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Kaj je marketing ?
• Številne definicije; npr.:
“The achievement of corporate goals through
meeting and exceeding customer needs better
than the competition!”
(Jobber, 1998)

“Marketing is the management process which
identifies, anticipates, and supplies customer
requirements efficiently and profitably!”
(Chartered Institute of Marketing, 2008)

Trženjsko upravljanje
• “Marketing” predstavlja izhodišče pri oblikovanju
razširjene (?) in uspešne (?) poslovne filozofije proizvodnih
in storitvenih podjetij, pa tudi neprofitnih organizacij!
• T.i. trženjsko upravljanje (angl. “marketing management”)
• Zadovoljevanje ugotovljenih potreb in željá klientov je
najpomembnejše vodilo pri poslovanju trženjsko
usmerjenih podjetij…
• Vsi procesi v podjetju so usmerjeni:
– v ugotavljanje potreb in želja ciljanih trgov – ciljanega segmenta
porabnikov;
– v zadovoljevanje potreb ciljanih porabnikov – “prodaja
zadovoljstva”.

Trženjsko upravljanje
• Štirje “stebri”
– Usmerjenost k potrošniku
• Intenzivno (s)poznavanje želja in potreb porabnikov,
njihovo upoštevanje (reševanje, zagotavljanje…) ter ustrezno
stimuliranje!

– Osredotočenost
• Vseh potreb vseh porabnikov nikakor ni možno
zadovoljevati; izbira in osredotočenje na tržni segment!

– Dobičkovnost
• Ustvarjanje dobička z uspešnejšim zadovoljevanjem
potrošnikov, kot konkurenca!

– Koordinacija
• Harmoničnost vseh “sporočil” podjetja (4-P)!

Trženjski splet
• Trženjsko upravljanje se izvaja v okviru strategij
4 P–jev:
- proizvod/storitev (Product)
- cena, pogoji (Price)
- distribucija (Place)
- promocija/ t. komuniciranje (Promotion)
Proizvod
Distribucija

Cena
Promocija

Trženjsko upravljanje - tržne raziskave
• Z definicijo in izvajanjem strategij (konceptov) 4-P želi
podjetje doseči superiorno zadovoljevanje ugotovljenih
potreb in željá; diferenciacijo - razlikovanje, izstopanje
lastne ponudbe!
• Pomemben element tovrstne strategije je stalno sledenje
dogajanja v ekonomskem okolju podjetja
• Trženjsko upravljanje temelji na izsledkih tržnih raziskav
• V njih ne “obravnavajo” le klienta (naša današnja tema), ampak
tudi:

– konkurente (proučevanje njihovih 4-P; tržne deleže, razvoj, )
– vertikalno povezane člene (trgovina, druga distribucija);
– učinkovitost aktivnosti (npr. oglaševanja).

Kaj je tržno raziskovanje?
“Marketing Research is the function which links the
consumer, customer and public to the marketer through
information.”
“Information is used to identify and define marketing
opportunities and problems; generate, refine, and
evaluate marketing actions; and improve our
understanding of marketing as a process”
(American Marketing Association, www.ama.org)

Tržna raziskava - klient
• Namen trženjsko usmerjenih podjetij, je poznati in
razumeti ciljanega klienta tako dobro, da mu bo proizvod
/ storitev, ki ga bodo ponudili, popolnoma odgovarjal (bolj,
kot konkurentov).

• Informacije o porabnikih – klientih so ključni element!
• Te pridobivamo s tržnimi raziskavami (ang. marketing research)
in tržnim sledenjem (ang. marketing intelligence)
• Tržno sledenje je kontinuirano (“nenamensko”) zbiranje
tržnih informacij, podatkov, idej, itd, ki so na voljo
odločevalcem v podjetju (moži viri: trg. potniki, nabavniki, dobavitelji;
tudi podatki o konkurentih iz medijev, sejmov,…)

• Element t.i. marketinškega informacijskega sistema
– oddelek (?) za zbiranje, razvrščanje, analiziranje, interpretacijo in
diseminacjo tovrstnih podatkov!

