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PREDGOVOR 
 
 
Marketing je pomembna funkcija v vsakem podjetju, je del poslovnega procesa ter ima 
nanj velik vpliv. V njegovem okviru uporabljamo instrumente komuniciranja za promocijo 
podjetja ter njegove ponudbe. Eden takih instrumentov je tudi ekonomska propaganda, ki ji 
v tej diplomski nalogi namenjam največ pozornosti. 
 
Za učinkovito uporabo instrumenta ekonomske propagande v okviru marketinške funkcije 
je zelo pomembno, da je le-ta primerno organizirana in vodena. Dobro in ustrezno 
organizirana marketinška funkcija je pogoj za uspeh uporabljene vrste vsakega instrumenta 
komuniciranja. Le z dobro organiziranostjo lahko zagotovimo učinkovito raziskavo glede 
potencialnih potrošnikov - predvsem glede njihovih želja in potreb, načrtovanje ter 
izvajanje vseh dejavnosti v marketinškem procesu. Samo dobro organizirano delovanje 
marketinške funkcije nam bo dalo pričakovane rezultate pri promoviranju podjetja. 
Pričakovani rezultati v vsakem podjetju pa so doseganje dobička, rast in razvoj. 
 
Pri nastajanju diplomskega dela so mi zelo pomagali strokovni nasveti in usmerjanje 
mentorja, dr. Franca Pauka ter informacije, ki sem jih dobila pri vodstvu Term Ptuj d.o.o..  
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1 UVOD 
 
 
1.1 Opredelitev področja in opis problema 
 
Področje raziskovanja diplomskega dela je funkcija propagande v družbi Terme Ptuj. 
Zanima nas predvsem pomen propagande pri pridobivanju gostov v tej družbi ter istočasno  
tudi ustreznost dosedanjega oglaševanja.  
 
Problem, ki ga zasledimo je, da družba nima zastavljene strokovne službe propagandista, 
ki bi ugotavljal razmere na trgu povpraševanja ter temu primerno oblikoval oglase in 
organiziral propagandne akcije ter jih plasiral v ustreznih časovnih intervalih, po ustreznih 
kanalih komuniciranja ter ugotavljal njihove učinke. To je najbolj opazno pri 
propagandnem materialu Term, kjer ponekod opažamo neustrezno uporabo slikovnega 
materiala, kakor tudi neustreznost vsebinske predstavitve. V Termah ne razpolagajo z 
analizami dosedanjega propagiranja, ki bi razkrivale ustreznost izbranih načinov 
oglaševanja ter upravičenost porabe sredstev za določen način oglaševanja, predvsem na 
osnovi učinkov, ki jih posamezni načini oglaševanja prinašajo. Na osnovi tega lahko 
sklepamo, da posvečajo premalo pozornosti propagandni funkciji. S pomočjo analiz 
propagiranja bi v Termah sprejemali boljše odločitve glede vsebine in oblike propagandnih 
oglasov. Prav tako bi na podlagi analiz ugotovili učinke posameznih propagandnih akcij ter 
bi tako lahko sprejemali boljše poslovne odločitve v zvezi s financiranjem le- teh. 
 
 
1.2 Namen, cilji in osnovne trditve 
 
Obravnava in analiza organiziranosti marketinške službe ter uporaba ekonomske 
propagande za namen pridobivanja kupcev v družbi TERME PTUJ d.o.o., je zanimiva 
zaradi odkrivanja prednosti in pomanjkljivosti sedanje organizacije in izvajanja njenih 
aktivnosti na tem področju. V nalogi želimo te aktivnosti predstaviti in analizirati ter 
ugotovili možnosti za uporabo novosti na tem področju, s katerimi družba še ne razpolaga 
oz. jih do sedaj še ni uporabila. Analize smo se lotili, ker do sedaj problema ni še nihče 
analiziral in bi utegnila biti zanimiva za družbo Terme Ptuj d.o.o.. 
 
Izvajanje ekonomske propagande v okviru marketinške funkcije v podjetju je povezano z 
različnimi dejavniki. Med drugim je odvisno tudi od organiziranosti marketinške funkcije v 
podjetju, od sposobnosti ter stopnje strokovnega znanja odgovornih oseb na tem področju. 
Na samo izvajanje propagandnih akcij v okviru marketinških služb vplivata tudi 
pripravljenost in zmožnost podjetja za njihovo financiranje. Ker odločitve, ki se sprejemajo 
v zvezi z uporabo ekonomske propagande, vplivajo na poslovni rezultat, se v vsakem 
podjetju pojavi potreba po analizi dosedanjega dogajanja na tem področju. Oceniti je 
potrebno primernost oz. neprimernost izbranih prijemov na osnovi učinkov, ki jih 
propagandne akcije imajo, navesti je potrebno predloge izboljšav ter poudariti perspektivne 
propagandne akcije. Vse našteto bomo v nadaljevanju poskušali ugotoviti ter to predstaviti 
na primeru družbe Terme Ptuj d.o.o.. 
 
Na vsakem trgu, tudi na turističnem, se srečujeta ponudba in povpraševanje. Ker ponudba 
presega povpraševanje, razen kjer se pojavljajo tržne niše, si ponudniki pomagajo z 
marketinškimi prijemi ter ekonomsko propagando za vzbujanje zanimanja pri 
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povpraševalcih. Povpraševalci, katerih zahteve ter pričakovanja so visoka, se odzivajo na 
ponudbe, ki jim zagotavljajo zadovoljitev le-teh. V podjetju Terme Ptuj ima uporaba 
ekonomske propagande pomembno vlogo za pridobivanje gostov, a se ji kljub temu 
velikokrat posveča premalo pozornosti. Določene propagandne akcije bi bilo potrebno 
spremeniti, izboljšati, da bi pritegnile tudi najzahtevnejše goste. Za boljše učinke pri 
uporabi ekonomske propagande, je v Termah nujno potrebno povečati in izboljšati 
ponudbo. Na območju Ptuja se pojavljajo tržne niše, ki bi jih Terme lahko s spremenjeno 
ponudbo zapolnile ter z uporabo ustreznih propagandnih akcij dobro tržile. 
 
 
1.3 Predpostavke in omejitve raziskave 
 
Družba Terme Ptuj d.o.o. ima za sabo že dolgoletno tradicijo pri ponudbi in prodaji 
turističnih storitev. Tako lahko predvidevamo, da so te dolgoletne poslovne izkušnje 
vplivale na to, da ima družba organizirano in strokovno vodeno poslovanje ter prav tako 
tudi svojo službo marketinga. Ker na pridobivanje gostov v družbi, kot so Terme Ptuj, 
vpliva tudi ponudba bližnje okolice, lahko predvidevamo, da Terme v svojo promocijo 
vključujejo tudi ponudbo širše okolice ter obratno, saj se tako lahko bolj približajo 
potencialnim odjemalcem, ki zahtevajo tako kvalitetne kot tudi raznolike storitve. 
 
Diplomsko delo je omejeno zgolj na družbo TERME PTUJ d.o.o., kar izključuje vse 
možnosti primerjav uporabe ekonomske propagande pri drugih tovrstnih družbah. Težave 
se pojavljajo tudi pri izbiri in uporabi ustrezne literature. Omejitve se kažejo tudi pri 
zbiranju podatkov v zvezi s poslovanjem, delovanjem ter uporabo propagandnih akcij v 
preteklosti, saj smo pri tem odvisni od pripravljenosti vodstva v družbi za posredovanje teh 
podatkov ter na njihovo relevantnost in točnost. 
 
 
1.4 Uporabljene metode raziskovanja 
 
V diplomskem delu se srečujemo: 
 

 s poslovno raziskavo glede organiziranosti marketinškega procesa v družbi 
TERME PTUJ d.o.o ter pomenom propagandne funkcije v njenem okviru, 

 s statično poslovno raziskavo – zaradi osredotočenja na način organiziranosti in 
potek procesa marketinga, ki je povezan s poslovanjem družbe, 

 z deskriptivnim ter 
 analitičnim pristopom k raziskovanju. 

 
 
V okviru deskriptivnega pristopa je uporabljena metoda kompilacije, analitični pristop je v 
osnovi induktiven. 
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2 PROPAGANDA KOT KOMUNICIRANJE V TURISTIČNEM TRŽIŠČU 
 
 
Ekonomska propaganda je vsaka plačana oblika neosebne predstavitve in pospeševanja 
idej, dobrin ali storitev po znanem naročniku (Lorbek 1991, 120). 
 
Turistično ekonomsko propagando je potrebno načrtovati na podlagi informacij, ki jih 
dobimo s pomočjo raziskave trga. Potrebno jo je usmeriti k določenemu segmentu oz. na 
določen turistični trg, k določeni skupini potencialnih turistov. Za izvajalce aktivnosti 
povezanih s turistično propagando so najpomembnejše povratne informacije o rezultatih, ki 
jih je le- ta dosegla. Vse aktivnosti in rezultate povezane s turistično propagando je 
potrebno spremljati in prilagajati prostoru v katerem naj bi potekale propagandne 
aktivnosti (domači ali  tuji trg oz. kraj). Zraven prostora je pomemben tudi čas, ki ga 
imamo v mislih za izvajanje turistične propagande. Potrebne so odločitve v zvezi z 
začetkom izvajanja propagandnih aktivnosti, z njihovim trajanjem, ponavljanjem ter 
njihovem zaporedju. Pri tem je treba upoštevati dejstvo, da  je pri današnjem obsegu 
propagandnih sporočil vedno težje vzbuditi pozornost potrošnikov, zato je treba skrbeti, da 
se propagandna sporočila spreminjajo in ne pojavljajo predolgo. 
 
