ter obravnava dogajanja in nova
spoznanja s področja marketinga. Mesečna srečanja DMS organiziramo v Ljubljani, nekajkrat letno tudi v Mariboru.

(24. september 2012)

Septembrsko mesečno srečanje je bilo posvečeno
marketingu v športu, predstavili smo, kaj je marketingu v športu prineslo olimpijsko leto in nekaj aktualnih primerov športnega marketinga pri nas in v
svetu. Gospod Iztok Sila se je pogovarjal z Jožkom
Križanom (OKS-Olimp), Urošem Okornom (Sportelement), mag. Uršo Manček (Zavarovalnica Triglav)
in Andrejem Jelencem (Kajakaška zveza Slovenije).

Marketinški nagrajenci
leta 2012 (18. junij 2012)

Srečanje je bilo v znamenju nagrajencev marketinške stroke, saj smo nagradili posameznike, ki so
se posebej izkazali na marketinškem področju in
premikajo meje v slovenskem marketingu. Tokratno nagrado za marketinško direktorico leta 2012 je
prejela Eva Aljančič (Si.mobil), marketinški up 2012
za najboljše magistrsko delo s področja marketinga
je prejela mag. Patricija Filipič Orel, mag. Lara Šesek pa je dobila priznanje za doprinos k stroki.

Trženjski monitor DMS –
jesen 2012 (22. oktober 2012)

Tokratno merjenje 8. vala Trženjskega monitorja
DMS izpostavlja, da je 80 % vprašanih pritrdilo, da
osebno čutijo vpliv gospodarske recesije na njihovo
vsakdanje življenje, kar je za 3 odstotne točke več
kot pred pol leta. Po besedah dr. Maje Makovec
Brenčič (DMS in EF), ki je predstavila rezultate jesenskega merjenja, gre pravzaprav že za strukturne spremembe. Kaj pa se dogaja z delovanjem trga
in gospodarstva? Ali v zaostrenih razmerah trg še
deluje? Na zadnjem mesečnem srečanju DMS so
nam odgovore zaupali izjemni podjetniki, ki jim je
uspelo zajahati nov trend in so, kljub ali celo zaradi recesije, našli nove poslovne priložnosti. Z nami
so bili Erika Drobnič, inovatorka in avtorica večnamenskega pohištva, Andrej Božič, direktor Steklar-

Robert Kozinets – Netnografsko raziskovanje in trženjske
strategije (10. september 2012)

V okviru letne konference Evropske mreže za poslovno in industrijsko statistiko (ENBIS-12) smo v
sodelovanju z Ekonomsko fakulteto za člane DMS
organiziramo ekskluzivno srečanje, na katerem je
Robert Kozinets govoril o netnografskem raziskovanju in njegovi uporabnosti v praksi.
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ne Hrastnik, Massimo Makovac, direktor podjetja
ATech, Boštjan Bregar, direktor podjetja Marg.

Ali navdušeni kupci
kupujejo več? (28. januar 2013)

Na prvem letošnjem mesečnem srečanju DMS,
na katerem smo ugotavljali, kaj osrečuje kupca
in kako ga navdušimo, smo gostili zanimive goste, ki so si bili enotni, da je glavni fokus poslušati
in slišati svoje potrošnike. Ne gre le za prodajo,
vedeti moramo, kaj potrošnik še potrebuje, da bo
njegova nakupovalna izkušnja popolna.

Družbena odgovornost
podjetij (4. marec 2013)

Tokrat smo se na mesečnem srečanju DMS posvetili družbeni odgovornosti podjetij. Uvodničar
ddr. Matjaž Mulej (EPF, IRDO) je zastavil nekaj
elementarnih vprašanj, na katera si naj odgovorijo podjetja, ki razmišljajo o uvedbi aktivnosti
družbene odgovornosti globoko v svoje drobovje.