Tržna raziskava - klient
• Vprašanja: kdo, kaj, koliko, po kakšni ceni, zakaj, kje,
kako, v kombinaciji s čim… kupuje / uporablja…
• Tržna raziskava je usmerjeno zbiranje tovrstnih
podatkov / informacij za pojasnitev (rešitev) nekega
konkretnega vprašanja
• Poteka sistematizirano – običajno s projektnim
pristopom!
• Tržne raziskave morajo biti:
– Sistematične (Organizacija in načrtovanje procesa)
– Objektivne (Izogibanje pristranskosti in pričakovanju zaključkov – t.i.
anticipacija!)

Dva tipa tržnih raziskav

Zaključna raziskava
(Conclusive research)

Pripravljalna raziskava
(Exploratory research)
•
•
•
•
•
•

Dodatno razumevanje raziskovalnega
vprašanja in oblikovanje hipotez
Podatkovne potrebe niso jasno
definirane
Prilagodljiv (nestrukturiran)
raziskovalni pristop
Majhen – nereprezentativen vzorec
Kvalitativne tehnike analize (tudi
primarnih podatkov)
Preliminarni zaključki – temelj za
nadaljnje raziskave











Proučevanje vzročno-posledičnih
relacij in testiranje specifičnih
hipotez
Jasno definirane podatkovne
potrebe
Formaliziran in strukturiran
raziskovalni proces
Reprezentativen – velik vzorec
Kvantitativne analitične tehnike
Dokončni zaključki – temelj za
odločitve v podjetju

Dva tipa tržnih raziskav – Kaj nas zanima?
• Pripravljalna raziskava
– Prodaja pade in ne vemo zakaj.
– Ali bi stranke kupovale naše proizvode?

• Zaključna raziskava
Kateri kupci kupujejo naše proizvode?
Kdo kupuje konkurenčne proizvode?
Kakšne prednosti imajo naši proizvodi?
Ali bodo stranke kupovale več, če zamenjamo
embalažo?
– Katera izmed dveh oglaševalskih akcij je uspešnejša?
–
–
–
–

Dva tipa podatkov v tržnih raziskavah
Primarni podatki:
Izvirni podatki, zbrani za potrebe specifične tržne
raziskave
Sekundarni podatki:
Podatke je zbral nekdo drug, za reševanje podobnega
raziskovalnega problema (poceni, vprašljiva uporabnost…)

Namen zbiranja
Proces zbiranja
Stroški
Trajanje zbiranja

Primarni p.
Specifični problem
Involviranost
Visoki
Dolgotrajno

Sekundarni p.
“Problemi drugih”
Hiter in enostaven
Relativno nizki
Kratko

Zasnova tržne raziskave
1. Definicija raziskovalnega problema in
vprašanj – hipoteze!
2. Priprava načrta raziskave
3. Oblikovanje “instrumenta” za pridobivanja
podatkov
4. Vzorčenje in zbiranje podatkov
5. Analiza in interpretacija podatkov
6. Priprava zaključnega poročila

Raziskovalni problem/vprašanje
• Definicija raziskovalnega problema in vprašanj(a)!
– Kaj proučujemo? Kaj je področje naše obravnave?

• Raziskovalno vprašanje je definiranje komponent problema
“Katere specifične informacije želimo dobiti z raziskavo?”

• Hipoteze – trditve o dejavnikih ali pojavih.
– Poskušamo jih ovreči.

• Kako dobro definirati raziskovalni problem?
– S pripravljalno raziskavo!
•
•
•
•

Študija literature – sekundarnih virov (ang.: desk research)
Fokusne skupine (*)
Poglobljeni intervjuji s poznavalci področja
Case study – študije primerov

Fokusne skupine
• Koristna in razširjena metoda v tržnih raziskavah za
pridobivanje:
–
–
–
–

definicijo raziskovalnega problema
kvalitativnih podatkov;
mnenj, odnosa, idej, besednjaka “populacije”;
testiranje raziskovalnih orodij (npr. vprašalnik).