Za lažje razumevanje trženja in ekonomske propagande nam je v pomoč model 
komuniciranja, ki ga predstavlja sledeča slika. 
 
 
SLIKA 1: MODEL KOMUNICIRANJA 
 
 

 
 

Vir: Ule in Kline (1996, 73) 
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Ekonomska propaganda je instrument komuniciranja, ki omogoča pripravo, prenos in 
nadzor nad učinkovitostjo informacij o tržnem spletu izdelka ali storitve namenjenih 
ciljnim  skupinam potrošnikov (prav tam 1991, 120). 
 
Iz mnogih virov, ki obravnavajo trženje v turizmu, pridemo do spoznanja, da je ekonomska 
propaganda na turističnem področju največkrat uporabljeni instrument komuniciranja za 
promocijo ponudbe turističnih podjetij ter organizacij. Pri izvajanju ekonomske  
propagande si ponudniki turističnih dobrin in storitev pomagajo s posebnimi metodami in 
kanali komuniciranja. Z uporabo le- teh skušajo ponudniki potencialnim turistom 
predstaviti vse glavne značilnosti, prednosti in posebnosti turistične ponudbe. S 
predstavitvijo turistične ponudbe želijo ponudniki pritegniti pozornost turistov in v njih 
vzbuditi željo za  nakup turističnih storitev. Pri tem imajo vedno v mislih doseganje 
določenih ekonomskih rezultatov.   
 
Turistično propagandna sporočila nikoli ne smejo obljubljati česar ponudnik ne more 
izpolniti, ker bodo dosegla nasproten učinek od pričakovanega. Vedno morajo vsebovati 
resnične podatke o ponudbi ter ne smejo biti zavajajoča. Le ob upoštevanju teh 
predpostavk lahko pričakujemo določene pričakovane učinke. V primeru, da propagandna 
sporočila ne dosegajo pričakovanih učinkov, je potrebno analizirati vzroke in po potrebi 
spremeniti uporabljene metode ter kanale komuniciranja. Pri tem je potrebno upoštevati 
tudi načelo gospodarnosti. V najbolj idealnem primeru bi to pomenilo, da bi z minimalnimi 
vložki dosegali maksimalne rezultate. Vsekakor pa mora vsak vložek opravičiti svoj 
namen, v nasprotnem primeru izvajanje te funkcije ni smotrno. Drugače povedano, če so 
vsi napori pri pridobivanju turistov zaman ni smiselno preveč zapravljati za namene 
propagandne dejavnosti. Mogoče se vzroki, zaradi katerih propaganda ne prinaša 
pričakovanih rezultatov, ne skrivajo v uporabljenih metodah in informacijskih kanalih ter 
aktivnostih povezanih s propagandno funkcijo, ampak jih lahko najdemo na drugih 
področjih (npr. v gospodarstvu, kriznih situacijah– kot je vojna  itd.). V takih primerih je 
potrebno premisliti, če se nam bodo vlaganja v namene promoviranja ponudbe obrestovala. 
 
Bistvo teorije in prakse marketinga v turizmu je v tem, da proučujemo potrebe oz. plačilno 
sposobno povpraševanje; na osnovi tega razvijamo in proizvajamo tiste proizvode in 
storitve, ki jih lahko zatem ponudimo ugotovljenemu interesentu (povpraševanju) (Devetak 
1997, 31). 
 
 
2.1 Vloga, pomen in cilji propagande v turistični organizaciji 
 
Ko govorimo o ekonomski propagandi imamo v mislih sklop aktivnosti, s katerimi 
poskušamo po izbranih kanalih komuniciranja potencialnim potrošnikom na kar se da 
vabljiv način predstaviti svojo dejavnost in ponudbo.  
 
O ciljih ekonomske propagande piše Lorbek (1991, 121): 
 
»Glede na učinkovitost uporabljenih komunikacijskih kanalov so ekonomsko najbolj 
utemeljeni in zato značilni cilji komuniciranja z ekonomsko propagando sledeči: 
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1.) Informirati potencialne potrošnike o imenu in osnovnih lastnostih (prednostih) 
izdelka ali storitve, zato da bi se zavedali njegovega obstoja in spoznali namen 
uporabe. 

 
2.) Informirati potencialne potrošnike o vseh sestavinah tržnega spleta za določen 

izdelek ali storitev, zato, da bi spoznali izdelek ali storitev, imeli pozitivno stališče 
do njega in se odločili za nabavo ali nakup.«  

 
Vsa podjetja delujejo z namenom ustvariti dobiček. Pri uresničevanju tega cilja si 
pomagajo z uporabo različnih metod in tehnik. Ena od takih metod je seveda uporaba 
promocije. Turistično propagando, kot sestavni del turistične promocije, uporabijo 
podjetja, da bi predstavila sebe ter svojo ponudbo, pomeni svoje izdelke ali storitve. S tem 
želijo vzbuditi v potencialnih odjemalcih interes za morebitni kasnejši nakup. Promocija je 
predhodnica prodaje (Dekleva 1998, 113). 
 
Kljub temu, da podjetje ponuja enkraten izdelek ali storitev, se mu lahko zgodi, da ga ne 
bo zmožno prodati, če ga ne zna predstaviti. Sam od sebe gost ne pride (prav tam, 113). 
 
Podjetje mora torej ukrepati v smeri, da bo na najbolj prepričljiv način, z najboljšimi 
sredstvi predstavilo svoj izdelek ali storitev na trgu svojim potencialnim kupcem in jih  bo 
s tem prepričalo v nakup. 
 
V primeru, da je turistična organizacija oz. podjetje, ki ponuja turistične storitve, dovolj 
veliko in ima na voljo tudi dovolj denarnih sredstev izvaja v okviru svoje dejavnosti vse 
akcije povezane  njegovim trženjem. V primeru, ko ni tako, se organizacija poveže z 
ostalimi ponudniki v svoji neposredni bližini in skupaj z njimi nastopa s svojo ponudbo na 
turističnem trgu, kjer se predstavi potencialnim kupcem. 
 
Turistično ekonomska propaganda je splošna, kadar gre za promocijo države, turističnega 
območja, turističnega kraja ali vsebinsko zaokrožene turistične ponudbe (smučanje, 
planinarjenje,…) in posebna, kadar gre za promocijo določenega gostinskega obrata, 
igrišča za golf, določene prireditve, kraške jame ipd. (Zorko 1999, 163). 
 
V obeh primerih imajo pomembno vlogo in so jima v veliko pomoč tudi nekatere 
institucije, ki ne kažejo neposrednih tržnih učinkov, pa vendarle brez njih ne obstaja razviti 
turistični marketing (Pauko 1984, 50). Te institucije so tržno raziskovalne ustanove 
(ugotavljajo potrebe turistov), ustanove turistične poslovne in splošne propagande (na bazi 
izsledkov tržnih raziskav se povezujejo z najprimernejšimi mediji tržnih sporočanj), 
ustanove pospeševanja turistične prodaje (turistični sejmi in borze), banke ( izdajanje 
potovalnih čekov, kreditnih kartic) ter zavarovalnice (zavarovanje turistov in turističnih 
aranžmajev). 
 
Glavna vloga, pomen in cilj propagande v turistični organizaciji je, da s svojim delovanjem 
pridobi in obdrži gosta. S tem, ko s svojimi aktivnostmi doseže ta cilj, pomaga pri obstoju 
in razvoju turistične organizacije. 
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2.2 Naloge propagande v turistični organizaciji 
  
Naloga propagande, kot sestavine marketinške funkcije, v turistični organizaciji je, kot smo 
že ugotovili najti način in pot, da pridobimo gosta. Da dosežemo ta cilj moramo razumeti 
kaj vpliva na odločitev kupca, da izdelek ali storitev kupi.  
 
V gospodarsko razvitih zahodnih državah so se sredi 50. let mnogi tržniki začeli zavedati, 
da lahko prodajo laže in več dobrin, če izdelujejo samo tiste dobrine, za katere so že 
vnaprej ugotovili, da jih bodo porabniki kupovali. V središče pozornosti so prišle 
porabnikove potrebe (Mumel 1999, 16). 
 
Tržno raziskovalne ustanove so tiste, ki imajo nalogo raziskati  in ugotoviti želje, potrebe 
in nagnjenja potencialnih kupcev. Istočasno morajo potrošnike uvrstiti v določene skupine 
oz. segmente po različnih vnaprej določenih kriterijih. Rezultati raziskav so podlaga za 
izbiro instrumentov ter kanalov komuniciranja. 
 
»Preden začnemo razmišljati o oglaševanju ali kakšni drugi obliki promocije, si moramo 
zastaviti nekaj osnovnih vprašanj;…. Preprosto vprašanje, ki si ga lahko zastavimo najprej, 
je: »Zakaj oglaševati?« Če na to vprašanje ne sledi jasen in logičen odgovor, je boljše da  
ne začnemo nobenih aktivnosti v zvezi z oglaševanjem. Uporaba sredstev iz proračuna, pa 
naj bo to v javnem ali privatnem sektorju gospodarstva, zahteva veliko odgovornost pri 
skrbni raziskavi trga in kasnejši razporeditvi omejenih denarnih virov. ….. Vsi managerji 
za marketing bi morali biti pripravljeni zagovarjati vedno enotna stališča (pridobivanje 
kupca) pri nastajanju velikih stroškov, ki so povezani z izvajanjem marketinga kot takega, 
še posebej pa tistih, ki so povezana s promocijo.«, razlaga Chisnall (1995, 418). 
 
