
FROM BOOMER TO ZOOMER
Kaj v tržnih raziskavah ostaja konstanta?

Janko Hočevar



Sprememba kot edina stalnica …

ODKRIVAMO POTI MED VZROKI IN POSLEDICAMI

Razumemo razmišljanje, občutenje in vedenje ljudi.

Iz množice podatkov ustvarimo enostavno razumljive in privlačno berljive zgodbe.

Tako vam omogočamo sprejemati optimalne poslovne odločitve. 



Kaj v TRŽNIH RAZISKAVAH 

ostaja konstanta?

Nalijmo si čistega vina…



Da bi razumeli, kaj v tržnih raziskavah ostaja konstanta…

…moramo čas zavrteti nazaj prek 

zoomerja, boomerja vse do t.i. 

greatest generation oz. generacije II. 

svetovne vojne. 



Abraham Wald

Survival bias… logična napaka pri sklepanju



KONSTANTA 1: 

Tržni raziskovalci marketinškim odločevalcem pomagajo izogniti 

se t.i. Survival biasu in pravilno definirati marketinške izzive



Da bi razumeli, kaj v tržnih raziskavah ostaja konstanta…

…moramo razumeti, da smo ljudje 

prvenstveno EMOCIONALNA, šele 

nato RACIONALNA bitja. 



KONSTANTA 2:

Dobro načrtovana tržna raziskava je celostna, multidisciplinarna 

in preučuje potrošnikovo vedenje ter razmišljanje v naravnem, 

Sistem 1 kontekstu.
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Dobro zasnovana tržna raziskava 

nagovori levo možgansko 

polovico potrošnikov.

Izogibamo se desni možganski 

polovici, deklarativnim in 

racionaliziranim odgovorom.

Večino PORTOŠNIH IZBIR uravnava sistem 1. Gre za intuitivno odločanje, kjer se sistem mišljenja 1 odloči, sistem 2 pa

se strinja.

Odločanje poteka hitro, avtomatično, asociativno, nezavedno in emocionalno. Zato se morajo sistem 1 kontekstu

približati tudi tržne raziskave.



Oglejmo si nekaj primerov, kako poteka raziskovanje v 

potrošnikovem naravnem, System 1 kontekstu…
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CONJOINT EKSPERIMENT

Gre za kompleksno statistično analizo, s 

katero raziskovalci dobimo vpogled v 

to, kako potrošniki vrednotijo različne 

komponente oz. lastnosti produktov oz. 

storitev. Temelji na principu, da lahko 

vsak produkt ali storitev opišemo z 

lastnosti, ki vplivajo na zaznano 

vrednost s strani potrošnikov.

…odgovori na vprašanje, kakšne 

lastnosti in kakšno ceno naj ima 

izdelek/storitev, da bo njegov 

nastop na trgu optimalen.

možnosti izvajanja 

napovedi dogajanja   na 

trgu 

priprava "kaj pa če" 

scenarijev oz. simulacij 

napovedovanje 

sprememb, ki se zgodijo 

pri nakupnem odločanju, 

če se lastnosti izdelka 

(našega ali konkurenčnega) 

spremenijo

UPORABA?

?

KVANTITATIVNE RAZISKAVE: Conjoint experiment



KVALITATIVNE RAZISKAVE: Raziskovanje skozi IGRO: 

asociacije, metafore, kreativne naloge

ZMET – raziskovanje odnosa 

do znamk/ konceptov s 

pomočjo slikovnih asociacij

Raziskovanje percepcije BLAGOVNE 

znamke s pomočjo kreativne naloge: 

Metafora osebe na božični zabavi



KVALITATIVNE RAZISKAVE: Etnografija – raziskovanje s 

pomočjo opazovanja

Opazovanje potrošnikov 

na prodajnem mestu



Kaj je v TRŽNIH RAZISKAVAH 

vendarle drugače?

Zdaj v trendu…



PODSTAT tržnega raziskovanja - razumeti razmišljanje, 

občutenje in vedenje ljudi ostaja enaka…

…spreminjata pa se okolje in orodja 

raziskovanja. 