• 6-12 ljudi primerljivega socio-demografskega profila
• 1-3 urna vodena razprava o raziskovalnem vprašanju v
neformalnem stilu
• Moderator (pomembna je interakcija med udeleženci)
• “Scenarij” oz. vodilo FS
• Obdelava

Priprava načrta raziskave
• Načrt tržne raziskave vključuje:
– določitev vira podatkov / referenčna populacija;
– izbor raziskovalne metode / raziskovalnega
instrumenta (teoretični model);
– izbira metode vzorčenja /načrt vzorčenja;
– izbira načina zbiranja podatkov (administriranje
vprašalnika);
– ocena stroškov in časovnica.

Referenčna populacija
• Referenčna populacija je celotna obstoječa skupina subjektov
(objektov), ki jih obravnava raziskava
• Primeri referenčne populacije
–
–
–
–

Podiplomski študentje na BF
Podiplomski študentje, danes prisotni na predavanju RIM
Vsi imetniki “Pika kartice” Mercator-ja
Vsi imetniki “Pika kartice” Mercator-ja, ki so v prejšnjem tednu nakupili
več kot 50 EUR živil

• Namen tržne raziskave je pridobiti informacije o parametrih
(spremenljivkah) referenčne populacije.
• Natančna definicija referenčne populacije je temelj za “kalibracijo”
vzorčenja ter okvirjev statističnega sklepanja (stat. testi in zaključki)

Vzorčenje
• Popis (t.i. cenzus) vključuje celotno referenčno populacijo!
• Podskupino referenčne populacije imenujemo vzorec!
– (praviloma?) oblikovan / izbran na tak način, da najvišji možni meri

posreduje lastnosti, značilnosti referenčne populacije
(reprezentativnost)

• Analiza značilnosti vzorca, omogoča raziskovalcu sprejemanje
zaključkov o značilnostih populacije z uporabo statističnih testov /
testov hipotez

(Ali lahko trdimo, da je ugotovitev na podlagi analize vzorca možno prenesti na referenčno
populacijo?)

• Vzorčna enota je “element” referenčne populacije
• Okvir vzorca je spisek vseh vzorčnih enot (register prebivalstva, seznam
imetnikov “Pika kartice”…)

Vzorčenje - 2
• Dve metodi vzorčenja:
• Neverjetnostno vzorčenje

– npr.: priložnostno vzorčenje; vzorčenje po presoji; kvotno
vzorčenje; vzorčenje po snežni kepi…

• Verjetnostno vzorčenje

– npr.: enostavno slučajnostno vzorčenje; stratificirano
vzorčenje…

• Statistično sklepanje (posploševanje z vzorca na populacijo) je
možno le z verjetnostnim vzorcem!

Neverjetnostno vzorčenje


Priložnostni vzorec (convenience sample)




Vzorec enot, ki so 'pri roki‘ (Npr. prostovoljci, mimoidoči, …,)

Subjektivni vzorec (judgment sample)


Vzorec enot, ki ga sestavi poznavalec na osnovi svoje presoje za
predstavitev opredeljene populacije (npr. prebivalci “ključnih” okolišev, snežna kepa,
košarice, izbrane trgovine,)



Kvotni vzorec (quota sample)


Enote niso izbrane naključno, vendar celotni vzorec odseva izbrane
lastnosti populacije. Kombiniramo priložnostno vzorčenje v razrede.
 Npr. izobrazbena struktura, starost, spol…
 Izbrane lastnosti morajo biti ključne za problem, torej so tiste, ki

povzročajo variabilnost merjenega pojava.
 Po drugih lastnostih je vzorec lahko povsem nereprezentativen.

Verjetnostno vzorčenje


Enostavni slučajni vzorec (simple random sample )


Vzorec, pri katerem naključno izbiramo enote iz vzorčnega okvirja (npr.
žreb iz bobna, naključna števila, ...)