Pri prepričevanju potencialnih potrošnikov v nakup, nam je v veliko pomoč upoštevanje 
dejstva, ki ga navaja tudi Levinson (1999, 15): »Dosti lažje je prodati rešitev za neko 
težavo, kot pa očitno prednost, ki jo izdelek ponuja.« 
 
Če se zavedamo, da imamo rešitev za težave kupcev, moramo najti še samo ustrezen način, 
da jim bomo to sporočili. Turistični proizvod moramo predstaviti s kar se da veliko 
informacij, ker kupec ne vidi kar kupuje, mu mora biti to zelo dobro predstavljeno sicer se 
bo odločil za nakup tam, kjer mogoče storitev ni tako kvalitetna, so jo pa znali dobro 
predstaviti.  
 
Za uspešnost vseh aktivnosti povezanih z ekonomsko propagando v podjetju se moramo 
zavedati, da je najpomembnejše načrtovanje oglaševalskih aktivnosti. O tem govorita tudi 
Kenneth in Maas (1995, 16-17): 
»Kreativne strategije se med seboj razlikujejo po terminologiji in obliki, vendar vsaka 
dobra strategija vsebuje naslednje točke: 
 
- Cilj: Problem, ki ga želimo rešiti. Kaj želimo od potrošnika? Na kakšen način naj bi 

potrošnik dojemal izdelek ali storitev ali kakšno dejanje naj bi sledilo pozivu? 
- Ciljna skupina: Kdo je vaš najpomembnejši kupec in kaj morate vedeti o njem? 
- Ključna prednost za potrošnika: Zakaj naj bi potrošnik kupil vaš izdelek ali idejo? 
- Pomoč: Razlog, zaradi katerega naj bi vam potrošnik verjel. Kaj vas loči od drugih, ki 

postavljajo o svojih izdelkih enake trditve? 
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- Ton in način: Predstavitev osebnosti vašega izdelka.«  
 
Namen oglaševanja je pomoč oglaševalcem pri zviševanju dobičkov in krepitvi rasti 
njihovih podjetij (prav tam, 14). 
 
Poglavitna naloga propagande v turistični organizaciji je obdržati stalne goste in pridobiti 
nove. Glavni cilj vsake organizacije, tako tudi turistične, je poslovanje z dobičkom. Le z 
doseganjem dobička je opravičen njen obstoj. Dobiček v turistični organizaciji je zelo 
odvisen od sposobnosti podjetja pritegniti  čim večje število gostov.  
 
 
2.3 Specifičnosti komuniciranja Term kot zdraviliško – rekreacijske organizacije 
 
V preteklih letih so v družbi Terme Ptuj d.o.o. pri izvajanju ekonomske propagande 
uporabljali predvsem metode gverilskega marketinga. Za vzpostavitev komunikacije z 
dejanskimi in potencialnimi gosti uporabljajo štiri temeljne oblike promocije. 
 
»Najbolj pogosto uporabljena oblika promocije je oglaševanje, saj z njim dosežejo najširši 
krog potrošnikov. Na izbor oglaševalskih medijev vpliva število bralcev oziroma 
gledalcev, s tem pa so povezani tudi stroški oglaševanja na potencialnega potrošnika. Zato 
se v družbi Terme Ptuj najpogosteje odločajo za oglase v časopisih in revijah z visoko 
naklado (Nedeljski Dnevnik, Gorenjski glas, Primorske novice, Jana, Vzajemnost, Večer, 
Štajerski tednik). Zelo redko je kot medij uporabljen radio (razen lokalni), saj so oglasi le 
zvočni, v turizmu pa je pomemben predvsem slikovni prikaz. Tudi za televizijsko 
oglaševanje se odločajo redko zaradi visoke cene oglaševanj, sodelovanje v turističnih 
oddajah (Homo Turisticus, Zdravstveno izobraževalne oddaje) pa štejejo med publiciteto. 
Merjenje odzivnosti izvajajo z anketami za goste in z zbiranjem informacij na sejmih in 
drugih srečanjih. Kot oglaševalski material, uporabljajo v družbi še tiskano turistično 
literaturo (kataloge, prospekte, zloženke, cenike, razglednice). Poleg oglasov v časopisih in 
revijah, uporabljajo v Termah Ptuj tudi oglaševanje na plakatih, neprometnih znakih in 
internetu«, piše Mojzeš (1999, 24) 
 
Zatekajo se k pospeševanju prodaje, kar pomeni uporabo različnih akcij (posebne ponudbe, 
popusti), ki se največkrat pojavljajo pri predstavitvi podjetja na turističnih sejmih in 
borzah. Za boljšo predstavitev in prepoznavnost na tržišču sodelujejo Terme Ptuj na 
domačih turističnih sejmih (Alpe-Adria, Narava-Zdravje), na tujih turističnih sejmih in 
turističnih borzah ter drugih prireditvah. Razne vzpodbude za pospeševanje prodaje 
uporabljajo predvsem v času izven sezone, pred večjimi prazniki (velikonočni in 
prvomajski prazniki, Božič, Novo leto). V času »mrtve sezone« (meseci januar, februar in 
november) poskušajo prodajo storitev povečati predvsem s posebno ponudbo počitniških 
programov, z dodatnimi popusti za upokojence ter s popusti za otroke. Kot posebno obliko 
pospeševanja prodaje ponujajo tudi darilne bone, s katerimi lahko kupci podarijo kopanje 
ali bivanje v Termah tretji osebi. Slabosti teh akcij se kažejo v njihovem kratkotrajnem 
učinku. 
 
Potrošniki, kupci, uporabniki, varovanci in podobne skupine predstavljajo za vse 
organizacije eno izmed ključnih javnosti. Poznavanje našega izdelka ali storitve in 
vzbujanje zadovoljstva z njegovo rabo in popravljanje morebitnih napak ter nevšečnosti s 
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takojšnjim odzivanjem na pritožbe tržno tekmo vse bolj seli iz boja za deleže na trgih v boj 
za deleže v glavah ljudi (Gruban et al.1997, 118). 
 
Preko objavljenih novic v različnih medijih poskušajo v Termah ustvariti pozitiven odnos v 
javnosti. Organizirajo tudi kulturne prireditve, koncerte, strokovne seminarje in dneve 
odprtih vrat. Kljub temu menimo, da je odzivnost na pritožbe v Termah Ptuj prepočasna ter 
premalo učinkovita, na kar bodo morali v prihodnosti biti bolj pozorni. 
 
Med tipična orodja tržnih odnosov z javnostmi sodijo:  
- novinarske konference (npr. Ob uvajanju novih izdelkov ali storitev), 
- novinarska potovanja, 
- pisanje reportaž, nasvetov in drugih novinarskih zvrsti, 
- organiziranje seminarjev in simpozijev,  
- raziskave, 
- pokroviteljstva, 
- spodbujanje prodaje s kuponi, igrami in nagradami itd (prav tam, 118). 
 
Ker nameravajo v prihodnosti veliko vlagati v obnovo in širitev svoje ponudbe, bi lahko 
bili stiki z javnostmi zelo pomemben in uspešen instrument za promocijo, zato je nujno 
potrebno, da v Termah za to obliko promocije namenijo več sredstev. 
 
Osebna prodaja ima in bo tudi v prihodnje imela velik pomen pri pridobivanju gostov v 
turističnih organizacijah. Pri osebni prodaji gre za direkten in oseben pogovor med 
ponudnikom storitve ter potencialnim kupcem. Ta pogovor lahko poteka preko telefona ali 
na licu mesta ali v sami turistični organizaciji. Pri tej obliki predstavniki turističnih 
organizacij nimajo naloge prepričevanja zainteresiranih povpraševalcev v nakup temveč 
mu pri nakupu le pomagajo.  
 
Med aktivnostmi osebne prodaje v Termah so zraven predstavitev ponudbe družbe, kot 
zdravilišča turističnim agencijam, zdravnikom, podjetnikom in društvom ter telefonskih 
informacij in rezervacij gostov pomembne tudi tiste aktivnosti, ki se odvijajo na sedežu 
družbe. Sem štejejo prvi stik z gostom v recepciji ter kasneje z ostalimi zaposlenimi v 
družbi. 
 
Pri osebni prodaji preko telefona bi si v Termah lahko omislili brezplačno telefonsko 
številko, preko katere bi zainteresirani kupci dobivali vse potrebne informacije. S tem bi 
lahko povečali zanimanje potrošnikov za tak način zbiranja informacij, istočasno pa bi na 
tak način lahko v družbi prišli do informacij o željah in potrebah potencialnih kupcev. 
 
Pri promociji svoje ponudbe uporabljajo v Termah naslednje tržne poti: direktna pošta, 
telefonski marketing, radijsko in TV oglaševanje, oglaševanje v tiskanih medijih ter tudi 
elektronsko trženje svojih storitev. Družba ima izdelan propagandni material v več 
jezikovnih variantah. Sproti se natisnejo tudi posebne ponudbe za določene produkte. Na 
pomanjkljivosti opozarjamo v nadaljevanju ter tudi predlagamo izboljšave. 
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3 PREDSTAVITEV DRUŽBE TERME PTUJ D.O.O. 
 