NOVE TEHNOLOGIJE 

KVANTITATIVNEGA RAZISKOVANJA

BOOST DIGITALIZACIJE 

KVALITATIVNEGA RAZISKOVANJA 

(post covid era) 

• ORC – digitalna raziskovalna skupnost

• Online dnevniki konteksta potrošnje, potrošnih 

navad,  uporabe izdelkov, storitev, življenjskih stilov

• Nevromarketinška orodja raziskovanja

KAJ JE VENDARLE DRUGAČE?

eye tracking / EEG

• Big data + osmišljanje big data s pomočjo naprednih 

kvantitativnih raziskav

BOLJŠI INSIGHT

OPTIMALNE MARKETINŠKE ODLOČITVE

boost
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system 1 

thinking



KVALITATIVNE RAZISKAVE: ORC – potrošniki nas virtualno 

spustijo v svoje domove, hladilnike, jedilne mize…

POTROŠNIKI sami popisujejo 

in opisujejo svoje navade, 

kontekste uporabe znamk



KVALITATIVNE RAZISKAVE: ORC – potrošniki poročajo o 

svojih nakupih…

POTROŠNIKI sami popisujejo 

in opisujejo potek in 

kontekst nakupovanja



V KATERIH PRIMERIH                                                                                                     GA UPORABITI?

KAJ JE EYE TRACKING IN 

KAKO DELUJE?

Eye tracking raziskovalcu omogoča objektivni uvid v 

način, na katerem  potrošniki zaznavajo vizualne 

dražljaje.
S pomočjo eye trackinga lahko raziskovalec

natančno določi, kateri deli vizualnega dražljaja

pritegnejo pozornost gledalca, kako dolgo se

njegov pogled ustavi na določenem stimulu in

kako poteka celotna pot gledalčevega pogleda.

KAKO NAM 

POMAGA?
?

S pomočjo posebne infrardeče kamere nam 

omogoča natančno merjenje pozicije očesa in 

njegove premike po vizualnem dražljaju (npr. oglas, 

embalaža izdelka, spletna stran …). 

Eye tracking testiranje nam služi kot

komplementarna metoda pri testiranju:

• TV in tiskanih oglasov,

• embalaž,

• direktne pošte,

• uporabniške izkušnje pri uporabi spletnega

mesta,

• postavitev izdelkov na prodajnih mestih, ipd.

Tobii Pro Glasses 2 Tobii Pro X2-60 kamera

NEVRO RAZISKAVE: Eye Tracking



NEVRO RAZISKAVE: EYE TRACKING – nakupe potrošnikov 

spremljamo in medias res…

POTROŠNIKE V TRGOVINO 

NAPOTIMO Z EYE TRACKING 

OČALI

posnamemo spontane, pristne 

reakcije ob nakupovanju

POTROŠNIKI IZPOLNIJO ŠE 

DNEVNIK UPORABE

pridobimo dodatni insight

1.

2.

Priročnost in trpežnost embalaže me je pozitivno presenetila

(pretekle izkušnje s kartonsko embalažo piva Laško s 24

pločevinkami imam slabe, karton je prešibak in prehitro razpade

na robovih).

Embalaža je »preživela« do doma. V roki se lahko nosi s

kartonsko embalažo navzdol (primerno, če je sixpack ohlajen) ali

obratno.

PVC embalažo bi še vedno izbral, če bi šel v trgovino s kolesom.

Nimam namreč košare in običajno sixpack namestim na

prtljažnik z elastičnim trakom. Dvomim da bi kartonska zdržala

takšno pritrditev. S hrambo v hladilniku nisem imel težav, sem

pa pričakoval, da bo embalaža razpadla v starejšem hladilniku,

kjer je vlažnost višja.



KAJ JE EEG IN 

KAKO DELUJE?

Z uporabo EEG tehnologije prejmemo poglobljen 

uvid v možgansko aktivnost in nezavedno 

potrošnikov. 

Ugotovimo lahko, kaj se zares dogaja v možganih 

ljudi ob srečanju z blagovnimi znamkami, z njihovim 

oglaševanjem in ostalimi marketinškimi aktivnostmi.

S pomočjo EEG testiranja lahko raziskovalec

natančno določi:

• kolikšna je posameznikova pozornost

• kognitivna obremenjenost in kakšen je

• emocionalni odziv ob izpostavljenosti

določenemu dražljaju.