Ali mislite digitalno tako
kot vaši kupci? (25. marec 2013)

Konec marca smo na ‘digitalnem’ mesečnem srečanju DMS govorili o najbolj dinamičnem kanalu
sodobnega marketinga, spletu. Andraž Štalec
je v uvodu predstavil nekaj dejstev o obnašanju
povprečnega uporabnika spleta, Nataša Mohorč
Kejžar iz tržnoraziskovalne hiše IPSOS je pred-

www.dmslo.si
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Mesečno srečanje
v Mariboru:
Dizajn kot strategija
(17. april 2013)

Sredi aprila smo na mesečnem srečanju DMS v Mariboru govorili o dizajnu kot strategiji. Z zelo zanimivimi gosti smo se pogovarjali, kako z vgrajevanjem dizajna v poslovno strategijo povečati vrednost
produkta in s tem ustvarjati nove priložnosti na
trgih. Nenehni razvoj novih produktov in izboljšave
predstavljajo nujo v sodobnem, inovativnem proizvodnem podjetju. Industrijski dizajn prinaša nove
rešitve in daje priložnost za razvoj dodane vrednosti, tako na področju tehničnih lastnosti kot tudi na
področju razvoja in graditve blagovne znamke.

stavila trende, ki čakajo splet v letošnjem letu.

Trženjski monitor DMS –
pomlad 2013 (6. maj 2013)

V začetku maja smo na mesečnem srečanju predstavili rezultate Trženjskega monitorja DMS za
pomlad 2013 in se pogovarjali z nominiranci za
nagrado marketinški direktor leta 2013, Natašo Hajdinjak, direktorico Službe za marketing
Skupine Helios, Jožkom Križanom, direktorjem
marketinga na Olimpijskem komiteju Slovenije
inDarjo Teržan, vodjo strateškega marketinga in
razvoja v Mlekarni Celeia.
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KLUB
MARKETINŠKIH
DIREKTORJEV

www.dmslo.si
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V Klubu marketinških direktorjev se srečujejo vodilni slovenski strokovnjaki s področja marketinga/trženja (direktorji ter člani uprav za marketing
oz. trženje), da skupaj razpravljajo o vprašanjih
stroke, njenega delovanja in razvoja. Člani Kluba so nekajkrat letno povabljeni na strokovno in
prijetno druženje z namenom strokovnih razprav,
izmenjave praktičnih izkušenj in spoznavanja
akademskih dognanj. Na ta način skuša Klub doprinesti k ugledu in pomenu stroke v širši in poslovni javnosti.
Na srečanjih vodilni marketinški strokovnjaki izmenjujejo mnenja, prenašajo izkušnje ter se spoznavajo. Obravnavajo izzive, s katerimi se srečujejo
pri svojem delu, težave, ki stroko pestijo v sedanjosti in čakajo v prihodnosti ter podajo kritičen pogled – z namenom izboljšanja položaja marketinga
oz. trženja v slovenskih podjetjih in družbi, njegovega razumevanja in strokovne uveljavljenosti.

Maj 2013

Na spomladanskem srečanju članov Kluba marketinških direktorjev smo govorili o spremembah
in prilagajanju ter rešitvah, z nami sta bila Willem
Jacob Westerlaken, zavarovalniški strokovnjak z
dolgoletnimi izkušnjami na vodilnih mestih na različnih tujih trgih, član uprave Adriatica Slovenice, ki
je govoril o “Uporabi in vplivu tehnologije v marketingu kot neskončnem izzivu za poslovodstva in porabnik” ter Ranko Jelača, direktor marketinga, SBU
Beverages v Drogi Kolinski, članici Atlantic Grupe,
ki je iskreno spregovoril o svoji profesionalni poti in
z udeleženci delil, kaj je zanj ključno za dober položaj direktorja marketinga v podjetju.

November 2012

Na jesenskem srečanju so marketinški direktorji
prisluhnili razpravi o pripravah na leto 2013 Urošu Cvetku, izvršnemu direktorju družbe Valicon
in Matjažu Grmu, direktorju Direkcije prodaje
in trženja v podjetju Adria Mobil. Govorila sta o
vzpostavitvi sistema poslovne inteligence kot
novemu viru konkurenčne prednosti podjetij ter
o planiranju marketinških in poslovnih aktivnosti
na več trgih.
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MARKETINŠKI
DIREKTOR
LETA

Matjaž Grm, direktor Direkcije prodaje in trženja,
Adria Mobil d.o.o. Prestižni naziv si je med tremi finalisti priglasovala Eva Aljančič, direktorica
marketinga, Si.mobil d.d.