 
3.1 Opis družbe 
 
Terme Ptuj ležijo v severovzhodnem delu Slovenije, 25 km južno od mesta Maribor. Od 
centra mesta Ptuj so oddaljene 1 km in ležijo na desnem bregu reke Drave. Terme so 
sestavni del mesta Ptuja. Zaščitni znak družbe je na trgu uveljavljena in prepoznavna 
blagovna znamka. 
 
 
SLIKA 2:         BLAGOVNA ZNAMKA DRUŽBE TERME PTUJ D.O.O. 
 
 

                                                    
 
 
Vir:          Promocijska brošura Term Ptuj d.o.o. 
 
 
Družba Terme Ptuj d.o.o. je samostojno podjetje, ki je kot tako najprej začelo delovati s 
prvim oktobrom leta 1992 in sicer kot hčerinska družba Kmetijskega kombinata Ptuj. 
Kmetijski Kombinat je bil 100% lastnik Term Ptuj d.o.o. do leta 2002, v juliju 2002 je 
Kmetijski Kombinat Ptuj prodal večinski delež (72%) Naravnemu parku Terme 3000 
zdravilišče Moravske toplice d.d., 28% lastnik pa postane, v oktobru 2002, Perutnina Ptuj 
d.d., s pripojitvijo Kmetijskega Kombinata Ptuj. Ustanovitev Ptujskih toplic, kot se je 
podjetje nekoč imenovalo, sega že v leto 1977. Takrat so bile Ptujske toplice TOZD 
Kmetijskega kombinata Ptuj. Vidimo lahko, da ima družba Terme Ptuj d.o.o., prejšnje 
Ptujske toplice, za sabo že kar zavidljivo dobo poslovanja v turistični dejavnosti. 
 
Menjava lastnika v vsaki družbi je povezana tudi z uvedbo določenih sprememb. Te so 
lahko za družbo ugodne ali pa tudi ne, saj je vse odvisno od želja in potreb lastnikov. Na  
primeru družbe lahko trdimo, da so spremembe že in še bodo ugodne vplivale na njihovo 
rast ter razvoj. Novi lastnik Naravni park Terme 3000 zdravilišče Moravske toplice d.d. 
ima namreč sledeče strategije razvoja, kot navaja g. Dušan Becik, direktor Zdravilišča 
Moravske toplice, v svojem pogovoru s Krivcem (2002, 21), še preden so prevzeli 
lastništvo nad družbo Terme Ptuj: »Imamo dve različici strategije razvoja: širitev 
dejavnosti na sedanji lokaciji in združevanje zdraviliškega turizma v severovzhodnem delu 
Slovenije.« 
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3.2 Organizacija v družbi Terme Ptuj d.o.o. 
 
Po lastninskem preoblikovanju v letu 2002, upravlja družbo nov večinski lastnik Naravni 
park Terme 3000 zdravilišče Moravske toplice d.d.. Družbo vodi direktor, ki je za svoje 
delo odgovoren lastniku. Posamezna področja pokrivajo vodje, ki tvorijo kolegij družbe in 
so odgovorni direktorju. Področja so: finance, nočitve, zdravstvo, gostinstvo in 
vzdrževanje. Posamezni vodje imajo svoje pomočnike.  
 
 
SLIKA 3: ORGANIGRAM TERM PTUJ    
 

 
 
 
Vir: Letno poročilo družbe Terme Ptuj d.o.o. 
 
V letu 2003 se organizacijska shema družbe ni spreminjala. 
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Iz organizacijske sheme družbe Terme Ptuj ugotavljamo položaj, ki ga ima funkcija trženja 
oz. marketinga v podjetju, v okviru katerega se nahaja tudi propagandna dejavnost.  
Trženje v podjetju ni samostojna funkcija, ampak je pod okriljem upravne funkcije. 
Posledica tega je, da se trženju ne posveti zadostne in primerne pozornosti ter potrebnega 
časa. Ker družba nima primerno zastavljene strokovne službe trženja, ki bi s pomočjo 
analiz propagiranja ugotavljala ustreznost izbranih načinov oglaševanja ter upravičenost 
porabe sredstev za določen način oglaševanja, so poslovne odločitve v zvezi s trženjem 
sprejete brez ustreznih podlag, ki bi opravičevale njihov izbor. Premajhna pozornost 
propagandni funkciji se kaže v neustrezno uporabljenem slikovnem materialu ter besedni 
predstavitvi, kateri posvečamo več pozornosti v nadaljevanju. Posledica tega je premajhna 
odzivnost kupcev na določene načine oglaševanja ter povezano s tem vpliv na pozitivne 
poslovne rezultate družbe.  
 
Iz zgoraj navedenega lahko sklepamo, da v družbi Terme Ptuj potrebujejo strokovno 
podkovanega sodelavca na področju trženja, saj bi z njegovo pomočjo sprejemali bolj 
racionalne odločitve v zvezi s trženjem. 
 
 
3.3 Dejavnost družbe ter njena ponudba 
 
Mednarodno združenje FITEC1 je postavilo pravila, ki so zasnovana na minimalnih 
pogojih za prepoznavanje nekega kraja/ustanove, da lahko nosi ime zdravilišča (Pauko 
1999, 41). Ti pogoji so naslednji: 
- intaktno okolje zdravilišča kot rekreacijskega območja,  
- infrastruktura z neoporečno oskrbo z zdravilnimi viri,  
- gradbeno oblikovanje z objekti (zdraviliški, klinični, sanatorij, terapijske naprave itd.), 
- predpisana prevozna infrastruktura, 
- zdraviliška oskrba z zdravstvenimi kadri, 
- določene bivalne razmere, ki ustrezajo bolnikom in preventivnim gostom, 
- prehrambene razmere, ki ločujejo normalno in dietno prehrano (prav tam, 41). 
 
Svojo ponudbo gradijo Terme Ptuj predvsem na naravnem faktorju – termalni vodi, ki je 
po svoji osnovi nizko mineralizirana natrijeva hidrogenkarbonatna akratoterma in ki 
prihaja s kapaciteto 20 litrov/sek iz vrtin v globini 1150 m, s temperaturo 390C na izvoru. 
Po tem kriteriju je družba Terme Ptuj razvrščena v dejavnost medicinske rehabilitacije oz. 
je zdravilišče. 
 
Ker gre za zdravilišče, je njihova glavna ponudba termalno kopališče za namene rekreacije, 
sprostitve ter fizioterapevtske  storitve. To ponudbo dopolnjujejo z gostinskimi storitvami, 
v sklopu katerih je tudi ponudba nočitev. 
 
Osnovno ponudbo dopolnjujejo tudi  s ponudbo naravne in kulturne dediščine enega 
najstarejših srednjeveških mest, Ptuja, ki je z zdraviliščem povezan s peš mostom preko 
reke Drave, z množico športnih in rekreativnih možnosti v bližnji okolici zdravilišča (tenis 
igrišča, golf, jahanje, jadranje in veslanje po Ptujskem jezeru, možnost panoramskih 
poletov z balonom,…) ter neokrnjenem naravnem okolju Haloz in Slovenskih goric z 
                                                           
1 FITEC je mednarodno združenje za balneologijo (nauk o kopelih in zdravilnih vodah, njihovi kemični 
   sestavi in njihovem učinku na organizem) in klimatografija (opisovanje podnebnih razmer). 
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njihovo avtohtono ponudbo. Zdraviliško turistični kompleks Term Ptuj d.o.o. obsega 18 ha 
zemljišč z urejeno komunalno infrastrukturo. 
 
Ponudbo v Termah Ptuj ločujejo po enotah gostinstvo, nočitve, kopališče ter fizioterapija, 
ki pokrivajo ponudbo športno-rekreacijskih storitev, gostinskih ter zdravstvenih storitev. 
 
Termalno kopališče  
 
Termalno kopališče obsega prenovljeni (otvoritev 01.09.2003) pokriti del kopališča v 
katerem je gostom na voljo šest notranjih bazenov z whirlpoolom, vodno zračnimi 
masažami ter toboganom (570 m² vodnih površin) . V sklopu pokritega kopališča se nahaja  
tudi finska in aroma savna ter turška kopel. Letni odprti bazeni vključujejo olimpijski 
bazen s temperaturo vode  26 - 27ºC in skakalno ploščadjo za skoke v vodo, termalni bazen 
z valovalno napravo, otroški plitvi bazenček in poseben bazen s strmim in položnim 
toboganom z iztekom v vodo s površino 1800 m². Skupna vodna površina letnih ter 
pokritih bazenov je 2370 m². 
 
S prenovo notranjega kopališča je izginila ponudba koriščenja savne individualno. To je po 
mnenju mnogih gostov, ki so koristili to storitev, negativa posledica prenove. V ceno 
kopanja je sicer všteta uporaba savn, kar je dodatna ponudba kopanju, pa vendar si nekateri 
gosti želijo bolj privatno vzdušje pri koriščenju te ponudbe. Naš predlog je vrnitev 
ponudbe individualnega koriščenja savne. V primeru nadaljnje širitve kopališča je prav, da 
v družbi pomislijo tudi na najmlajše. Ponudbo bi lahko razširili z otroškim vodnim 
parkom, kjer bi najmlajši lahko uživali v vodnih igrah. S to dopolnitvijo bi se v Termah  
usmerili na ciljno skupino, ki sama sicer še ni potrošnik, so pa zato potrošniki starši,  ki 
svojim otrokom zelo radi izpolnjujejo želje. 
 