KAKO NAM 

POMAGA?
?

EEG testiranje nam služi kot komplementarna metoda pri

testiranju:

V KATERIH PRIMERIH GA UPORABITI?

EEG testiranje lahko uporabimo tudi kot

komplementarno metodo pri testiranju okusa

oz. vonja.
• TV in tiskanih oglasov,

• embalaž,

• direktne pošte,

• uporabniške izkušnje pri uporabi spletnega mesta,

• postavitev izdelkov na prodajnih mestih, ipd.

NEVRO RAZISKAVE: EEG



NEVRO RAZISKAVE: EEG – poglobljen uvid v možgansko 

aktivnost in nezavedno potrošnikov. 

N=40

EMOCIONALNI 

ODZIV

E >0

POGLED V ROJU 

(bee swarn)

IDX: 69

Ugotovimo lahko, kaj se zares dogaja v 

možganih ljudi ob srečanju z blagovnimi 

znamkami, z njihovim oglaševanjem in 

ostalimi marketinškimi aktivnostmi.



NAPREDNE KVANTITATIVNE RAZISKAVE: OBRNJENA 

SEGMENTACIJA (reversed segmentation)

OBVEZNOSTI IN PROSTI ČAS

S prihodom na faks je Žiga svoje obveznosti in prostočasne dejavnosti začel 

organizirati sam. Zaradi tega je bilo v 1. letniku kar nekaj zmede, skoraj  je 
‘’zabluzil’’ in komaj naredil letnik. Dan je razdeljen kot kdaj. Nekaj je 
predavanj in vaj, preostali čas pa je bolj kot ne fleksibilen. Preživl ja ga lahko 
čis to spontano, kot se mu zljubi (tarok do 5ih zjutraj, jutranja kava ob 12ih). 
Žiga  tudi dela kot natakar v centru. 
Nekaj zasluži, spozna pa tudi en kup
enih bejb (stalne še noče, ker zna 
preveč zatežit). Denar porabi za 

sproti, nekaj ga ostane za potovanja.
To logično pomeni backpackanje,  

kot npr.  lani z Nejcem v Maroku. 

IDENTITETA

Ko je Žiga začel s  študijem, se je preselil v š tudentski 

dom in tako dobil veliko družbe, ki je v vsakem 
trenutku pripravljena na žur. Ampak o tem kasneje. 
Starš i ga pri študiju podpirajo, vsak vikend gre domov 
(da  hrano na bone malo zamenja za pravo domačo 
hrano, pa da mama vse opere), vseeno pa skuša biti 
čimbolj neodvisen (dela prek študenta). Omejitev s  
s trani staršev že od SŠ ni več, svet čaka z različnimi 
dogodivščinami, kar je treba seveda i zkoristiti, 

preizkusiti čim več različnih stvari, eksperimentirati. 
Odkar je na faksu pozna ogromno folka – z vseh žurov, 

teča jev, potovanj, tudi z neta. Ima pa tudi nekaj pravih 
pri jateljev, s  katerimi se res dobro šteka. 

MEDIJI

Žiga  želi biti na tekočem z 
dogajanjem. Tako pregleda, kaj 

pravi  Mladina, včasih obrne 
kakšen časopis, sicer na netu 
preveri  vse dogodke 

(napovednik.com), za TV pa 
ponavadi kar zmanjka časa, ker 

se v š tudentu vedno dogaja kaj 
drugega, bolj zanimivega. Sicer 
s ta  računalnik in net prva  točka 
vsakega jutra – prižge takoj, ko 
se zbudi, srka kavo, čekira 

mejle in ostalo. Na netu najde 
vse, kar potrebuje - zadeve za 
š tudij (forumi, gradiva, članki 
za  seminarske), rabljeno kolo, 
bejbe za chatanje. V roke 
vzame tudi kakšno popotniško 
revi jo – Gea, National Geogr....

MOBILNA TELEFONIJA

Mobi lni telefon, ki sicer ni ne vem kaj, je 
vseskozi zraven. Poleg tega da lahko kadarkoli 

kogarkoli pokliče, ima v telefonu zapisan tudi 
urnik predavanj in urnik žurov. Mobilnik pride 
prav tudi  med dolgočasnim predavanjem, za 

kak SMS, igrico, gprs-janje. Svoj telefon 
obvlada v nulo. Na ozadju ima en hud avto. V 

imeniku pa 4/5 žensk (da se jih lažje spomni, 
jih vedno fotkne in doda k vizitki :).