Marketinški direktor
leta 2013

Nagrada marketinški direktor leta je priznanje
posameznikom in posameznicam, ki so z uveljavljanjem marketinške filozofije prispevali k poslovnim uspehom svojih podjetij ali institucij. Je priznanje za večletno delo, ki se je odrazilo v vidnem
poslovnem uspehu. Z nagrado želimo izpostaviti
posameznike, ki si jih marketinška skupnost želi
in je nanje upravičeno ponosna.

Na razpis za marketinškega direktorja leta 2013
smo prejeli 14 nominacij, za končno prijavo in s
tem potrditev kandidature se je odločilo 7 kandidatov, med katerimi se je odločala komisija.
Izbrani trije finalisti so Nataša Hajdinjak (direktorica Službe za marketing Skupine Helios, Helios
Domžale, d.d.), Jožko Križan (direktor marketinga, Olimpijski komite Slovenije) in Darja Teržan
(vodja strateškega marketinga in razvoja, Mlekarna Celeia, d.o.o.). Eden izmed njih bo na 18.
Slovenski marketinški konferenci prejel laskavi
naziv marketinški direktor leta 2013.

Marketinški direktor
leta 2012

Na 17. Slovenski marketinški konferenci smo že
šestič zapored podelili nagrado marketinški direktor leta. Na razpis za marketinškega direktorja leta 2012 smo prejeli 19 nominacij (predlogov,
pozivov, kandidatur), za končno prijavo in s tem
potrditev kandidature pa se je odločilo 8 kandidatov. Komisija je med njimi izbrala tri, ki so
se potegovali za naziv marketinški direktor leta
2012. To so bili Eva Aljančič, direktorica marketinga, Si.mobil d.d., Ladeja Godina Košir, direktorica marketing in oglasnega trženja, Delo d.d. in

www.dmslo.si
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MARKETINŠKI
UP
Društvo za marketing Slovenije v sodelovanju z
Akademsko sekcijo DMS podeljuje nagrado marketinški up za najboljše zaključno pisno delo študentov na podiplomski ravni (magistrska dela).
Z nagrado marketinški up želi Društvo za marketing Slovenije prispevati k dvigu kakovosti del s
širšega področja marketinga in zmanjšati razkorak med problemi marketinške prakse in akademskimi obravnavami zadevne problematike.
V letu 20122 smo podelili dve nagradi. Mag. Patricija Filipič Orel je prejela nagrado marketinški up
2012 za magistrsko delo Uporaba analize sestavljenih učinkov za oblikovanje programa zvestobe kot
elementa diferenciacije med trgovci z izdelki široke
potrošnje pod mentorstvom prof. dr. Irene Ograjenšek in somentorstvom doc. dr. Tomaž Kolarja.
Podelili pa smo tudi posebno priznanje za doprinos k stroki, in sicer mag. Lari Šesek za njeno
magistrsko nalogo: “Problematika slovenskega
marketinškega izrazja” pod mentorstvom doc. dr.
Urše Golob Podnar in somentorstvom doc. dr. Nataše Logar Berginc.
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študentska
marketinška
konferenca
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38

6. Fanfara

Fanfara je prva in najodmevnejša študentska
marketinška konferenca v Sloveniji, ki je jo Študentska sekcija Društva za marketing Slovenije
letos organizirala že šesto leto zapored. Dogodek je namenjen dopolnitvi znanja, ki ga študenti
prejmejo na fakulteti. Je stičišče prijetnega in koristnega, saj omogoča prijetno druženje, širjenje
poznanstev in novih horizontov ter deljenje koristnih marketinških informacij.
Na letošnji Fanfari smo poiskali bistvo marketinga na njegovih različnih področjih in ga predstavili študentom in mladim, ki se odločajo o svoji
nadaljnji poti. Udeleženci Fanfare razširijo svoj
pogled na najnovejše trende, znanja in raznovrstne poklice v marketingu, kar jim lahko pomaga pri
njihovi nadaljnji karierni usmeritvi.
Biti na Fanfari pomeni biti ob pravem času na pravem mestu in hkrati kar najbolje izkoristiti priložnost za sklepanje novih poznanstev.
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SPORTO
NAGRADA
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Nagrajenci Sporto
nagrade 2012