Vsak element ima vnaprej znano in enako verjetnost izbora.
Intuitivno preprost vzorec, izhodišče vseh statističnih teorij.
Primeren za manj raziskane probleme.

Stratificirani vzorec (stratified sample)






Izberemo informacijo o strukturi populacije glede na neko značilnost
(spol, starost, izobrazba,…), nato pa vsako enoto populacije uvrstimo v
eno od kategorij in vzorčimo po metodi ESV.
Torej, gre za vzorec, pri katerem enote v vzorčnem okvirju najprej
stratificiramo v homogene podskupine, nato pa vzorčimo znotraj
vsakega stratuma.
Vzorčimo lahko proporcionalno (delež enot vzorca stratuma x je enak
deležu stratuma x v populaciji) ali disproporcionalno (delež enot stratuma x
v vzorcu ni enak deležu stratuma x v populaciji - npr. trije stratumi – vzorčimo
tretjine).



Primerno predvsem za konkretne, že dobro raziskane probleme.

Preprost primer ESV
Najpreprostejša metoda (ne tudi najbolj razširjena), vsebuje načela
kompleksnejših metod
Ponazoritev:
• 1. Populacija so vsi študenti in študentke vpisani na BF 2011/12
• 2. Uporabimo celoten seznam vpisnih številk - npr. N=2000 študentov
(celoten seznam enot v populaciji = primer vzorčnega okvira)
• 3. Določimo velikost vzorca, recimo n = 250
– Znak “n” se uporablja za velikost vzorca, “N” za velikost ciljne
populacije. Vzorčni delež je f=250/2000=0.125
– Vzorčni interval je 1:8
– Sistematični vzorec n=250 dobimo tako, da določimo slučajno
številko med 1 in 8 - s tem dobimo prvega študenta v vzorcu, nato pa
vključimo vsakega osmega študenta.
– Če se zgodi, da nam zmanjka enot, tj. da bi prišli do konca seznama,
preden bi nabrali dovolj enot, nadaljujemo na začetku seznama.

Preprost primer stratificiranega vzorca
• Ponazoritev:
• 1. Populacija so vsi študenti in študentke vpisani na dodiplomski študij
BF 2011/12.
• 2. Seznam vpisnih študentov in študentk po letnikih (letnik = stratum)
• 3. Iz vsakega letnika v vzorec slučajno izberemo enote mere:
• proporcionalno – glede na deleže vpisanih študentov v posamezni
letnik;
• disproporcionalno – iz vsakega stratuma 1/3 vzorca (trije letniki –
3*1/3)

Raziskovalna metoda
•
•
•
•

Anketiranje (najpogostejša metoda)
Panel -Dephi
Opazovanje – senzorično vrednotenje
Poskus

Načina zbiranja podatkov
• Anketiranje
Survey Methods
Telephone interviewing Personal Interviewing

Mail interviewing

Electronic Interviewing

Traditional Interviewing

Mall-Intercept

Mail

E-mail

Computer assisted

In-Home

Panel Mail

Internet

Computer assisted

Vir: Malhotra, 1999

Telefonska anketa
• Tradicionalni pristop – telefon, pisalo in vprašalnik
• Sodobni pristop – CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing):
vprašalnik v elektronski obliki izpolnjen preko telefona

– Software sproti preverja pravilnost
vnosa (konsistentnost in celovitost)
– Zmanjšuje napake anketarjev
– Podatki so takoj na voljo
– Omogočena je kontrola vzorčenja
– Omogočeno merjenje kvalitativnih
parametrov procesa (trajanje,
“prisluškovanje”)

– Ni najbolj primeren za odprti tip
vprašanj
– Omejeno trajanje anketnega
vprašalnika (10-15 minut)
– Ni možno uporabljati dodatne
stimuluse (kartice, vzorce…)
– Relativno drag (med 700-1000
anket za upravičenje stroškov)

• Doma

Osebna anketa

– Osebni kontakt z anketarjem (stimuli,
involviranost,…)

– Najdražji tip!
– Anketar lahko vpliva na anketiranca
– Nepripravljenost za sodelovanje