Zdravstvo 
 
Zdraviliška kurativa je namenjena za zdravljenje sodobnih bolezni lokomotornega sistema, 
managerskih bolezni in stanja po poškodbah in po operacijah. Od zdravstvenih storitev 
nudijo gostom pregled in posvetovanje pri zdravniku specialistu, elektroterapijo, 
magnetoterapijo, asistirane vaje na suhem ali v vodi, podvodne masaže, biserne in zeliščne 
kopeli, ročne masaže, shujševalne kure in terapije. Ponujajo tudi storitve pedikure. 
 
V svetu in tudi v slovenskih zdraviliščih ter kopališčih  se vse bolj uveljavljajo »Wellness 
programi«, ki vključujejo razne vrste masaž, sprostitvenih terapij, lepotnih tretmajev inp.. 
To vrsto ponudbe lahko prištevamo k zdravstvenim storitvam, saj blagodejno ter 
pomirjujoče vplivajo na človekovo telo ter um. Ker v Termah  nimajo primernih prostorov, 
kjer bi lahko vršili to vrsto ponudbe, predstavlja to eno večjih slabosti v primerjavi s 
konkurenčnimi ponudniki. Prostori, kjer izvajajo fizioterapijo, kjer ponujajo določene 
kopeli ter masaže, vse prej kot pomirjajoče vplivajo na gosta. Pri »Wellness programih« je 
pomembno, da gosta razvajamo. Ponudba mora vsebovati primeren prostor, blagodejne 
zvoke, pomirjajoče vonjave ter izkušeno osebje, ki skrbi za gosta. Ker ponudba v Termah  
vsebuje določene masaže in kopeli, pri tem tvegajo nezadovoljstvo predvsem pri zelo 
zahtevnih gostih, ki so to vrsto ponudbe preizkusili že kje drugje. Da bi zvišali kakovost 
ponudbe storitev, predlagamo večje investicije v ponudbo, saj se povpraševanje po tej vrsti 
storitev povečuje. V ponudbo bi lahko vključili tudi solarij ter frizerske in kozmetične 
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storitve. V sklopu zdravstvenih storitev bi lahko organizirali tudi šolo zdravega 
prehranjevanja, šolo zdravega načina življenja, šolo hujšanja in podobno. 
 
V sklopu apartmajskega naselja se nahajajo tudi štiri specialistične ambulante privatne 
prakse. 
 
 
3.3.1 Gostinstvo  
 
Nočitve 
 
Prenočitvene zmogljivosti v družbi Terme Ptuj d.o.o. sestavlja 7 bungalovov s 23. sobami 
in skupno 36. ležišči (sobe so opremljene s kopalnico, telefonom  in KTV) in 56. apartmaji 
za 2 do 6 oseb v velikosti od 25 do 70 m². Apartmajsko naselje je okategorizirano s tremi 
zvezdicami. Bungalovi so starejši (začetek 80-tih let), enkrat že generalno  obnovljeni. 
Apartmaji, ki so locirani v apart hiši (10 apartmajev in 10 garsonjer) in apart vilah (6 vil s 
4-8 apartmajev) so gradnja iz leta 1994. Apartmaji so  opremljeni s KTV in telefonom. Vsi 
apartmaji imajo tudi lastno kuhinjo s priborom. Večina apartmajev ni v lasti družbe Terme 
Ptuj d.o.o., temveč so bili prodani na trgu. Terme Ptuj d.o.o. tržijo sobe  v bungalovih in 
večino apartmajev v turističnem naselju. 
 
Med prenočitvene zmogljivosti v družbi Terme Ptuj d.o.o. prištevajo tudi avtokamp, v 
katerem je na voljo 110 kampirnih mest ter vsa potrebna infrastruktura in oprema. Tudi 
avtokamp ima tri zvezdice. Terme imajo skupno 193 ležišč in 110 kampirnih mest v 
avtokampu. 
 
Pri nočitvenih kapacitetah v turističnih naseljih, kjer se izmenjuje veliko število gostov, ki 
jih lahko razdelimo v različne skupine– od šolskih skupin otrok družin do poslovnežev, se 
pojavlja hitra obraba teh kapacitet. Ker imajo nočitvene kapacitete v Termah za sabo že kar 
nekaj let in tudi gostov, se obraba kapacitet zelo pozna. Za dvig kakovosti ponudbe bi 
morali v Termah nujno vlagati v obnovo nočitvenih kapacitet.  
 
Dejstvo, da na Ptuju ni primernega hotela, predvsem za poslovneže iz tujine ter skupino 
gostov z višjim življenjskim standardom, katerih število se v zadnjih letih pospešeno veča, 
tudi na račun bližnjega golf igrišča, govori samo za sebe. Tako je planirana investicija v 
izgradnjo novega hotela zelo dobra poslovna poteza. Pri tem je treba tudi razmisliti o 
razvoju kongresnega turizma, ki postaja čedalje bolj iskana ponudba in pri kateri se 
srečujemo s plačilno najbolj sposobno strukturo gostov. 
 
Prehrana 
 
V bazenskem kompleksu se nahaja tudi gostišče Zila, ki je odprto skozi vse leto ter letna 
terasa, ki so jo v letu 2002 dogradili in  deluje izključno v času sezone. Prav tako je novost 
v letu 2002 v sklopu gostinske ponudbe prevzem Grajske kavarne, kjer se nahaja 
pomembna strateška informativna točka mesta. Do konca leta 2002 so Terme Ptuj d.o.o. 
upravljale tudi z restavracijo Ribič, ki pa je s 01.01.2003 prešla pod novo upravo 28% 
lastnika Perutnine Ptuj d.d.. 
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Prehrambeno ponudbo bi lahko dopolnili s ponudbo malic v dopoldanskem ter 
popoldanskem času.  
 
Ponudbo razvedrilne funkcije v sklopu gostinstva predstavljajo različne animacije ob 
bazenih, ki se izvajajo v poletnih mesecih v sodelovanju z raznimi sponzorji (Perutnina 
Ptuj, Coca-Cola,…), organiziranje različnih prireditev (tradicionalni »Bazeni energije«), 
koncertov ter podobno. V ta sklop lahko vključimo tudi dan odprtih vrat, ki ga Terme Ptuj 
organizirajo na dan otvoritve zunanjega kopališča. 
 
Razvedril program v Termah bi lahko dopolnili s ponudbo glasbe v živo. Na ptujskem 
področju  te ponudbe skoraj ne zasledimo, zato smo prepričani, da bi bila dobro sprejeta. 
Najverjetneje bi bili dobro sprejeti tudi dnevi različnih kuhinj z gostitvijo tujih kuharjev.   
 
 
3.3.2 Analiza po strukturi prihodkov  posamezne ponudbe Term Ptuj 
 
Koliko prihodka je ustvarila posamezna denar ustvarjajoča enota Term Ptuj d.o.o. v letu 
2002, prikazuje tabela 1. 
 
TABELA 1:  STRUKTURA PRIHODKOV DENAR USTVARJAJOČIH ENOT ZA    
                        LETO 2002 
 
  

ENOTA GOSTINSTVO NOČITVE KOPALIŠČE FIZIOTERAPIJA 
 

PRIHODKI V % 31 21 29 19

 
Vir: Poslovni načrt družbe Terme Ptuj d.o.o. 
 
Glede na prikazano tabelo ugotavljamo,  da so največji prihodek v letu 2002 zabeležili v 
gostinstvu. Sklepamo, da je to posledica obiska kopališča ter povezave s številom nočitev 
(ponudba nočitev z zajtrkom, polpenzioni, penzioni).  Del teh prihodkov je prispevala tudi 
restavracija Ribič, ki pa s 01.01.2003 ne spada več pod Terme. V prihodnje bodo izpad 
deleža prihodkov, ki ga je prinašala restavracija Ribič morali nadomestiti z večjimi 
aktivnostmi na področju trženja restavracije Zila, saj do sedaj ni zaslediti posebnih 
aktivnosti na tem področju. Velik delež prihodkov prinaša tudi kopališče. To lahko 
pripišemo dejstvu, da je največji poudarek pri predstavitvi Term namenjen ravno 
kopališču. Drugo dejstvo, ki ga ravno tako ne smemo zanemariti je, da je najbližje pokrito 
kopališče od Ptuja oddaljeno 25 kilometrov. Visok delež prihodka prispevajo tudi nočitve. 
Delno je velik delež prihodka pri nočitvah  posledica oglaševanja raznih programov. 
Veliko pa v ta delež prispeva tudi bližina golf igrišča z raznimi turnirji, določene 
večdnevne prireditve v mestu Ptuj (karneval, Ptujska noč ipd.) ter obiski raznih 
poslovnežev. Po deležu dobička v letu 2002 je fizioterapija z 19 % na zadnjem mestu. Za 
povišanje deleža dobička na tem področju bi morale Terme bolj poudarjati možnosti terapij 
za samoplačnike. Potrebno je izboljšati tudi ponudbo na tem področju. 
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4 FUNKCIJE PROPAGANDE TERM PTUJ PO DOSEDANJIH DEJAVNOSTIH V  
   LETU 2002 IN 2003 
 
 
4.1 Pomen propagande v družbi Terme Ptuj d.o.o. 
 
V družbi Terme Ptuj se zavedajo, da postaja trženje storitev najpomembnejša in vedno 
dražja dejavnost ter da sta inovativnost in kreativnost ponudbe dejavnika, ki pripomoreta k 
konkurenčnosti na trgu in doseganju zastavljenih ciljev. Tako kot večina družb se tudi oni 
na poti k doseganju svojih ciljev srečujejo z nekaterimi težavami. Ne zanikajo svojih 
pomanjkljivosti. Kljub temu, da se družba trudi vzdrževati kvalitetno ponudbo, si ne 
zatiska oči pred dejstvom, da jo pri tem močno ovira zastarela infrastruktura v primerjavi s 
konkurenco. Čeprav se kažejo rezultati nastopanja na tujih trgih, se zaveda da razpolaga s 
premajhnim številom ležišč, da bi lahko zadostila potrebam posrednikov turističnih storitev 
iz tujine.  
 