Od leta 2012 poteka SPORTO nagrada v partnerstvu z Društvom za marketing Slovenije, ki s tem
prevzema uradno vlogo podeljevanja SPORTO
nagrade z namenom pridobivanja še dodatne
strokovne teže in še aktivnejše vključitve širše
marketinške javnosti. SPORTO nagrada nagrajuje najboljše primere dobre prakse na področju
sponzorstev in marketinga v športu v Sloveniji.
Tekmovanje, ki poteka v sklopu SPORTO konference, je bilo sicer v letu 2012 že sedmo po vrsti.

NAJBOLJŠE ŠPORTNO SPONZORSTVO:
 Petrol: POKAŽI ZA KOGA UTRIPA TVOJE
SRCE / SPONZORSTVO OKS
NAJBOLJŠI OGLAS (TV, radijski, tiskani, spletni):
dve prvi nagradi
 Kraft&Werk: DOPING ZAZNAMUJE. ZA
VEDNO.

Na razpis letošnjega tekmovanja za SPORTO
nagrade se je prijavilo 52 kreativnih in inovativnih
projektov iz Slovenije in regije: 12 projektov v kategorijo Najboljše športno sponzorstvo, 4 projekti v
kategorijo Najboljši oglas, 7 projektov v kategorijo
Najboljša digitalna komunikacija in 18 projektov v
kategorijo Najboljše celovite športno-marketinške
aktivnosti. Posebej velja poudariti novost – tekmovanje za SPORTO Award International, ki je odprto
za vse športno marketinške projekte in dela v regiji
in je v premierni izvedbi doživelo dober odziv, saj
se je poleg nekaterih slovenskih projektov, prijavilo tudi 11 projektov iz regije.

 Telekom Slovenije: Z VSEM SRCEM
NAJBOLJŠA DIGITALNA KOMUNIKACIJA:
 TSmedia: DIRKA PO SLOVENIJI V ŽIVO NA
PLANET SIOL.NET
NAJBOLJŠE CELOVITE ŠPORTNO-MARKETINŠKE AKTIVNOSTI:
 OKS - združenje športnih zvez: TEAM
SLOVENIA, OI LONDON 2012
SPORTO International Award 2012:
 CiV: PARALYMPIC SCHOOL DAY
Posebna nagrada žirije:
 Dalmacijavino d.d.: BASKETBALL SPLIT
FAIRYTALE FOR „PIPI“
 Saatchi&Saatchi: VRAŽJE SLOVENKE
SKAČEJO DLJE
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TRŽENJSKI
MONITOR DMS

Trženjski monitor
DMS – jesen 2012

Osmi val Trženjskega monitorja med potrošniki je
bil izveden med 20. septembrom in 6. oktobrom
2012. Rezultati so pokazali, da je občutenje recesije postalo način življenja. Večina vprašanih je pritrdila, da osebno čutijo vpliv gospodarske recesije
na vsakdanje življenje, kar je več kot pol leta pred
tem. Najpogosteje ta vpliv čutijo na podražitvah
in višjih cenah pa tudi nižjih plačah.

