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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.

p

glavne aktivnost
Danes je v društvu včlanjenih več kot 500 članov in število
vztrajno raste. Glavne aktivnosti društva so:
►►

►►

►►

►►

►►

►►

►►

►►

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

►►

Izdajanje Akademije MM, strokovno-znanstvene revije
za marketing.

►►

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

►►

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

►►

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

www.dmslo.si
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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.
Študentska marketinška konferenca fANfARA za
študente, željne marketinškega znanja, trendov in idej
za nadaljnje razmišljanje, ki jim znanje iz šolskih klopi ni
dovolj.
Klub marketinških direktorjev, v katerem vodilni
slovenski strokovnjaki s področja marketinga
razpravljajo o vprašanjih stroke, njenega delovanja in
razvoja.
Sekcija raziskovalcev združuje raziskovalce, zaposlene v
raziskovalnih inštitucijah, univerzah ter pri naročnikih.
Akademska sekcija združuje tiste, ki v visokošolskih
ustanovah raziskujejo in predavajo marketinške
predmete.
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.

Poslanstvo DMS

Cilji DMS

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.

►►

►►

►►

►►

Vizija DMS

Mednarodnost/internacionalizacija.

►►
►►
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Prepletena in inovativna izmenjava marketinških znanj,
izkušenj in spoznanj v slovenskem in širšem prostoru.

►►

►►

povezovanje, strokovnost, inovativnost,
razvoj, etičnost in odgovornost.

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

Inovativnost in uveljavljanje dobrih praks.

►►

Vrednote DMS

Proaktivno umeščanje v širši družbeni prostor in
odzivnost.

►►

►►

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.

Dvig razumevanja, pomena in ugleda stroke v širši
poslovni in družbeni javnosti (v širšem poslovnem in
družbenem okolju).

Dvig prepoznavnosti in ugleda Društva ter umestitev
njegovega pomena v širše poslovno okolje.
Razširitev članstva DMS - aktivnih in zvestih
posameznikov.
Razvoj novih vsebin in aktivnosti v okviru strateških
povezav z drugimi organizacijami s področja marketinga,
managementa in širše.
Razširitev aktivnosti obstoječih področij delovanja.
Organizacijska učinkovitost in transparentnost
delovanja.

Društvo za marketing Slovenije 2011–2012

zgodov na DMS

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.

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.

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.

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.

www.dmslo.si
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DMS
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.

Sodelovanje z drugimi
sorodnimi organizacijami

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 2011, na katerem je bilo
predstavljeno delo Društva v preteklem letu in narejene
smernice delovanja za prihodnost ter izvedene volitve novega vodstva za obdobje 2011–2014.

Društvo za marketing Slovenije se povezuje z naslednjimi
stanovskimi organizacijami:
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►►

Slovensko oglaševalsko združenje – SOZ

►►

Društvo za odnose z javnostmi – PRSS

►►

Združenje Manager

►►

SPORTO nagrada v partnerstvu z DMS

Društvo za marketing Slovenije 2011–2012

članstv v dms
In kakšne so koristi članstva?
Druženje, pridobivanje in utrjevanje strokovnega znanja
►►

►►

►►

►►

►►

►►

Društvo za marketing Slovenije združuje prek 500 članov. To
so direktorji in vodje marketinga, strokovnjaki tržnega komuniciranja, upravljalci znamk, raziskovalci trga, razvojniki,
strokovnjaki digitalnega marketinga, snovalci idej, produktni vodje, prodajniki, študenti marketinga in vsi, brez katerih
težko ustvarimo vrednost za kupca. Skupaj s člani utrjujemo
pomen stroke v gospodarstvu in uresničujemo poslanstvo in
vizijo Društva. Društvo pomaga članom pri uresničitvi njihovih idej!

►►

brezplačna udeležba mesečnih srečanj v organizaciji
Društva,
sodelovanje v sekcijah, ki delujejo znotraj društva
(Akademska sekcija, Sekcija raziskovalcev, Klub
marketinških direktorjev),
druženje in možnost izmenjave mnenj, izkušenj, znanja in
idej z drugimi člani društva,
sodelovanje v mentorskem programu DMS kot
mentoriranec,
prejemanje rezultatov raziskave Trženjski monitor DMS
takoj po izidu,
brezplačno prejemanje društvenih publikacij (Akademija
MM, letno poročilo DMS).