Kljub opisanim problemom, ki jih Terme nameravajo v prihodnosti rešiti s pomočjo svojih 
novih lastnikov, predvsem z investicijskimi vlaganji, pa je v zadnjih letih družba povečala 
marketinške aktivnosti, predvsem na podlagi dodatne animacijske ponudbe. Z agresivnim 
marketinškim pristopom, predvsem s programom direktne prodaje, jim je uspelo pridobiti 
in zadržati svoje goste.  
 
Pri vseh prizadevanjih na področju marketinga, jim je pri pridobivanju in predvsem pri 
zadrževanju gostov bila najbolj v pomoč odlika družbe, ki jo je zaznamovala že v preteklih 
letih in sicer njena majhnost in prijaznost. 
 
 
4.2 Načini dosedanjega oglaševanja po fazah razvijanja propagandnih akcij  
 
4.2.1 Po ponudbi Term Ptuj 
 
Terme Ptuj d.o.o. predstavljajo svojo ponudbo največkrat kot skupen produkt v povezavi s 
ponudbo širšega območja. Pojavljajo se oglasi, kjer zasledimo večji poudarek na 
oglaševanju posameznih enot v družbi. Po našem mnenju prevladujejo aktivnosti 
oglaševanja za enoto kopališče, sledijo nočitve z vključeno ponudbo gostinstva ter 
zdravstvo. 
 
V nadaljevanju bomo predstavili dosedanje načine, ki so jih v preteklih letih uporabljali v 
Termah za trženje svojih enot ter izpostavili glavne segmente kupcev oz. turistov na katere 
so se obračali pri trženju svoje ponudbe.  
 
Največkrat se v Termah odločajo za oglaševanje raznih programov, ki vsebujejo njihovo 
celovito ponudbo (nočitve, gostinsko ponudbo, kopališče, sprostitev). Te ponudbe pošiljajo 
na naslove svojih gostov skozi vse leto ter si tako zagotavljajo polnjenje nočitvenih 
zmogljivosti v obdobjih manjšega obiska.  
 
Ker se takega načina oglaševanja poslužujejo že dalj časa ter pošiljajo podobne ponudbe na 
iste naslove, menimo da to ni najboljši način pridobivanja gostov. Barvno tiskanje velikega 
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števila ponudb ter njihovo razpošiljanje predstavlja za podjetje velik strošek. Predlagamo, 
da to vrsto oglaševanja zamenjajo z boljšimi občasnimi oglasi v časopisih ter revijah z 
visoko naklado. 
 
Športne storitve 
 
V sklopu ponudbe Term, je ponudba športnih dejavnosti vezana predvsem na vodne športe, 
ki jih dopolnjujejo s ponudbo bližnje okolice. Za oglaševanje športnih dejavnosti 
uporabljajo oglaševanje po pošti, naslovljeno na razne šole in športne klube. Pri trženju 
športnih storitev bi Termam predlagali, da v bodoče izvajajo večje aktivnosti na področju 
osebne prodaje ter izdelavi individualnih ponudb glede na potrebe športnih klubov in šol. 
 
Kopališče je v družbi enota, pri kateri lahko skoraj natančno predvidijo gibanje gostov. V 
pomoč jim je statistika prejšnjih let. Večja odstopanja lahko nastanejo v poletnih mesecih 
zaradi vpliva vremena. Velik problem se pojavlja pri preveliki zasedenosti notranjega 
termalnega kopališča, ki so ga v letu 2003 že razširili. Oglaševanje in iskanje novih ciljnih 
skupin se vrši skozi vse leto, predvsem na regijskem območju – ciljna skupina so 
enodnevni gostje iz bližnje okolice. Pri tem pospešeno uporabljajo vsa sredstva 
oglaševanja (časopis Štajerski Tednik, časopis Večer, revije, lokalni radio ter televizijo in 
plakate. 
 
Gostinske storitve 
 
Za oglaševanje celovite ponudbe z izstopanjem nočitvene ponudbe, se v Termah  
udeležujejo raznih mednarodnih turističnih sejmov. Na teh sejmih nagovarjajo domače in 
tuje turiste k obisku. Pri planiranem povečanju nočitvenih kapacitet bo dobra predstavitev 
na mednarodnih turističnih sejmih vsekakor vplivala na polnjenje nočitvenih kapacitet v 
prihodnje.  
 
Trženje nočitev je cikel, v katerem poskušajo ohraniti stalne goste in skupine, ki bivajo pri 
njih že vrsto let, hkrati se trudijo vsako sezono pridobiti čim večje število novih gostov, 
tako individualnih kot skupin. Z tržnimi aktivnostmi na področju sejemske dejavnosti 
začenjajo že na začetku vsakega leta. Nastopajo pod okriljem Skupnosti slovenskih 
naravnih zdravilišč na sejmih v Avstriji (Dunaj, Linz). Sledi najpomembnejši sejem Alpe 
Adria Ljubljana, v februarju, na katerem predstavijo celotno ponudbo za pomlad in poletje. 
Predstavijo se s svojimi prospekti in aktualnimi ponudbami, istočasno pri predstavitvi 
omenjajo tudi ponudbo svoje okolice. Poslužujejo se permanentnega oglaševanja v medijih 
skozi vse leto z največjo intenziteto pred poletno sezono, vendar smatrajo, da je zaradi 
omejenosti kapacitet najprimernejši način direktna pošta in sodelovanje z manjšimi 
specializiranimi agencijami.  
 
Trženje gostinskega dela je pomemben dejavnik v uspehu in realizaciji celotne družbe. 
Propagandne akcije so tesno povezane z ostalo ponudbo družbe. V letu 2002 so z 
razširitvijo terase na zunanjem kopališču uspeli razširiti gostinsko ponudbo. Pri tej ponudbi 
redko uporabijo ekonomsko propagando kot instrument komuniciranja s potrošniki izven 
same družbe. Pomeni, da se za lansiranje te ponudbe ne uporabljajo zunanji mediji, kot 
kanali komuniciranja.  
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Aktivnosti v zvezi s trženjem prehrambne ponudbe bi lahko usmerili na ponudbo 
dopoldanskih in popoldanskih malic za zaposlene v bližnjih podjetjih. S tem ne bi bila 
ovirana ponudba gostinskih storitev za goste kopališča, fizioterapije ter goste  nočitvenih 
kapacitet (zajtrk, kosilo, večerja), istočasno bi napolnili restavracijo v času ko teh gostov 
ni. Oglaševali bi lahko tudi ponudbo gostinskih storitev za manjše zaključene družbe.    
 
Ciljna skupina na katero bi se z oglaševanjem obračali bi bila zaposleni v ptujskih 
podjetjih. Na naslove podjetjih bi z oglaševanjem po pošti, pošiljali  vabila opremljena s 
slastnimi meniji. Bolj intenzivno bi to oglaševanje vršili na začetku akcije. Ko bi enkrat 
gosta pridobili, bi ga s prijazno ter kvalitetno postrežbo prepričali v ponovni obisk. 
Zadovoljen gost bi o svojem zadovoljstvu seznanil tudi svoje prijatelje, znance, poslovne 
partnerje, kar bi povečalo število potencialnih obiskovalcev. 
 
Zdravstvo 
 
Zdravje pri ljudeh je vedno bolj cenjena vrednota, zato se veča število ljudi, ki se odločajo 
za preventivne zdravniške preglede ter obiske zdravilišč. Približno tretjina gostov prihaja v 
slovenska zdravilišča zaradi zdravstvene ponudbe (Krivec 2002, 21). Na osnovi tega se je 
potrebno v prihodnosti bolj osredotočiti tudi na ponudbo tovrstnih storitev.  
 
Zdravstvene storitve so do sedaj v Termah prodajali s pomočjo osebnih zdravnikov, 
zdravnikov specialistov in komisije ZZZS. Prihodki so bili vezani predvsem na pogodbo z 
ZZZS. V prihodnje načrtujejo samoplačniške programe, za katere do sedaj niso imeli 
pogojev. Z obnovitvijo infrastrukture in izboljšano ponudbo nameravajo tudi te storitve 
predstaviti v raznih oglaševalnih akcijah.  
 
Do sedaj so pri predstavitvi zdravstvene ponudbe uporabljali zloženko, v kateri so našteti 
vsi specialisti, ki delujejo na območju Term ter zelo kratki opisi njihove ponudbe. Te 
zloženke gostje lahko najdejo na recepciji. Druga oblika predstavitve pa je bila v 
preteklosti dajanje intervjujev in s tem podrobnejši opis zdravstvene ponudbe Term Ptuj v 
strokovnih revijah (Vzajemna). 
 