Trženjski monitor DMS je raziskava, ki je nastala
v okviru Društva za marketing Slovenije ob pomoči družbe Valicon kot odgovor na spremenjene gospodarske razmere. Izvajamo ga dvakrat
letno, spomladi in jeseni. Z njim želimo spremljati dogajanja tako z vidika vedenja in odločanja
porabnikov (npr. spremembe nakupnih navad,
nakupnih odločitev, strukture nakupov) kot tudi
podjetij, v katerih se osredotočamo na področje
trženja in njegovega razvoja (npr. ocena stanja
v trženju glede na spremembe, pričakovani vpliv
gospodarskih razmer na trženjske investicije, načrte porabe trženjskih sredstev). S tem želimo trženjski stroki in slovenski javnosti podati vpogled
v trenutna, v prihodnosti pa tudi v času primerljiva trženjska dogajanja med porabniki in podjetji.

Trženjski monitor
DMS – pomlad 2013

Deveti val Trženjskega monitorja med potrošniki
je bil izveden med 21. marcem in 8. aprilom 2013.
Rezultati so pokazali, da večina vprašanih osebno
čuti vpliv gospodarske recesije na njihovo vsakdanje življenje, kar je več kot pol leta pred tem, da se
pomen porekla izdelkov povečuje. Kaže se tudi
zaupanje v kakovost kupljene hrane, predvsem v
kupljeno hrano slovenskih proizvajalcev.

Vsak val Trženjskega monitorja DMS med potrošniki je izveden na nacionalno reprezentativnem vzorcu oseb, starih med 18 in 65 let. Velikost
vzorca je 1000 sodelujočih. Podatki so zbrani s
telefonskim anketiranjem (CATI). Anketiranci
odgovarjajo na vprašanja o osebnem zaznavanju
gospodarske recesije, zato ti rezultati predstavljajo subjektivno zaznavanje recesije in njenih posledic.

www.dmslo.si

Vsi rezultati raziskave so dostopni na
www.dmslo.si/projekti/trzenjski-monitor-dms.
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AKADEMIJA MM

19. Akademija Mm

19. Akademija MM je izšla v septembru 2012. Gostujoči urednik tokratne številke je bil doc. dr.
Matjaž Iršič z mariborske Ekonomsko-poslovne
fakultete. V reviji je objavljenih pet prispevkov s
področja slovenske marketinške znanosti, ki se
dotaknejo tem konkurenčnosti turističnih destinacij, redefiniranja pojma izdelka, piratstva na
spletu, vpliva tržne strukture na družbeno blaginjo ter kompleksnosti vzvodov strategije prodajnih
poti v izvoznem trženju.

Akademija MM je edina slovenska znanstvena
in referenčna publikacija za področje marketinških znanosti. Vključuje dognanja s področij
tržnih komunikacij, integriranega komuniciranja,
ekonomije, psihologije, sociologije in likovnooblikovnih ved. Prva številka je izšla leta 1997, z
namenom širitve in utrjevanja marketinških znanosti v domačem okolju, prenosa znanja in aplikacije akademskih spoznanj v praksi. Akademijo
MM izdajata Društvo za marketing Slovenije in
Marketing magazin. Akademija MM je od konca
leta 2008 vključena v uveljavljeno mednarodno
bibliografsko bazo EconLit v okviru ameriške ekonomske zveze (American Economic Association),
v mednarodno bazo EBSCO in v bazo ProQuest.

20. Akademija MM

20. Akademija MM je izšla v decembru 2012, tokratna urednica je bila dr. Urša Podnar Golob. V tej
številki Akademije MM se ukvarjamo s problematiko slovenskega marketinškega izrazja, vplivom
spletnega oglaševanja na povečanje obiskanosti
novega spletnega mesta, vplivom prepričanj uporabnikov na stališča do marketinškega komuniciranja v družbenih omrežjih, percepcijo turistične
ponudbe Hrvaške v očeh slovenskih obiskovalcev
in vplivom izbranih dejavnikov na zavezanost in
lojalnost porabnikov mobilnih storitev.
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JUTRI.