Cenovne ugodnosti na strokovnih dogodkih naše in stanov
skih organizacij
►►

►►

Članstvo v Društvu za marketing Slovenije prinaša vrsto
ugodnosti, novih poznanstev, znanj in informacij ter možnosti sodelovanj. Članarina v Društvu za marketing Slovenije
znaša le 60 evrov letno! Poleg tega vsi novi člani kot dobrodošlico prejmejo aktualno številko strokovno-znanstvene
Akademija MM.

www.dmslo.si

redno prejemanje mesečnih obvestil Društva s področja
marketinga,

►►

►►
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10 % popust pri udeležbi na Slovenski marketinški
konferenci, osrednjem dogodku marketinške stroke v
Sloveniji, ki oriše najnovejše dogajanje doma in v svetu,
10 % popust na vseh Marketinških fokusih, enodnevnih
dogodkih, na katerem se z govorniki osredotočimo na
konkretne primere dobre domače in tuje prakse,
popusti na dogodkih partnerskih organizacij
(SOZ, Združenje Manager in PRSS),
popusti na izbranih marketinških dogodkih v Sloveniji in
tujini.

Študentska sekcija DMS

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 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 DMS

Upravni odbor Študentske sekcije Društva za marketing Slovenije za obdobje 2011/2012 vodijo:

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).

►►

Stella Korošec, predsednica ŠSDMS

►►

Nina Babnik, podpredsednica in HRM

►►

Tina Vrabec, vodja projektov

►►

Marina Bračić, vodja marketinga

►►

Maruša Hrovat, vodja PR

Sekcija raziskovalcev DMS
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.

7
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16. slovenska marketinška k nferenca

Skupaj s partnerjem, Časnikom Finance, smo organizirali in
izvedli 16. Slovensko marketinško konferenco, 17. in 18. maja
2011, na kateri je bila v ospredju odgovornost trženja za dobiček in rast podjetja. Tema konference je bila izbrana kot
odgovor spremenjenim razmeram na trgu, spremembam
porabnikov in drugačnim razmeram, v katerih živimo. Prvi
dan konference je začel dr. Dirk Buchta, Pricewaterhouse
Coopers, drugi dan pa Andreas Peter Tiefengraber, Arthur D.
Little Austria. Spoznavali smo uspešne globalne zmagovalce (Coca-Cola in BMW), regionalne šampione (Agrokor, Cedevita in Jub), svetovne specialiste (LPKF, Instrumentation
Technologies in Pet Minuta), nominirance za marketinškega
direktorja leta, mojstre integriranja marketinške in ostalih
funkcij v podjetju, uspešne podjetnike (Tajfun, Optotek in
SmithersOasis) ter spoznali sveže poglede na marketing novih direktorjev (Adria Airways in Fructal).

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. Njihove predstavitve so bile prvič urejene v
zborniku konference. Leta 2000 je imela konferenca že več
kot 200 udeležencev, 2001 pa je SMK dobila partnerja – Časnik Finance. Od takrat dalje je to dogodek, ki nenehno raste, tako z vidika udeležencev kot vsebin. SMK je tako postala največje letno srečanje tržnikov v Sloveniji in širše.
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.
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marketinški f kusi
52.

Fokusov se običajno udeleži od 40 do 80 udeležencev.
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.

53.

V obdobju od maja 2011 do maja 2012 je bilo izvedenih pet
marketinških fokusov.

54.

50.
51.

zakaj je razumevanje percepcije znamke ključno za njeno
preživetje. Govorili smo tudi o osebni znamki in kako preživeti na marketinških delovnih mestih.