Pri oglaševanju zdravstvenih storitev, bi se morali koncentrirali na segment ljudi 
zaposlenih na vodilnih položajih v raznih podjetjih. Zaradi stresnih situacij, ki jih 
doživljajo pri opravljanju svoje službe, se ti prej odločajo za koriščenje sprostitvenih 
programov. Ker stres vpliva tudi na zdravje, je za njih prav tako pomembna ponudba 
preventivnih zdravstvenih storitev. Drug dejavnik, ki govori za izbiro te skupine, je njena 
plačilna sposobnost.  
 
Za pomoč pri predstavitvi ponudbe zdravstvenih storitev, predlagamo uporabo osebne 
pošte naslovljene na vodilne delavce v podjetjih. Pri tem predlagamo uporabo 
kakovostnega papirja ter izbrane pisave za osebni nagovor ter povabilo naslovljene osebe. 
Kot prilogo k temu nagovoru pa svetujemo opis in predstavitev ponudbe, s poudarkom na 
prednostih, ki jih prinaša koriščenje posamezne vrste programa ali storitve. Istočasno 
predlagamo obširno predstavitev te ponudbe na spletnih straneh, ki lahko vsebujejo tudi 
video predstavitev ponudbe.  
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4.2.2 Po tržnih segmentih Term Ptuj 
 
Goste, ki obiskujejo Terme lahko razvrstimo po kriterijih izvora, trajanja njihovega obiska, 
motiva za njihov obisk ter njihovega premoženjskega stanja. Na kak način so poskušali 
pridobiti določen tržni segment predstavljamo v nadaljevanju. 
 
Izvor 

 
Po izvoru delimo goste, katere želijo s svojimi aktivnostmi na področju trženja pridobiti v 
Termah na domače (Slovence) ter tujce.  
 
Za pridobivanje domačih gostov uporabljajo v Termah največ direktno pošto. Razne 
ponudbe pošiljajo na domače naslove stalnih gostov. Ponudbe pošiljajo tudi na podjetja. 
Ponudbe največkrat vabijo k obisku kopališča z možnostjo nakupa abonmajskih kart, 
ponujajo možnost zakupa nočitvenih zmogljivosti v avtokampu za celo leto, ali vsebujejo 
večdnevne programe. Domače goste pridobivajo tudi s pomočjo oglasov v časopisih, 
revijah, s plakati, preko radijskih postaj in zelo redko oglaševanjem preko televizije. 
Največji poudarek pri vseh oglasih je predvsem na pridobivanju lokalnega prebivalstva s 
širšo okolico. 
 
Tuji gostje se s ponudbo največkrat seznanjajo na različnih turističnih sejmih ter borzah v 
tujini. Velik poudarek dajejo Terme oglaševanju avtokampa v tujini. To ponudbo lahko 
zasledimo v turističnih avto vodnikih- ADAC katalog kampov ipd… Veliko tujih gostov 
predstavljajo tranzitni gosti ter poslovneži, ki potrebne informacije najdejo na spletu. 
 
Trajanje obiska 
 
Glede na trajanje obiska lahko goste v Termah Ptuj delimo na enodnevne in počitnikarje, 
ki ostajajo več dni.  
 
Ločimo enodnevne goste v sezoni, torej obiskovalce zunanjega termalnega kopališča. 
Večinoma je to skupina ljudi, ki ne gre na počitnice na morje in se odloči za dva do tri 
obiske v Termah v poletnem času. Po večini so to celodnevni gostje. V Termah nastavijo 
za ta segment marketinški plan v maju in ga izvajajo v juniju in juliju. Za oglaševanje 
uporabijo lokalne radijske postaje. Pri tem gre za uporabo radijskih oglasov, ki jih po 
lokalnem radiu Ptuj spuščajo v eter večkrat dnevno. Javljajo se tudi v živo, še posebej ob 
vikendih ter ob posebnih dogodkih, ki se odvijajo v Termah. Prav tako za namen 
pridobivanja gostov oglašujejo v časopisih Tednik in Večer. Terme so za ta segment tržno 
močno pozicionirane. Druga skupina enodnevnih gostov pa so obiskovalci kopališča izven 
sezone. To so gostje z razvitim posluhom za zdravo življenje in z visoko zavestjo za svoje 
zdravje. Kopališče obiščejo enkrat tedensko in imajo abonma vstopnico. Te goste 
pridobivajo s konstantnim pojavljanjem v lokalnih medijih kot so časopis, radio, oglasi na 
kabelski TV, z opozarjanjem na zdrav način življenja in pomenom rekreacije. Tem gostom 
pošiljajo po pošti tudi ponudbe za nakup abonmajskih vstopnic s posebnimi popusti.  
 
Počitnikarji so v Termah najširši segment, ki obsega skoraj 45% celotnih prenočitev. V to 
vključujejo zimske, pomladne in letne počitnice ter priložnostne programe. To skupino 
večinoma predstavljajo mlajše družine z otroki. Tej skupini se v marketingu tudi najbolj 
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posvečajo. Pospešeno začnejo oglaševati v aprilu, z direktno pošto pošiljajo na več kot 
4.000 naslovov ponudbe: marca- pomladna ponudba, junij- poletna ponudba, september- 
jesenska ponudba. V želji pridobiti ta segment se predstavljajo tudi na sejmu Alpe– Adria 
v Ljubljani. 
 
Mlade družine, v mislih imamo družine z majhnimi otroci, predvsem  domače turiste, ki se 
odločajo za tak način počitnic, ker so daljša potovanja v njihovih primerih zelo naporna in 
ker se jim zdi preživljanje počitnic blizu doma varnejše. Predlagamo, da se pri 
pridobivanju te skupine s pomočjo ekonomske propagande v prihodnosti izpostavijo te 
prednosti. 
 
Razne skupine, predvsem avtobusni gostje, ostajajo v Termah več kot en dan. Pri 
pridobivanju le teh uporabljajo v Termah direktne kontakte z permanentnimi skupinami 
gostov, društvi, šolami,…. 
 
Motiv obiska 
 
Motivi za obisk Term so predvsem sprostitev,  rekreacija ali izboljšanje zdravstvene 
situacije. Glede na različne motive obiska lahko ločimo sledeče skupine. 
 
Šola plavanja– državna koncesija določa norme za osnovne šole. Segment ima velik delež, 
še posebej v času izven sezone. Slabost mešanja segmentov je, da se zaradi tega 
popolnoma ohromi ostali promet, vendar kljub temu smatrajo ta segment kot prioriteten. 
Da bi ga ohranili redno sodelujejo z osnovnimi šolami, negujejo osebne kontakte z 
ravnatelji in poskušajo dvigovati nivo svojih storitev. Na šole večkrat letno pošiljajo  svoje 
ponudbe. 
Šole v naravi– poskušajo obdržati šest šol, ki so jih gostili že v preteklih letih in pridobiti 
še katero. Ta cilj poskušajo doseči preko osebnih stikov z odgovornimi osebami. Šolam 
pošiljajo tudi preko direktne pošte ponudbe in sicer trikrat letno (januarja, marca in 
septembra). 
Športna društva, klubi– v zadnjih letih opažajo porast tega  segmenta gostov in vidijo 
potencialne možnosti tudi v tujini (nogometni klubi iz Avstrije). Pristop za pridobivanje 
teh gostov je osebni kontakt in tako imenovana »ključna oseba«. Delujejo predvsem preko 
posrednikov (trenerjev, fizioterapevtov, predsednikov društev), ker komercialni oglasi pri 
tej skupini gostov ne zaležejo. 
Sindikati– pristop za ta segment so individualni dogovori s predstavniki sindikatov oz. 
družb. Vsake tri mesece pošiljajo ponudbe po pošti. 
 
Ciljna skupina pri oglaševanju ponudbe športnih dejavnosti so razni športni klubi, ki jim 
lahko ponudijo izvajanje priprav na športne nastope ali vsakodnevne treninge. Pri 
pridobivanju te skupine bi morali v Termah izboljšati osebno prodajo. Ocenjujemo, da je 
pošiljanje osebne pošte pri tej skupini premalo. Bolj pomemben je osebni kontakt s 
predstavniki športnih klubov, upoštevanje njihovih želja ter sprotno prirejanje ponudbe 
njihovim potrebam. Zaradi takega načina prodaje ter oglaševanja ponudbe, je pomembno 
imeti strokovno usposobljen kader, ki se seznani s potrebami športnih  klubov in istočasno 
pozna vse možnosti v podjetju ter je na osnovi tega sposoben izdelati individualno 
ponudbo za skupine raznih športnikov. 
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Po premoženju 
 
Glede na premoženje lahko izpostavimo dve zelo pomembni skupini gostov na katere se 
Terme obračajo. 
 
Ljudje v pokoju– s to skupino imajo ustaljeno sodelovanje, predvsem s klubi. Uporabljajo 
osebno pošto, kjer predstavljajo posebne ponudbe ob določenih terminih, ponujajo stalne 
popuste in oglašujejo v specializiranih publikacijah.  Na  to ciljno skupino se obračajo pred 
sezono oz. po sezoni, zaradi dislociranosti objektov pa je ne morejo izkoristiti v polni meri.  
 
Menimo, da morajo v Termah v prihodnosti nameniti več sredstev ter pozornosti za 
pridobivanje ljudi v pokoju saj jih Krieb in Reidl (1999, 19) imenujeta tudi ciljna skupina 
prihodnosti ter nam naštevata 9 vzrokov za to naziv: 
 

» - Demografski razvoj govori vidno za to skupino ljudi. 
   - Današnji starejši, so vidno mlajši. 