21 let, š tudent

3. letnika Fakultete za s trojništvoŽiga  [ znan tudi kot Brez dna ]

TRENDI

Žiga  redno spremlja, kaj se dogaja – katere tekme 
so na  sporedu, kateri koncerti se dogajajo, in kdaj 

se najbolj dogaja v KMŠ. Zanimajo ga tudi računa-
lniške in tehnološke novosti, čeprav 
običajno nima dovolj denarja, da bi 
s i  lahko vse privoščil. Lansko leto si 
je kupil nov fotoaprat. Avto je zaen-
krat s icer rabljen, ampak ve, katerega 
bi  imel,  če denar ne bi bil problem. 

NAKUPOVANJE

Večino denarja, ki ga dobi na mesec, porabi 
sproti, saj poleg fiksnih stroškov, plačuje tudi 

teča j i talijanščine (naslednje leto gre prek 
Erazmusa na izmenjavo v Italijo). Kar mu ostane 
denarja, gre za žure, za kako karto za koncert, 

nogomet ipd. Pri  nakupih si vedno pomaga z 
netom. Shopping mu pa res ne diši. 
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Povežemo že obstoječe podatke iz 

naročnikove baze podatkov in jih 

kontekstualiziramo v zgodbo o tipičnih 

predstavnikih segmenta.



OBRNJENA SEGMENTACIJA

DWH podatki

življenjski 

stil

vrednote

motivi

uporabniške 

navade

demografija

percepcija

Pri pristopu obrnjene segmentacije imamo podatke o odnosu in/ali

vedenju iz raziskave in ciljne spremenljivke, ki jih ima stranka v svojih

podatkovnih zbirkah (CRM) in so prav tako vključene v raziskavo. Analiza

se začne z iskanjem ciljnih spremenljivk iz naročnikove podatkovne

zbirke, ki kažejo razlike pri odnosnih/vedenjskih spremenljivkah. Tako

opredelimo ciljne enote, ki so kombinacija ciljnih spremenljivk, ki kažejo

razlike v odnosnih / vedenjskih spremenljivkah. Opredeljene ciljne enote

so objekti za izvajanje segmentacijske analize. Ciljne enote ocenimo na

podlagi merjenja stališč in vedenja. Za združevanje ciljnih enot na

podlagi podobnosti stališč in vedenja uporabimo tehnike razvrščanja v

skupine. Nastali segmenti imajo razlikovalne:

• profile stališč/vedenja (potrebne za oblikovanje ciljnih sporočil)

• demografske značilnosti, ki so potrebne za doseganje ljudi

Naročnik lahko označi svojo zbirko podatkov (CRM) na podlagi ciljnih

enot z odnosnimi / vedenjskimi segmenti.
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KLJUČNI TAKEAWAY

Velja si zapomniti naslednje…

Ne pozabimo na ne vidno

Kombinirajmo metode

Neprestan dialog s potrošniki 



“Večina ljudi je prepričanih, da so tržne raziskave stvar vprašalnikov, vzorcev, 

računalniških algoritmov, številk in odstotkov, deležev in stolpcev. A v resnici so tržne 

raziskave predvsem stvar ljudi. 

Raziskovalci poskušamo razumeti in razložiti najgloblje vzgibe, ki vodijo razmišljanje, 

občutenje ter vedenje ljudi. S tem vpogledom pomagamo odločevalcem v podjetjih 

in organizacijah, da laže predvidijo dogodke v prihodnosti. Tako preprosto je bistvo 

raziskovalnega dela; seveda pa pri njem raziskovalci uporabljamo vrsto kompleksnih 

metod in postopkov. Jasno je, nimamo kristalne krogle, ki bi ponujala vse odgovore 

na vsa vprašanja, lahko pa poiščemo koristne odgovore na pravilno zastavljena 

vprašanja. 

Raziskovalci vidimo tisto, kar lahko vidijo vsi, in pri tem pomislimo na nekaj, na kar 

prej ni pomislil še nihče.“