Marketinški fokusi so dogodki, ki v strnjeni obliki predstavijo nove praktične prijeme, strategije in izkušnje z
določenega področja trženja. V šestih urah predstavimo
aktualne novosti v praksi podjetij v Sloveniji. 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. Program fokusa zaključimo z zanimivimi diskusijami v obliki okrogle mize na izbrano temo.

marketinški fokus: Prihodnost marketinga (15. junij
2011)
Govorili smo o poslovnih modelih, kako izkoriščati poznavanje potrošnikov, inovirati izdelke, odnose … Na fokusu smo predstavili sveže ideje in nove primere, kako se
razvija marketing v praksi.

marketinški fokus: Kako ujeti digitalnega in mobilnega
porabnika (16. november 2011)
Na novembrskem fokusu smo predstavili sveže ideje in
nove primere, kako ob vedno večji mobilnosti porabnikov
in njihovi vedno večji nedosegljivosti prek tradicionalnih
medijev priti do končnih porabnikov. Seveda je ena od
poti prek družbenih omrežij in mobilnih aplikacij.

marketinški fokus: Prihodnost marketinga – prilagajanje in poenostavitev (31. januar 2012)
Pogledali smo dobre zgodbe kreiranja blagovnih znamk,
iskanja novih segmentov, lansiranja novih izdelkov in
osvajanja novih trgov. Napovedali smo tudi marketinške
trende za leto 2012.

marketinški fokus: Internet spreminja marketinško
sedanjost (20. marec 2012)
Fokusirali smo se na trenutno uporabo spleta v različnih
marketinških aktivnostih – za osvajanje novih kupcev,
kot dejavnik gradnje blagovne znamke, za izboljšanje odnosov z obstoječimi kupci in kot vir dodatnih prihodkov
oziroma dobička. Preverili smo, kako internet spreminja poslovne modele, kako najbolje uporabiti družbena
omrežja ter pregledali primere uporabe spleta in mobilnih aplikacij za doseganje različnih marketinških ciljev.

marketinški fokus: Kako danes gradijo uspešne znamke?
(27. september 2011)
Predstavili smo sveže ideje in nove primere, kako upravljati blagovne znamke v vedno težjih razmerah. Izvedeli smo, kaj pravijo tuji in domači strokovnjaki, kakšni so
novi prijemi pri širitvi in preoblikovanju portfelja znamk,
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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 se odvijajo v Ljubljani in Mariboru.

30.

maj 2011: Nagrajenci leta 2011
Zadnji majski ponedeljek je bil v znamenju nagrajencev marketinške stroke. Predstavili so se
posamezniki, ki so se v preteklem letu še posebej
izkazali na marketinškem področju in premikali
meje v slovenskem marketingu: marketinška direktorica leta 2011, mag. Mojca Avšič (Mercator)
in marketinški up 2011, mag. Jerneja Svenšek.

26.

september 2011: Kako učinkovito aktivirati športna sponzorstva?
Na športno obarvanem mesečnem srečanju
smo predstavili primere uspešnih praks, uspešne
sponzorske dogodke in se z gosti pogovarjali o
učinkoviti aktivaciji sponzorstev ter doseganju
maksimalnih obojestranskih učinkov sponzorstva. Pridružili so se nam Tomaž Ambrožič (S.V.-RSA), Jožko Križan (OKS - Olimp), Ditka Maučec
(Telemach), Jure Struc (Pivovarna Laško) in Petra
Majdič.

24.

oktober 2011: Predstavitev rezultatov Trženjskega monitorja – jesen 2011
Rezultate raziskave sta predstavila dr. Maja Makovec
Brenčič (DMS, EF) in Andraž Zorko (Valicon), na srečanju
pa se jima je pridružila tudi mag. Irena Križman, generalna
direktorica SURS-a, ki je rezultate Trženjskega monitorja
komentirala skozi “oči” statističnih podatkov. Prav zanimivo je bilo sestaviti statistični vidik ter zaznave Slovencev o
svojih potrošnih navadah.

28.

november 2011: Trženje-razvoj-inoviranje
Govorili smo o trikotniku trženje-razvoj-inoviranje ter o trženju kot spodbujevalcu razvoja in inovativne klime podjetja. Z nami so bili Toni Balažič (Žito d.d.), Davorin Šimunić (Ledo d.d.), Mija Lorbek (UNIKI Intelligent media), dr.
Klemen Španinger (DiaGenomi d.o.o.) in Hine Alex Vrtačnik
(Svetloba d.o.o.).