Marketinški muzej,
dom slovenskih
blagovnih znamk
Veliko nas in vas je, ki ste in še soustvarjate strokovno združbo vseh tistih, ki vam je marketing
blizu. V marketingu smo skupaj z vsemi vami
prehodili dolgo pot, postavljali temelje stroki,
razvijali znanost marketinga oz. trženja, povezovali teorijo in prakso in se skozi marketinško konferenco, marketinške fokuse, mesečna srečanja,
Fanfaro, Akademijo MM, Trženjski monitor, srečanja študentskih, raziskovalne in akademskih
sekcij ter Kluba marketinških direktorjev povezovali v nekaterih obdobjih delovanja društva bolj,
drugič manj intenzivno. Vseskozi pa s ciljem, da
je marketing oz. trženje naravnanost, kultura delovanja, ki je že zdavnaj prerasla oglaševanje in
postala ključna prvina in razmislek v spremenjenih okoliščinah poslovanja. Pa tudi naša skupna
odgovornost, da marketing oz. trženje razumemo
in v poslovni skupnosti ter širše v družbi kot celoti udejanjamo kot poganjalca razvoja, rasti in
uspešnosti organizacij.
Tudi z namenom, da njegovo najširše in pozitivno
razumevanje približamo vsakemu posamezniku
in tistim najbolj ključnim odločevalcem.

www.dmslo.si
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V zadnjem letu je bilo v DMS veliko energije namenjene zbiranju in iskanju podatkov, vsebin, zapisov o vsem, kar gradi in povezuje večdesetletno
pot DMS. A vendar, vsak dan je pomemben tudi
za v pogled v prihodnost. Ne le strokovni, aktualni, ampak tudi vizionarski pogled, ki temelji na
izkustvih preteklosti.

slovenskih blagovnih znamk, ki so še vedno žive.
Med razstavljenimi znamkami so se predstavile
Pivovarna Union, Radenska, Gorenje, Elan, Saturnus, Peko, Medex, Gorenjka, Hotel Slon, Kompas in druge slovenske blagovne znamke, ki so
nedvomno pustile pečat v preteklosti in postavile
smernice slovenski trženjski prihodnosti.

Dolgoročna vizija DMS je namreč odprtje Marketinškega muzeja, v katerem bodo svoj dom našle
slovenske blagovne znamke in zgodovina marketinga. V njem bodo imele uspešne slovenske
znamke priložnost, da ponovno zaživijo.

Razstava slovenskih blagovnih znamk je bila le
uvod v nizu tovrstnih razstav, prvo nadaljevanje
bo že maja 2013. Zato naj izkoristim priložnost in
povabim vse Vas, člane DMS, a tudi širšo slovensko javnost in predvsem podjetja, da prispevate
izdelke, posnetke in materiale, ki jih morda še
hranite v svojih kleteh, podstrešjih ali skladiščih,
da zbirka postane celovita in da vizija postane
dnevno poslanstvo in uresničen cilj.

Prve korake v to smer smo že naredili. Junija 2010
smo v sodelovanju s Slovenskim etnografskim
muzejem organizirali razstavo Cockta, razstavo o
dediščini slovenskih blagovnih znamk. Decembra
2012 smo ob dopolnjenih 35 letih našega društva
pripravili manjšo pregledno razstavo slovenskih
blagovnih znamk, ki so jo skupaj z generalno sekretarko DMS Tanjo Kavran zasnovale, zbrale in
postavile članice Študentske sekcije DMS, Muzealke. Razstava je bila postavljena skozi oči generacije, ki z večino razstavljenih blagovnih znamk
ni nikoli zares živela. Razstavljeni so bili primeri

Vaše zbirateljske pobude in informacije pričakujemo na muzej@dmslo.si.

dr. Maja Makovec Brenčič,
predsednica Društva za marketing Slovenije
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Včeraj za jutri