• Prestrezna anketa
– Cenejši
– Višja stopnja odziva

– Težave pri pridobivanju “občutljivih”
informacij (ni anonimnosti)
– Visoka pojavnost “všečnih
odgovorov”

• CAPI

(Computer-Assisted personal interview)

– Lažja administracija
– Večja involviranost respondentov
– Možna uporaba on-screen stimulusov

– Višji stroški
– Nekoliko počasnejša izvedba

Poštna anketa
• Poštna anketa (Fax samo pri poslovni javnosti)
–
–

Nizki stroški
Optimalno za pridobivanje občutljivih
podatkov/anonimnih anket
– Ni vpliva anketarja

–
–

Zelo nizka odzivnost
Nizka možnost kontrole vzorca
pristransko vzorčenje
– Zelo dolgotrajno

• Poštni paneli
– Omogočena je longitudinalna
primerjava (časovna komponenta)
– Višja odzivnost
– Boljša kontrola vzorčenja

– Dražji
– Omejen nadzor dejavnikov okolja

Elektronski mediji
• E-mail
– Zelo nizki stroški
– Hitra odzivnost
– Ni pristranskosti anketarja

- Slaba kakovost podatkov
- Slaba možnost kontrole vzorčenja
- Nizka odzivnost

• Internetna anketa
–Omogočeni so dodatni stimulusi
– Logična preverjanja in testi
konsistentnosti (CAWI)
– Nekoliko več vpliva pri vzorčenju
– Anonimnost le delno omogočena

- Problemi pri izpolnjevanju
- Nizka odzivnost
- Pristranskost vzorčenja

Oblikovanje vprašalnika
•

Anketni vprašalnik je formalno oblikovan set
vprašanj za pridobivanje informacij
– Pridobiti moramo informacijo za odgovor na
zastavljena raziskovalna vprašanja!
– Zahtevna naloga!

• Izdelava vprašalnika je bolj veščina (art of
asking questions) kot znanost
• Obstajajo le splošni napotki in opozorila na
možne (najpogostejše) napake…

Tipični koraki pri izdelavi vprašalnika
• Predvsem, odločitev o tem katere informacije
sploh potrebujemo!
• Koraki:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

priprava spiska iskanih informacij in postavljenih hipotez,
izbor načina zbiranja podatkov preko vprašalnika,
določitev vsebine posameznih vprašanj,
določitev oblike odgovorov za vsako vprašanje,
formuliranje vprašanj in odgovorov,
organizacija vprašanj in določitev zaporedja vprašanj,
oblikovanje vprašalnika,
pregled vseh korakov in morebitne spremembe ter
testiranje vprašalnika in morebitne spremembe.

Formuliranje vprašanj
• Vprašalnik mora minimizirati možnosti napake pridobivanja
informacije (nenatančnost, nerazumljivost, nepraktičnost…)
• Slabo formulirana vprašanja lahko povzročijo:
–
–

napačen odgovor (merske napake) ali
zavrnitev odgovora (manjkajoče vrednosti)

–

Implicitne alternative (npr. “Ali uživate v vožnji z avtomobilom po Logarski

• Uporaba jezika anketirancev, ne strokovnjakov!
– Namigovanje odgovora (nujna nevtralnost)!
–
–

dolini?” … ali bi raje kolesarili?)
Implicitne predpostavke (npr. “Ali bi se čez Vršič peljali z avtomobilom?” …
ali bi raje kolesarili?)
Nenatančna vprašanja in posploševanje (npr. ”Ali menite, da so ekološki
proizvodi bolj zdravi in okusni?”)

• Presodimo, ali bodo anketiranci sploh lahko odgovorili na
vprašanje:
–
–

ali imajo dovolj znanja, izkušenj, vedenja, da lahko pričakujemo
odgovor;
ali se spomnijo obdobja, stvari, dogodkov, o katerih jih sprašujemo.