30.

januar 2012: Ali se luksuzne znamke tržijo drugače?
Na prvem mesečnem srečanju v letu 2012 smo govorili o
trženju luksuznih znamk in posebnostih, ki so povezane
z luksuzom. Napoved mednarodne svetovalne hiše Bain
napoveduje, da luksuz doživlja razcvet. Luksuzni sektor je
torej priložnost, sploh zaradi svoje visoke dodane vrednosti. Svoje izkušnje o trženju luksuznih znamk so z nami delili
Matej Kurent (CalypsoCrystal), Neil Morley (Akrapovič) in
Niko Slavnič (Everet Group).
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27.

februar 2012: Standardi komuniciranja na družbenih
omrežjih
Tokratno mesečno srečanje je bilo posvečeno digitalnemu marketingu. Govorili smo o marketingu družbenih
medijev, o trendih v družbenih medijih ter predstavili
primere dobrih in slabih praks ter standarde komuniciranja na družbenih medijih. Svetovalci in poznavalci
družbenih omrežij pod vodstvom Zorana Trojarja (Sonce.net) so prek desetih pravil predstavili standarde
komuniciranja na družbenih omrežjih. Kot gostje so se
mu pridružili Peter Šepetavc (Renderspace), Anja Renko (Sonce.net) in Živa Jalovec (Alivea).

9.

26.

marec 2012: Pogumni naročniki, strastne agencije
Govorili smo o odnosu naročnik – agencija, o pripravljenosti naročnikov na izstopajoče ideje in tudi o soodgovornosti agencij za rezultate akcij. Pod vodstvom
Boštjana Napotnika (Futura) smo razpravljali o tem,
kako je danes vse drugače, pa vendar vse enako. Še vedno so najpomembnejši odnosi. Tudi ali celo predvsem
s potrošnikom. Gostje srečanja so bili: Martina Brank
(Medis), Špela Žorž (Grey), Iztok Sila (Mladinska knjiga
Založba) in Kamenko Kesar (Adrema).

23.

april 2012: Trženjski monitor DMS pomlad 2012
Predstavili smo rezultate že sedmega merjenja raziskave Trženjski monitor DMS, ki se osredotoča na
zaznave recesije in vedenje slovenskih porabnikov. Dr.
Maja Makovec Brenčič (EF, DMS) in Andraž Zorko (Valicon) sta predstavila nekaj najpomembnejših ugotovitev iz spomladanskega Trženjskega monitorja DMS o
spremembah nakupnega vedenja porabnikov v zadnje
pol leta. Pridružili in pokomentirali rezultate monitorja so tudi kandidati za marketinškega direktorja 2012,
Ladeja Godina Košir (Delo), Eva Aljančič (Si.mobil) in
Matjaž Grm (Adria mobil).

www.dmslo.si

maj 2012: Slovenska živilska industrija in samooskrba
V sodelovanju z Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij
(ZKŽP) smo organizirali okroglo mizo o pomembnosti
samooskrbe in odnosa do slovenskih blagovnih znamk
v slovenski živilski industriji. Dogodek je potekal pod
naslovom: »INLAND, HAZI, DOMESTIC ali DOMAČE:
Bomo jutri sploh še lahko uživali in ponudili slovenska
živila?« Na razpravi je dr. Maja Makovec Brenčič (DMS,
EF) predstavila rezultate Trženjskega monitorja DMS pomlad 2012, dr. Tatjana Zagorc (ZKŽP) pa ekonomsko
stanje živilske in kmetijske panoge z vidika samooskrbe. Gostje pogovora so bili tudi Martina Bavec (Direktorat za kmetijstvo, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje),
Peter Polanič (Skupina Panvita), Toni Balažič (Skupina
Žito), Anka Miklavič Lipušček (Mlekarna Planika Kobarid, ZKŽP) ter Mojca Avšič (Skupina Mercator).