Iztok Sila,
član Upravnega odbora DMS in svetovalec v podjetju
Sila svetovanje

‘Spomin na marketinško preteklost v Sloveniji ni
samo znak osnovnega spoštovanja do njenih pionirjev ampak tudi potreben pogoj za kakovostno
delo danes in v prihodnosti. Ne glede na trenutno
prevladujočo kratkoročnost interesov (lastnikov) in
s tem povezanega razmišljanja. Sam se najbolj spomnim marketinških akcij iz začetka 80-ih, ko sem
zaključeval študij in se pridružil Studiu Marketing,
iz tujine pa Macintoshove iz leta 1984 (Apple). Za
moj razvoj so bili ravno začetki zelo pomembni, saj
takrat ni bilo toliko omejitev kot danes in se je z naročniki res dalo kakovostno (in dovolj dolgo) delati.
Marketinški muzej potrebujemo tudi zato, ker bo
v njem na novo odkrita (gospodarska) zgodovina Slovenije, ko so naše znamke krojile dogajanje
v nekdanji SFRJ, pogumne so se podajale na tuje
trge, a žal redke preživele do danes (in večinoma
ne iz marketinških razlogov). To bi nam lahko dalo
novega zagona in optimizma, da se tudi v še tako
težkih razmerah da uspeti, če si to res želimo in se
tega lotimo. In da ne razmišljamo, česa vsega se ne
da doseči.’

Primož Hvala,
HSC poslovno svetovanje, član Upravnega odbora DMS

‘Marketing je skrb za drugo stran in menjava v
obojestransko zadovoljstvo. Tako je delovalo
tudi društvo, se obranilo interesa izključnega
poslovnega profita in verjetno je zato danes eno

www.dmslo.si
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uspešnejših društev v našem okolju. Znamke so
del skupne družbene zgodovine. Če ohranjamo
knjige, je dobro ohranjati tudi znamke. Še bolj pa je
pomembno, da bomo lahko tudi v prihodnje “brali
svoje znamke”. Muzej naj ne bo ropotarnica nečesa, kar je bilo, ampak naj izpostavi in poveča dobre
zgodbe, od katerih lahko vsi še kaj odnesemo.’

vali. Mislim, da je 35 let delovanja DMS zavidanja dolga doba glede na obdobje in politično-gospodarski sistem, v katerem smo takrat živeli. In
ko gledam razstavo, sem prepričana, da imamo
razlog za ponos. Veliko dobrih blagovnih znamk
smo zgradili, škoda je, da jih kar nekaj ni več. Izgubljen kapital za vedno, res mi je žal. Zato se mi
poraja misel, da bi se morali večkrat obrniti nazaj
in se od vseh teh dobrih primerov tudi kaj naučiti.
Ker ne gre samo za spoštovanje preteklosti, pri
zgodovini stroke gre predvsem za upoštevanje
že pridobljenega znanja za prihodnost, za iskanje
novosti in doseganje presežkov.’

Primož Jakin,
šef kuhinje, MadwiseCC content+digital

‘Kot vsaka druga panoga, se tudi marketing
napaja iz tradicije. Ta mu daje globino in
pomen, ki (na srečo vseh nas, ki delujemo na
tem področju) presega prepogosto enoznačno
slovensko percepcijo marketinga - za staro
generacijo smo propaganda, za srednjo reklama,
za mlado bulšit. 35-letnica DMS in Marketinški
muzej sta tako dobrodošla opomnika, da le ni
vse tako črno in hitropotezno. Zgodbe ljudi, ki
so slovenski marketing postavljali na noge in
razstava blagovnih znamk so (vsaj zame) dokaz,
da je slovenski marketing pognal korenine, iz
katerih rastejo dobre in premišljene zgodbe.
Včasih imajo srečen konec, včasih ne, vedno pa
nosijo dobre zametke za nadaljni razvoj panoge.’

dr. Maja Makovec Brenčič,
predsednica Društva za marketing Slovenije
‘Vsak dan je pomemben za pogled v prihodnost.
Ne le strokovni, aktualni, ampak tudi vizionarski
pogled, ki temelji na izkustvih preteklosti. Zato
smo v Društvu pomen preteklosti in dosedanjega
razvoja trženja v Sloveniji povezali z vizijo Marketinškega muzeja in v njem vseh tistih znamk,
ki so soustvarjale gospodarski napredek, pa tudi
navdihnile in omogočile sedanjost slovenskega
gospodarstva. V Sloveniji potrebujemo Marketinški muzej. V njem bodo svoj dom našle slovenske
blagovne znamke in tako znova dobile priložnost,
da zaživijo. Pri tem namen Marketinškega muzeja
ni samo zgodovinski, temveč tudi futuristični in
izobraževalni. Dediščina in prihodnost blagovnih
znamk bosta s tem prepleteni v izkušnjah in navdihih ustvarjanja novih trženjskih vrednosti.’

