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Kaj je Brez izgovora
Slovenija?

Mladinska organizacija - mladi za 
mlade

Stremimo k pozitivni družbeni 
spremembi in osebnostni rasti 
mladih

Mlade spodbujamo k družbeni 
participaciji in aktivaciji 
sovrstnikov

Medvrstniško in medgeneracijsko

Ozaveščamo o aktualnih 
tematikah in spodbujamo 
kritično mišljenje

Kaj je Brez izgovora 
Slovenija?

Smo apolitični

Ne sprejemamo sponzorskih 
sredstev s strani privatnih 
podpornikov

Približno 100 aktivistov, 
večinoma v starosti 15 do 19 
let

Imamo razdelan kompetenčni 
model in model napredovanja 
v organizaciji

novinec���� aktivist���� pomočnik���� vodja���� mentor
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Področja delovanja

Brez
izgovora
Slovenija

Brez
izgovora
Slovenija

Trajnostni
razvoj

Trajnostni
razvoj

Okolje in 
zdravje
Okolje in 
zdravje

Javno
zdravje
Javno
zdravje

TRTR

Podnebne
spremembe
Podnebne
spremembe

Pravična
trgovina
Pravična
trgovina

Zeleno
gospodarstvo
Zeleno

gospodarstvo

Zavajanje
podjetij
Zavajanje
podjetij

Človekove
pravice
Človekove
pravice

Kritično
mišljenje
Kritično
mišljenje
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JZJZ

TobakTobak

AlkoholAlkohol

PrehranaPrehrana

(gibanje)(gibanje)

Repr. 
zdravje
Repr. 
zdravje

Duševno
zdravje
Duševno
zdravje
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1. Kaj je marketing?

2. Kaj je socialni marketing?

3. Zakaj je reputacija podjetij sploh 
pomembna?

4. Primer modela spreminjanja vedenja

Moje današnje predavanje

1. KAJ JE MARKETING?
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Kaj je marketing?

Poslovni procesi, ki spodbujajo potrošnjo 
produktov in storitev

Imajo različne komponente

Strateško in na dolgi rok– razmerja in ne 
zgolj transakcije: Predvsem KDO in KAJ

Želi vplivati na vedenje potrošnikov in 
njihovih deležnikov
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Kaj je marketing?

Typically seen as the task of creating, promoting and 

delivering goods and services to consumers and 

businesses. (P. Kotler)

Kaj je marketing?

- Govorimo o zadovoljitvi in ne ustvarjanju potrebe

- Je mešanica pristopov, ki želi osebo spodbuditi k 
nakupu produkta ali storitve (ali k spremembi vedenja)

- MARKETING =/= OGLAŠEVANJE



9.10.2013

8

Produktni
marketing
Produktni
marketing

Storitveni
marketing
Storitveni
marketing

Socialni
marketing
Socialni
marketing
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ProductProduct PlacePlace

PricePrice PromotionPromotion

MarketingMarketing

4 P-ji produktnega marketinga

Pri storitvenem MKT še trije (torej 7 P-jev):
People, Process, Physical Evidence

Tržno-komunikacijski splet

(Promotion)

OglaševanjeOglaševanje

Osebna
prodaja
Osebna
prodaja

Pospeševanje
prodaje

Pospeševanje
prodaje

PRPR

Direktni
marketing
Direktni
marketing
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Tržno-komunikacijski splet

(Promotion)

OglaševanjeOglaševanje

Osebna
prodaja
Osebna
prodaja

Pospeševanje
prodaje

Pospeševanje
prodaje

PRPR

Direktni
marketing
Direktni
marketing
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Tržno-komunikacijski splet

OglaševanjeOglaševanje

Osebna
prodaja
Osebna
prodaja

Pospeševanje
prodaje

Pospeševanje
prodaje

PRPR

Direktni
marketing
Direktni
marketing

Korporacijski
imidž

Korporacijski
imidž

SponzorstvaSponzorstva

Reputacija�

2. KAJ JE SOCIALNI 

MARKETING?
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Socialni marketing je koncept, ki z uporabo preizkušenih 
in učinkovitih marketinških načel rešuje in naslavlja 
družbeno pomembne probleme. 