Mesečna srečanja
v Mariboru

28.

junij 2011: Trendi v prehrambeni industriji
Zadnji dogodek Društva za marketing Slovenije pred
poletjem se je odvijal v Mariboru, in sicer smo se pogovarjali o Trendih v prehrambeni industriji. Z gosti se
bomo pogovarjali o kulinariki, svetovnih trendih v prehrani, o trendih na prodajnih mestih, širjenju na tuje
prodajne trge ... Med drugimi sta se nam pridružila Jure
Bojnec (Košaki) in Vinko Mandl (Ptujska Klet).
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fANfARA

študentska
marketinška
konferenca

Na fANfARI so svoje praktične izkušnje delili strokovnjaki iz
različnih področij marketinga, uvodničar konference, Zenel
Batagelj (Valicon) je predstavil čudoviti svet potrošniških
baz, nato smo skupaj z Igorjem Bratožem in Katjo Kovačič
(Pro Plus) stopili v zakulisje resničnostnega šova X Factor,
Betka Šuhel Mikolič (BPR) pa je udeležencem razkrila priporočila za uspešen javni nastop. S predavanji je nadaljevala
Metka Malovrh (Google Slovenije), ki je presekala gordijski
vozel iskalnega marketinga, Tine Poštuvan, direktor start
up podjetja Drugi vid (2nd Sight), ki so lansko leto zastopali
podalpsko znanje na svetovnem finalu tekmovanja Microsoft Imagine cup in Tanja Škorić (Bruketa&Žinić), kreativna
direktorica v najuspešnejši hrvaški oglaševalski agenciji, ki je
predstavila skrivnost uspeha pri prodoru na azejbardžanski
trg, Neil Morley, direktor marketing v podjetju Akrapovič, pa
je pognal adrenalin po žilah marketinških navdušencev nad
kultnimi motorji Harley Davidson.

fANfARA je prva in najodmevnejša študentska marketinška
konferenca v Sloveniji. Že peto leto zapored jo organizira
Študentska sekcija Društva za marketing Slovenije. 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.
fANfARA'12 - 5. Študentska marketinška konferenca
V sredo, 11. aprila 2012, se je na ljubljanskem Gospodarskem
razstavišču že petič zapored odvila največja študentska marketinška konferenca fANfARA, ki jo organizira Študentska
sekcija Društva za marketing Slovenije. Letošnja osrednja
tematika konference se je vrtela okrog slogana »Razvozlaj
marketinško sceno!«. Uveljavljeni slovenski in tuji marketinški strokovnjaki so več kot 300 obiskovalcem skozi predavanja, inovativne delavnice in okrogle mize iz prve roke predstavili, kako stvari potekajo v praksi.
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klub marketinških direkt rjev
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 svoj
kritičen pogled – z namenom izboljšanja položaja marketinga oz. trženja v slovenskih podjetjih in družbi, njegovega razumevanja in strokovne uveljavljenosti.

Klub marketinških
direktorjev – pomlad 2011

Klub marketinških
direktorjev – pomlad 2012

Dobili smo zanimivo priložnost in junija v sodelovanju s Slovensko oglaševalsko zbornico v Sloveniji gostili strokovnjake iz Interbranda. Na posebnem dogodku smo članom Kluba
marketinških direktorjev in predstavnikom Slovenske oglaševalske zbornice predstavili Interbrandovo metodologijo
vrednotenja znamk, podjetij in organizacij. Z nami sta bila
dva strokovnjaka: Michel Gabriel (Interbrand Zürich) in Nik
Stucky (Interbrand).

V aprilu 2012 se je pomladnega srečanja Kluba marketinških
direktorjev DMS udeležilo 40 članov, ki so prisluhnili dvema
mojstroma upravljanja znamke na globalnem trgu: Leonu
Korošcu, članu uprave podjetja Elan in nominirancu za marketinškega direktorja leta 2008, ter Neilu Morleyu, direktorju marketinga in članu uprave podjetja Akrapovič. Govorila
sta o izkušnjah, sistematičnosti in intuiciji v marketingu, o
moči blagovne znamke, pomenu inovacij, o oblikovanju in
lepoti kot glavnih adutih svojih izdelkov.

www.dmslo.si
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marketinški direkt r leta
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.