Milena Štular,
pomočnica predsednika uprave za strateški marketing v
Mercatorju in članica Upravnega odbora DMS

‘Le narod, ki ceni in hrani svojo zgodovino, lahko
preživi. Če bomo poznali in spoštovali vse naše
začetke in dosežke, se bomo razvijali in napredo-
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KORAK
NAPREJ:
ČLANSTVO
V DMS

Člani DMS se izobražujejo
ceneje – na konferencah,
marketinških dogodkih in
dogodkih partnerskih organizacij.

Člani DMS se srečujejo
na strokovnih mesečnih srečanjih, prejemajo
društvene publikacije ter
med prvimi spoznajo rezultate Trženjskega monitorja DMS.

Naredite korak naprej - postanite član Društva za
marketing Slovenije!
Je čas za profesionalni korak naprej? Želite razširiti svojo mrežo poznanstev? Morda nas spremljate bolj od daleč in bi želeli soustvarjati naše
aktivnosti? Pridružite se nam! Društvo za marketing Slovenije združuje prek 550 članov, ki v svojem podjetju opravljajo naloge s področja trženja
oziroma marketinga.

Razširite svojo mrežo poznanstev in izmenjajte
svoje izkušnje z več kot
500 marketinškimi strokovnjaki – člani DMS.

Kaj vse vam omogoča
članstvo v DMS?

Društvo članom pomaga pri uresničevanju idej,
člani pa glasujejo tudi za
marketinškega direktorja
leta ter nagrado SPORTO.

Članarina v Društvu za marketing Slovenije znaša
le 60 evrov letno - toliko prihranite že z ekskluzivnimi popusti, ki jih imajo naši člani na marketinških dogodkih!

www.dmslo.si
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PRISTOPNA IZJAVA

www.dmslo.si

IME IN PRIIMEK:

Pristopam k Društvu za marketing Slovenije in prevzemam vse pravice in dolžnosti člana(ice).
E-POŠTA:
LETO ROJSTVA:
IZOBRAZBA:
DELOVNA DOBA (na področju marketinga):
DELOVNO MESTO:

DOMAČ NASLOV
ULICA:
POŠTA:
TELEFON:

PODJETJE
NAZIV:
ULICA:
POŠTA:
DAVČNA ŠTEVILKA:
TELEFON:

Plačnik članarine:

FAKS:

□ podjetje

□ jaz osebno

Letna članarina za leto 2013 znaša 60,00 evrov.
Kraj in datum:

Podpis

Pravice in obveznosti članov so zapisane v statutu Društva za marketing Slovenije in v Pogojih članstva,
ki so objavljeni na spletnem mestu Društva za marketing Slovenije, na www.dmslo.si. Obveznost člana je
tudi redno plačevanje članarine. Po prejemu pristopne izjave vam bomo poslali račun za plačilo članarine.
49

Društvo za marketing Slovenije VČERAJ. DANES. JUTRI.

Izdajatelj:

Dimičeva ulica 13
1000 Ljubljana

Oblikovanje: Gašper Mrak
Fotografije: Nejc Lasič, arhiv DMS
Ljubljana, maj 2013
Več informacij na www.dmslo.si in info@dmslo.si.

Telefon: +386 30 33 33 44
E-pošta: info@dmslo.si
Splet: www.dmslo.si in www.ssdms.si
Spremljate nas lahko na naslednjih družbenih omrežjih:
Facebook (www.facebook.com/dmslo), LinkedInu,
Twitter (@marketingslo), Google+, YouTube. SlideShare ...

V primeru povzemanja ali citiranja navedenih
podatkov je potrebno navajati vir.

Partnerji DMS:

Sponzor Razstave slovenskih blagovnih znamk:

www.dmslo.si
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