Z njegovo pomočjo lahko spremenimo različna družbeno 
nezaželena, nesprejemljiva in škodljiva vedenja

Imamo 11 veljavnih definicij

Npr. vožnjo z neprilagojeno hitrostjo, vožnjo brez uporabe 

varnostnega pasu, jemanje drog in drugih nedovoljenih 

substanc, kajenje ... 

Kaj je socialni marketing?

Kotler, Roberto in Lee (2002: 5):

“…raba marketinških načel in tehnik z namenom 
vplivati na ciljno občinstvo, da prostovoljno 
sprejme, zavrne, spremeni ali opusti vedenje v 
korist posameznika, skupine ali družbe kot 
celote. Cilj socialnega marketinga je sprememba 
nekoristnega ali škodljivega vedenja.”

Kaj je socialni marketing?
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Andreasen (1995: 7):

“…je način razmišljanja o spreminjanju vedenja 
in se razlikuje od tistega, ki so ga prevzeli ostali 
delujoči na področju spreminjanja vedenja. Prav 
tako je socialni marketing postopek načrtovanja 
in izvajanja strategij za spremembo; je niz, zbirka 
pojmov in tehnik za izvrševanje različnih 
pogledov socialnega marketinga.”

Kaj je socialni marketing?

Andreasen (nad.):

“…uporaba tehnologij komercialnega marketinga 
za analiziranje, načrtovanje, izvajanje in 
vrednotenje programov, oblikovanih za vplivanje 
na prostovoljno vedenje ciljnega občinstva, in 
sicer z namenom izboljšati njihovo osebno 
blaginjo in blaginjo ostale družbe nasploh”

Kaj je socialni marketing?
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Socialni marketing je torej način 
reševanja družbeno perečih 
problemov in spreminjanje 
družbeno nezaželenega oz. 

motečega vedenja z uporabo 
trženjskih principov
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����Nekaj splošno priznanih 

trditev o SM 

Organizations don't plan to fail...they fail to plan.

Strategy before tactics!

Just doing stuff does not work anymore. Do less, but do it 

strategically. You don't need more money, you need more 

strategy. 

3. ZAKAJ JE REPUTACIJA 

PODJETIJ SPLOH 

POMEMBNA?
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CSR

Izboljšuje
reputacijo

Izboljšuje
prodajo

Povečuje 
porabo

Povečuje
dobičke

Zakaj je reputacija sploh pomembna?

DOP/ 
CSR
DOP/ 
CSR

Izboljšuje
reputacijo
Izboljšuje
reputacijo

Izboljšuje
prodajo
Izboljšuje
prodajo

Povečuje
porabo
Povečuje
porabo

Povečuje
škodo

Povečuje
škodo

Zakaj so DOP programi v večini 

primerov na naših področjih 

nesmiselni?



9.10.2013

17

4. PRIMER MODELA ZA 

SPREMINJANJE VEDENJA

Prochaska in DiClemente, 1992 

Spreminjanje vedenja moramo obravnavati kot 
večstopenjski proces – torej posamezniki se premikajo skozi 
različne stopnje vedenja

Imenovana tudi “Teorija stopenjskega spreminjanja vedenja”

Opozarja predvsem nad pretirano vznesenostjo nad 
vsemogočnostjo komunikacijskih intervencij za promocijo 
zdravja

Povzela dr.Tanja Kamin – Zdravje na barikadah (2006)

Transteoretični model 

spreminjanja vedenja
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Nezavedanje ali zanikanjeNezavedanje ali zanikanje