Marketinški direktor leta 2011

Marketinški direktor leta 2012

Na 16. Slovenski marketinški konferenci smo že petič zapored podelili nagrado marketinški direktor leta. Izbrani so bili
trije nominiranci za marketinškega direktorja leta 2011: Mojca Avšič, izvršna direktorica strateškega trženja, Mercator,
d.d., Aljaž Podlogar, direktor komercialnega sektorja, Eta
d.d. in Tina Tomažič, direktorica marketinga in razvoja, Fructal d.d. Prestižni naziv si je priglasovala mag. Mojca Avšič.

Na razpisu za marketinškega direktorja leta 2012 je komisija izbrala tri, ki se bodo potegovali za naslov marketinškega
direktorja leta. Ti so: Eva Aljančič, direktorica marketinga,
Si.mobil, Ladeja Godina Košir, direktorica marketinga in
oglasnega trženja, Delo, in Matjaž Grm, direktor Direkcije
prodaje in trenja, Adria Mobil.
V torek, 29. maja 2012, po koncu prvega dne 17. Slovenske
marketinške konference, je eden od finalistov postal marketinški direktor leta 2012.
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trženjski monit r dms

Poročilo Trženjski monitor
DMS – pomlad 2012

Trženjski monitor DMS je raziskava, ki je nastala v okviru
Društva za marketing Slovenije ob pomoči družbe Valicon
kot odgovor na spremenjene gospodarske razmere pred
tremi leti. 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.

Tri leta po prvem merjenju smo izmerili najvišji delež za občutenje recesije do sedaj, negativni pa so tudi vsi ostali ključni indikatorji, s katerimi merimo občutenje in obseg posledic
gospodarske krize v Sloveniji.
Raziskava je potekala med 2. in 12. aprilom 2012, torej v času,
ko so že bili najavljeni vladni varčevalni ukrepi. Med 10 vprašanimi jih je kar 8 odgovorilo, da se jih je kriza dotaknila,
vendar so se ji tudi že počasi prilagodili. Splošno občutenje
recesije je višje, vendar so se ljudje s tem “naučili” živeti. Rekordno vrednost je doseglo področje občutenja recesije na
delovnem mestu, ki je najvišje do sedaj. 15 % vprašanim se je
plača že znižala, kar 30 % pa znižanje še pričakuje.

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. Anketiranci
odgovarjajo na vprašanja o osebnem zaznavanju gospodarske recesije, zato je pomembno vedeti, da ti rezultati predstavljajo subjektivno zaznavanje recesije in njenih posledic.

www.dmslo.si

Celotno poročilo na www.dmslo.si.
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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) in v mednarodno bazo EBSCO.

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 likovno-oblikovnih ved. Prva številka je izšla leta 1997, z namenom širitve in utrjevanja marketinških znanosti v domačem okolju,

17.

Akademija MM
4. oktobra 2011 smo predstavili novo številko edine
strokovno-znanstvene revije za trženje, Akademijo
MM, ki jo DMS izdaja skupaj z Marketing magazinom. 17. številko je uredil gostujoči urednik doc. dr.
Mihael Kline. V reviji je objavljenih pet prispevkov,
ki obravnavajo etične percepcije potrošnikov v viralnem marketinškem komuniciranju, vpliv kulturnih
razlik na vedenje turistov, dejavnike nakupa ponarejenih luksuznih izdelkov, družbeno odgovornost v
dobi skepticizma in netnografsko raziskovanje vpliva sporočanja od ust do ust v družbenih medijih.

18.