Oblikovanje vprašalnika
•

Zaporedje vprašanj
–
–
–
–
–
–

•

Oblika in izgled
–
–
–
–
–

•

Pomembno je uvodno vprašanje
Na začetku osnovna vprašanja (ciljne spremenljivke raziskave)
Najzahtevnejša vprašanja na začetek zadnje tretjine
Razvrščanja na koncu
Splošna vprašanja naj uvajajo v konkretna
Pomembno je logično zaporedje (scenarij)!
Možnost vpisovanja, položaj vprašanja na listu…
Ni potrebe po barvnih shemah (malo pozitivnega učinka)
Jasna razdelitev vprašalnika na “poglavja”
Kvaliteta reprodukcije (tisk, fotokopija)
Profesionalni izgled (glava podjetja, naslov ankete…)

Testiranje!

Organizacija vprašanj in določitev zaporedja
vprašanj
V nekaj korakih:

•
–

–
–
–
–
–

vprašanja s podobno vsebino postavimo skupaj oziroma
organiziramo v bloke,
vprašanja s podobnim načinom odgovarjanja postavimo znotraj
blokov skupaj,
določimo vrstni red vprašanj znotraj blokov,
določimo vrstni red blokov,
izdelamo jasne in tekoče prehode med bloki (npr. z nekaj stavki
besedila),
če je vprašalnik razvejan, izdelamo jasna in preprosta navodila za
sledenje vejam vprašalnika (npr. s puščicami).

Tipi vprašanj
•

•

Odprta vprašanja – anketiranci odgovarjajo s svojimi
besedami:
–
–
–
–

Splošna uvodna vprašanja (Na kaj pomislite ob besedi probiotik?)
Vprašanja o predlogih (Kaj menite o ukinitvi študentskih bonov?)
Pojasnjevalna vprašanja (Anketiranec pojasni zadnji izbran odgovor)
Hedonično senzorično testiranje (Kako bi opisali okus tega sladolednega

–

Prodirna (angl. probes) vprašanja (npr. Ali bi želeli še kaj dodati?)

Iščemo:

asociacije (beseda; podoba, zvok, vonj…)
dopolnjevanje stavka;
dopolnjevanje zgodbe…

–
–
–

•

preliva?)

Zaprta vprašanja – možni odgovori so pripravljeni
–
–
–
–

zajem celotnega spektra možnih odgovorov
medsebojna izključljivost
vpliv vrstnega reda
enostavnejša obdelava

Raven merjenja
•

Nominalna lestvica označuje zgolj identiteto – nominira v
skupino!
–

•

Ordinalna lestvica razvrsti po značilnostih, vendar brez
standardizirane razdalje med uvrstitvami!
–

•

Razvrstite zobne paste po všečnosti; Rangirajte učitelje ŽT MSc po
simpatičnosti;…

Intervalna lestvica omogoča ocenjevanje “razdalje” med
stopnjami v lestvici – interval je znan in enoten, vendar nima
absolutne ničle!
–

•

Spol, barva, urbano/ruralno, zaposlitveni status…

Ocenite okus jagodnega soka z oceno od 1 do 9.

Lestvica razmerij ima absolutno ničlo (Vrednost 0 pomeni, da pojav ne
obstaja!), kar mogoča široko statistično rabo!
–

Dnevni potrošek v trgovini; Tedenska količina zaužitega sladoleda

Primeri zaprtih vprašanj
• Likertova lestvica – Izrazimo stopnjo strinjanja/nestrinjanja! (Intervalna lestvica)
To jabolko je sočno!
1. Popolnoma se ne strinjam
2. Ne strinjam se
3. Neodločen sem
4. Strinjam se
5. Popolnoma se strinjam

• Semantični diferencial - povezuje dve nasprotni trditvi (antonima)
To jabolko je
Sočno
Suho

Analiza in interpretacija podatkov
•
•
•
•

Vnos podatkov (matrica,kodiranje …)
“Čiščenje” in preverjanje konsistentnosti
Določitev strategije obdelave
Deskriptivna statistika
– Frekvenca, aritmetična sredina, SD, mediana, modus…