NameraNamera

PripravaPriprava

DejanjeDejanje

Potrditev in vzdrževanjePotrditev in vzdrževanje

Transteoretični model 

spreminjanja vedenja

Prochaska in DiClemente, 1992 

Posameznik problema ne zaznava ali je razvil zelo močne obrambne 
mehanizme 

GLAVNA NALOGA ZA PREMIK NAPREJ: Posameznik se zaveda 
težave in jo prizna

npr. “se mene tičejo”, “saj to počnem v mejah normale”, “jaz zagotovo 
ne bom zbolel”, “Moja nona je stara 80 let in kadi celo življenje in je še 
vedno zdrava”

1. NEZAVEDANJE ALI 
ZANIKANJE
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Posameznik se že zaveda problema, je pripravljen o njem spregovoriti, mogoče celo 
razmišlja o spremembi vedenja

GLAVNA NALOGA ZA PREMIK NAPREJ: 

je dobro poznavanje zaviralnih in spodbudnih dejavnikov za določeno 

vedenje posameznika 

je spoznanje, kakšna vprašanja si posameznik zastavlja ob misli na 

nepriporočeno in priporočeno vedenje, ko razmišlja o spremembi vedenja.

je identifikacija koristi pa tudi stroške oziroma posledice svojega vlaganja v 

spremembo vedenja vidi posameznik 

npr. “Vem, da moram prenehati s kajenjem, ampak trenutno se s tem ne morem ukvarjati.”

2. NAMERA

Posameznik se postopoma od priprave za dejanje premika k dejanju 

GLAVNA NALOGA ZA PREMIK NAPREJ: 

posameznika podprejo v njegovi nameri, da mu omogočijo, da 

bodo priporočena vedenja lažja od alternativnih. 

Odstraniti je treba čim več ovir, ki bi posamezniku zmanjšala 

zagnanost za spremembo. 

Npr. Posameznik, denimo, obvesti svoje domače in prijatelje o svoji nameri, obišče 

zdravnika ali svetovalno skupino za pomoč pri prenehanju kajenja, zmanjša število 

pokajenih cigaret na dan ipd. 

3. PRIPRAVA
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To je stopnja, kjer se zazna posameznikov prvi poizkus, da prekine s pre-
teklimi vzorci vedenja. 

GLAVNA NALOGA ZA PREMIK NAPREJ: 

Ker posameznik na tej stopnji ocenjuje koristi, ki jih ima od 

dejanja, je potrebno okrepiti občutek teh koristi, ki bo 

posameznika vodil v ponovitve vedenja. 

Npr. Kadilec, denimo, si bo postavil rok, ko naj bi nehal kaditi, začel bo z 

uporabo nikotinskih nadomestkov, ali v tistem trenutku prekinil kajenje. 

4. DEJANJE

To je stanje nenehne pozornosti, da na novo prevzeto vedenje ne izzveni 
oziroma, da se posameznik ne vrne v staro stanje. Posameznik mora prevzeti novo 
vedenje za sebi lastno, za novo navado. 

GLAVNA NALOGA ZA PREMIK NAPREJ: 

posameznik ohranja v novem vedenju. 

treba je skrbeti, da je novo vedenje družbeno pozitivno 

vrednoteno in da se posamezniki, ki so spremenili vedenje, po 

potrebi kako nagradijo. 

5. POTRDITEV IN 
VZDRŽEVANJE
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Nezavedanje ali zanikanjeNezavedanje ali zanikanje

NameraNamera

PripravaPriprava

DejanjeDejanje

Potrditev in vzdrževanjePotrditev in vzdrževanje

Transteoretični model 

spreminjanja vedenja

Prochaska in DiClemente, 1992 

V vseh fazah je potrebno vključevanje številnih 
deležnikov, ki so pomembni za realizacijo 
programa za promocijo zdravja. 

Vzdrževanje želenih sprememb zahteva 
spreminjanje družbene klime, ki je naklonjena 
spremembam. 
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ZA KONEC…
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Vprašanja?

Jan Peloza

jan.peloza@noexcuse.si

+386 40 732212

@NoExcuseSlo

www.noexcuse.si