Akademija MM
Tik pred zaključkom leta 2011 je izšla 18. številka
znanstvene revije za trženje – Akademija MM. Urednik tokratne številke je bil dr. Borut Milfelner (EPF
Maribor), v njej pa je predstavljenih pet prispevkov s
področja slovenske marketinške znanosti. V tokratni številki se dotikamo različnih področij, med drugim avtorji govorijo o vedenju mladih odjemalcev
in vedenju gospodinjstev, merjenju marketinškega
delovanja, kritičnem pogledu na družbeno odgovornost in o učinkovitosti vrednostne verige v lesni
industriji.
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etična načela in
vredn te v marketingu
Kot marketingarji se zavedamo, da nismo zgolj v službi organizacije, v kateri delamo, temveč sočasno ustvarjamo,
spodbujamo in izvajamo transakcije, ki so del gospodarstva
in skrbimo za napredek stroke in razvoj družbe kot take. V tej
vlogi se od nas, marketingarjev, pričakujejo najvišja strokovno etična načela in vrednote, ki izhajajo iz naše odgovornosti
do številnih deležnikov (kot so npr. kupci, zaposleni, investitorji, kolegi, regulatorji in skupnosti, v katerih delujemo).

Kot vsaka stanovska organizacija si tudi Društvo za marketing želi, da bi njeni člani verjeli in delovali v skladu z etičnimi
načeli in vrednotami, ki veljajo v stroki. Zato smo pripravili
skupek etičnih načel, po katerih naj bi se ravnala marketinška stroka.

Preambula/cilj in namen/
poslanstvo in vizija

V Društvu smo se zavezali naslednjim vrednotam: povezovanje, strokovnost, odgovornost, razvoj, inovativnost in etičnost.

V Društvu za marketing Slovenije skrbimo za vzpodbujanje,
razvoj in umeščanje marketinga kot stroke in znanosti v marketinškem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru
Slovenije.
►►

►►

►►

►►

Vrednote razumemo kot kolektivno pojmovanje zaželenega,
pomembnega in moralno sprejemljivega. Vrednote so tudi
merila za ocenjevanje našega lastnega dela in dela drugih.

Skrbimo za prenos znanj, dobrih praks in inovativnih
pogledov na vseh področjih trženja.

Etična načela

Ustvarjamo 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.

Kot marketingarji se zavezujemo, da:
bomo spodbujali zaupanje v trg. To pomeni, da si prizadevamo za dobro in pravično ravnanje ter tako prispevamo k učinkoviti izmenjavi dobrin in se izogibamo zavajanju
pri oblikovanju izdelka ali storitve, cen, komunikacijskih rešitev ali distribucije.
ne bomo škodili drugim. To pomeni, da naše delo in odločitve temeljijo na visokih etičnih standardih ob upoštevanju veljavne zakonodaje in predpisov, s čimer se zavestno izogibamo škodljivim dejanjem. Podpiramo odgovorno
potrošništvo in pravično trgovino.
bomo zagovarjali etične vrednote. To pomeni vzpostavljanje in vzpodbujanje odnosov, ki krepijo zaupanje
potrošnikov v integriteto marketinga, in sicer tako, da sledimo naslednjim temeljnim vrednotam: poštenosti, odgovornosti, pravičnosti, spoštovanju, transparentnosti in dobrososedskosti (trajnostni razvoj).

1.

Društvo razumemo kot prostor odprtega komuniciranja
in povezovanja vseh, ki se jih marketing dotika v
vsakodnevnem delu, študiju, življenju.

2.

Naš cilj je doseči, da marketing kot filozofija postane
domena vrhnjega managementa.

3.

Vizija Društva za marketing Slovenije je vzpodbujati odnose, ki
vodijo ustvarjalce in deležnike trženja k inovativnemu doseganju družbene rasti, trajnostnega razvoja in ohranjanja vrednot
tako v slovenskem kot širšem mednarodnem prostoru.

www.dmslo.si
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Načela razumemo kot sprejete standarde ravnanja, ki jih
družba in strokovne organizacije pričakujejo in definirajo.