• Testi hipotez
– Univariatne metode
• Parametrični testi: t-test; z-test, CHI-kvadrat; Neparametrični testi: Mann-Whitney,
Wilcoxon…

– Multivariatne metode
• Navzkrižna tabela, korelacija, ANOVA, Multipla regresija; Discriminantna analiza, Conjoint
analiza, Factorska analiza, Cluster-ska analiza…

Poročilo tržne raziskave
– Naslovna stran
– Vsebina
– Izvleček
–
–
–
–

Uvod
Rezultati
Zaključki
Priporočila

– 4. Uvod
– 5. Poročilo

– Metodologija
– Rezultati
– Omejitve

– 6. Zaključki in priporočila
– 7. Priloge
–
–
–
–

• Celovitost
• Natančnost
• Jasnost

Vprašalnik
Opis vzorca in vzorčenja
Druge tabele, ki niso vključene v poročilo
Literatura

Senzorično vrednotenje in RNP
• Pomen “senzorične izkušnje” pri oblikovanju
percipirane vrednosti za živilski proizvod
• “Ugodje pri zauživanju”, kljub vsemu ostaja temeljno
pričakovanje porabnikov hrane
• Senzorika je veda, ki “meri, analizira in pojasnjuje”
odzive ljudi na vonj, okus in dotik (teksturo)
• Senzorika v okviru RNP služi identifikaciji in optimiranju
proizvodov, ki najbolje zadovoljujejo pričakovanja
porabnikov

Senzorično vrednotenje - vrste
• Objektivno senzorično vrednotenje
– Profesionalni preizkuševalci
– Oblikovanje senzoričnih profilov prototipov
– Senzorični “fine tuning”
– Senzorični benchmarking

• Subjektivno senzorično vrednotenje
– Reprezentativni vzorec “laičnih” porabnikov
– Ocenjevanje sprejemljivosti in preference
– Možna izolacija “nesenzoričnih” značilnosti proizvoda (!)

Subjektivno senzorično vrednotenje
• Test sprejemljivosti
– Meri splošno ali specifično (barva, komponenta okusa, tekstura)
mnenje porabnikov o proizvodu na podlagi senzoričnih
lastnosti.
– Npr.: “Kako vam je všeč čokolada 326 ?”

• Test preferenc
– Meri neposredno primerjavo splošnega ali specifičnega
mnenja potrošnikov za dva ali več proizvodov na podlagi
senzoričnih lastnosti.
– Npr.: “Kateri vzorec ima prijetnejši vonj 245 ali 215?”

Test sprejemljivosti
• Najpogostejša je uporaba 9-stopenjske hedonične lestvice
Sploh mi ne
ustreza

Niti ustreza,
niti ne ustreza

• Statistična obdelava s t-testom
• Različice hedonične lestvice

– Komponetne okusa, vonj, tekstura…
– Besedišče
– Grafične ikone

• Lestvica “Ravno prav” (Just right scale)
– Določitev optimalne ravni izbrane senzorične lastnosti

– Npr. Prosimo, da ocenite stopnjo sladkosti piškotov.
premalo sladek – ravno prav sladek – preveč sladek

Popolno mi
ustreza

Test preferenc
• Najpogosteje porabniki primerjajo dva vzorca (ang.: Paired
preference test)

– S statistično analizo ( ) testiramo hipotezo ničle, da ni razlike v
preferenci dveh proizvodov

• Različica ocenjevanja preferenc je razvrščanje vzorcev
(rangiranje)
– S statistično analizo (Friedman-ov test) testiramo hipotezo ničle, da
med dodeljenimi rangi proizvodov ni razlike

Izvedba subjektivnega senzoričnega testa
• CLT - Central location test
– V prostorih agencije, proizvajalca (?), nakupovalnega
središča
– Relativno enostavna izvedba z dobro možnostjo
eksperimentalnega nadzora
– Mobilna izvedba (Mobilni-CLT)

• HUT - Home use test
– Senzorično vrednotenje v realističnih okoliščinah!
– Zahtevna izvedba - relevantne informacije