Spoštovanje – priznati osnovno pravico do dostojanstva
vsem deležnikom. Zato velja:
►► Cenili bomo individualne razlike in se izogibali
stereotipiziranju kupcev ali upodabljanju demografskih
skupin (npr. glede na spol, narodnost in spolno
usmerjenost) na negativen in človeka nevreden način.
►► Upoštevali bomo potrebe kupcev, in kolikor je le mogoče,
redno spremljali in krepili njihovo zadovoljstvo.
►► Storili bomo vse, kar je v naši moči, da bi razumeli in
spoštljivo obravnavali kupce, dobavitelje, posrednike in
distributerje vseh kultur.
►► Pri svojem delu bomo upoštevali predloge, zamisli
in sodelovanje drugih, kot so svetovalci, zaposleni in
sodelavci.
►► Spoštovali bomo vse udeležence marketinških procesov,
tudi konkurenco.

Etične vrednote
Poštenost – biti neposreden v stiku s potrošniki in deležniki. Zato velja:
►► Iskreni bomo v vseh situacijah in razmerah.
►► Zagotavljali bomo produkte z lastnostmi, ki jih
sporočamo v našem komuniciranju z javnostmi.
►► Izpolnjevali bomo svoje dolžnosti in obljube.
Odgovornost – sprejeti posledice svojih marketinških
odločitev in strategij. Zato velja:
►► Upoštevali bomo potrebe potrošnikov.
►► Izogibali se bomo uporabi prisile pri vseh deležnikih.
►► Zavedali se bomo svojih posebnih obvez do občutljivih
tržnih skupin, kot so otroci, starejši, revni in druge
ranljive skupine.
►► Pri sprejemanju odločitev bomo upoštevali tudi
odgovornost do okolja.

Transparentnost – v okviru marketinških dejavnosti
ustvariti okolje odprtosti. Zato velja:
►► Z vsemi bomo komunicirali jasno, odprto in spoštljivo.
►► Sprejeli bomo konstruktivno kritiko s strani kupcev in
drugih deležnikov.
►► Razložili bomo pomembna tveganja, povezana s
posameznim izdelkom ali storitvijo in z njihovo uporabo.
►► Zagotovili bomo transparentnost cen in pogojev
financiranja.

Pravičnost – pravično uravnotežiti potrebe kupcev in interese prodajalcev. Zato velja:
►► Produkte oz. storitve bomo med prodajo, oglaševanjem
in v drugih oblikah komuniciranja jasno predstavljali.
To pomeni, da se bomo izogibali napačni, zavajajoči in
varljivi promociji.
►► Zavračali bomo poskuse manipulacije in prodajnih
postopkov, ki bi lahko omajali potrošnikovo zaupanje.
►► Ne bomo sodelovali pri dogovarjanju cen, zasledovali
bomo pošteno postavljanje cen ter poštenost in
pravičnost pri tržnih transakcijah.
►► Izogibali se bomo zavestnemu sodelovanju v projektih,
kjer je prisoten konflikt interesov.
►► Trudili se bomo za varstvo osebnih podatkov kupcev,
zaposlenih in poslovnih partnerjev.

Dobrososedskost – izpolniti ekonomske, zakonske, človekoljubne in družbene obveznosti do deležnikov. Zato velja:
►► V okviru marketinških kampanj se bomo trudili varovati
okolje.
►► Vračali bomo skupnosti, npr. v obliki prostovoljstva in
humanitarnih donacij.
►► Deležnike v preskrbovalni verigi bomo pozivali k pošteni
trgovini za vse vpletene, vključno s proizvajalci v
razvijajočih se državah.
Prirejeno po Ethical Norms and Values for Marketers, Statement
of Ethics (AMA)
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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 2012 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.

Društvo za marketing Slovenije je izjemno aktivno tudi v družbenih
medijih. Spremljate nas lahko na naslednjih družbenih omrežjih:
Facebook (www.facebook.com/dmslo), Twitter (@marketingslo),
LinkedInu, Google+, 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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Tisk: Trajanus d. o. o., Kranj
Oblikovanje: Gašper Mrak
Fotografije: Nejc Lasič, Bojan Stepančič, arhiv DMS
Naklada: 800 izvodov
Ljubljana, maj 2012
Več informacij na www.dmslo.si in info@dmslo.si.
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Dimičeva ulica 13
1000 Ljubljana
Telefon: +386 30 33 33 44
E-pošta: info@dmslo.si
Splet: www.dmslo.si in www.ssdms.si

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