               - Seniorji imajo dosti prostega časa – s tem tudi čas za zapravljanje denarja. 
   - Seniorji so skupina z veliko kupno močjo. 

    - Pripravljeni so potrošiti svoj denar. 
    - Starejši vedo kaj hočejo in cenijo kvaliteto. 
    - Pripravljeni so za menjavo tržišč. 
    - Starejši se zanimajo za propagando. 

   - Seniorji so še vedno zelo pri stvari.« 
 

Vse našteto nas prepriča, da so seniorji res ciljna skupina prihodnosti ter da potrebujejo pri 
izvajanju marketinških dejavnosti posebno pozornost. 
 
Poslovni in tranzitni gostje– v Termah menijo, da imajo na ta segment najmanj vpliva, 
ampak so še vedno na prvem mestu, kar se tiče njihovega obiska na Ptuju in v okolici. Za 
pridobivanje te skupine gostov je zelo pomembno dobro zastavljeno oglaševanje na 
spletnih straneh. Pri poslovnih gostih poskušajo Terme povečati prodajo z uporaba 
stimulacije s popusti. Ko se ti gostje odločijo za prenočitev, jim na recepciji ponudijo 
menije, ki so cenejši od alacard, istočasno pa navedejo, da imajo v restavraciji na voljo tudi 
hrano in pijačo po želji. Morda je ta metoda zgrešena, zakaj pojasnjujemo v nadaljevanju. 
 
Poslovneži imajo radi komfort. Cena za njih ni ovira, saj jim namestitev običajno plačajo 
njihova podjetja. Če so zadovoljni s ponudbo, se bodo vračali. Ponudbo bodo priporočili 
tudi svojim poslovnim partnerjem. Obenem jih lahko seznanimo tudi s ponudbo 
kongresnega turizma, v primeru da jo imamo in jih prosimo da te informacije posredujejo 
svojemu podjetju. Večina poslovnežev v zadnjih letih prihaja tudi iz tujine. V primeru, da 
znamo lepo poskrbeti za njihovo udobje in jih seznaniti z raznolikostjo naše ponudbe, 
lahko v prihodnje računamo na njihovo vrnitev, ne  samo zaradi službenih motivov temveč 
tudi privatnih. Prav tako so tudi tuji poslovneži primeren instrument za priporočilo naše 
ponudbe. 
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5 ANALIZA PO ZVRSTEH OGLAŠEVANJA   
 
 
Najbolj pomemben čas za izvajanje propagandnih akcij je, ko opažamo največje upade 
obiska. Zato je potrebno, da na podlagi statističnih podatkov Terme določijo ta obdobja in 
pospešijo akcije v zvezi z uporabo ekonomske propagande v teh obdobjih. Pri povečanem 
številu obiskovalcev so lahko te akcije manj intenzivne. Za ilustracijo omenimo dogajanje 
v poletju 2002,  ko se je večina ljudi, zaradi vročine, že sama po sebi odločala za osvežitev 
in ohladitev ob bazenih in se je v Termah Ptuj kar trlo ljudi. Terme so kljub temu 
pospešeno izvajale propagande dejavnosti pod sloganom »Vroče poletje v Termah Ptuj«. 
Plakati so vabili tudi na področju Maribora in Ormoža, za oglaševanje v živo so izbrali 
zelo poslušan radio na območju Štajerske, Radio City, medtem pa so v zimskih mesecih, 
ko število gostov upade te marketinške aktivnosti omejili.  
 
Zraven predloga, da se marketinške aktivnosti pospešeno izvajajo v času upadanja obiska 
je predlog za prihodnost tudi, da bi se glavne dejavnosti marketinške funkcije za družbo 
Terme Ptuj prenesle iz družbe Terme Ptuj v družbo novega lastnika Naravni park Terme 
3000 zdravilišče Moravske toplice d.d, v primeru, da v Termah Ptuj ne bodo imeli 
samostojne funkcije trženja. Pri tem imamo v mislih predvsem promocijo na tujih trgih in 
pridobivanje tujih gostov, saj se Terme Ptuj nameravajo v prihodnosti na tujih trgih 
predstavljati pod blagovno znamko Panonske Terme.2 Tak način organizacije bi vplival na 
bolj kakovostno raziskavo tržišča ter izbiro najbolj primernih marketinških instrumentov 
ter marketinških poti oz. kanalov, saj bi marketinška funkcija, ločena od ostalih v podjetju, 
skrbela za bolj strokovne pristope pri izvajanju marketinških dejavnosti. Posledično bi to 
pomenilo nižje stroške posameznih organizacijskih enot Zdravilišča  Moravske toplice, 
med njimi tudi Term Ptuj.  
 
V prihodnosti bodo zaradi nove organizacije imeli v Termah Ptuj boljše možnosti za 
izvajanje aktivnosti v zvezi z ekonomsko propagando, tudi na širšem območju, nikakor pa 
pri tem ne smejo zanemariti lokalnega prebivalstva.  
 
 
5.1 Tiskana sredstva oglaševanja 
 
Televizija ni nadomestila branja, kot so napovedovali nekateri; je pa zato spremenila 
bralske navade (Kenneth in Maas 1995, 59).  
 
Skupna značilnost vseh tiskanih medijev, za katere lahko rečemo, da jim raste naklada, je 
ta, da so postali selektivni. Tisk ponuja oglaševalcem priložnost, da dosežejo občinstvo, ki 
s pazljivim branjem zadovoljuje posebne interese. Bralci v tisku aktivno iščejo informacije; 
oglase sprejemajo in jih celo zahtevajo, saj jih razumejo kot del publikacije (to zelo dobro 
vedo založniki modnih revij). Po drugi strani se je treba zavedati, da je med  listanjem zelo 
preprosto obrniti stran v časniku (prav tam, 59). 
 
Pri oglaševanju preko tiska se morajo spoštovati določena načela. Vsi oglasi se morajo 
obravnavati celostno. Oglasi ne smejo dajati vtisa nereda, ampak morajo vsebovati 
določeno zaporedje. Pri izbiri oblike oglasa je zelo pomembna slikovna predstavitev, saj 
                                                           
2 Vir: Razvojna vizija družbe Terme Ptuj d.o.o. (januar, 2003). 
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smo ljudje vizualna bitja in si lažje zapomnimo informacije, ki so podane na slikovni 
način, kot pa samo besedilo. Strokovnjaki pri tem svetujejo uporabo fotografij, ki so 
vizualni dokaz določene ponudbe. Naslov oglasa mora v kupcu vzbuditi zanimanje. V 
primeru, da oglas spremlja tekst, ta ne sme vsebovati praznih fraz, ampak čimveč 
uporabnih informacij za ciljno  skupino. Pomembna je tudi izbira črk, tako da je oglas 
čimbolj čitljiv. Za razpoznavnost svoje ponudbe tudi pri uporabi več različnih oglasov je 
pomembno, da se določene oblike iz oglasa konstantno ponavljajo – predvsem, ko želimo 
predstaviti določeno blagovno znamko. Zelo pomembno pri tem pa je raziskati 
priljubljenost določenih tiskanih sredstev in se potruditi za pravilno izbiro tiskanega 
medija. Pri veliki izbiri sredstev za ekonomsko propagando, imajo tiskana sredstva še 
zmeraj zelo pomembno vlogo, saj so cenovno najbolj dostopna tako ponudnikom, kot 
povpraševalcem po proizvodih ali storitvah. 
 
Uporaba tiska za namene oglaševanja ponudbe je v Termah Ptuj zelo prisotna. Časopisi in 
revije so še vedno zelo dobro sredstvo za privabljanje gostov.  
 
 
5.1.1 Časopis 
 
Prednosti, ki jih ima časopisno oglaševanje so: 
- z oglasi v območnih časopisih si oglaševalec izbira posamezen tržni segment, 
- prednost v primerjavi z revijami je pogostost izhajanja, kot primer navajamo 

vsakodnevni časopis Delo s prilogami, 
- besedilo oglasa se lahko spreminja za zelo nizko ceno, 
- glede na ostale medije je cena časopisnega oglasa nizka (Pauko 1982, 269). 
Kljub številnim prednostim pa se v časopisnem oglaševanju, pojavljajo tudi slabosti, med 
katere štejemo: 
- zaradi prevelikega števila različnih oglasov se nekateri bralci – potencialni gostje ne 

zmenijo za določene oglase, zato morajo oglasi nevsiljivo izstopati, 
- pri barvnih oglasih nastopijo težave zaradi kakovosti barv in barvnih odtenkov itd., 

vendar so z izboljšanjem tiska tudi te manj opazne (prav tam, 269). 
 
Terme Ptuj d.o.o. oglašujejo v lokalnem časopisu Štajerski Tednik, ki pokriva ptujsko 
območje z bližnjo okolico in izhaja enkrat tedensko, ob četrtkih. Pri pregledu nekaj številk 
tega časopisa smo prišli do spoznanja, da Terme v tem mediju ne oglašujejo konstantno, 
temveč le pred prazniki ali večjimi pomembnimi dogodki. Takrat se v Tedniku pojavijo 
oglasi, ki so si vizualno zelo podobni, spremeni se samo njihova vsebina. Za primer nam 
služita v nadaljevanju prikazana oglasa, ki smo ju izsledili. Zaradi tehničnih težav nismo 
uspeli zagotoviti barvnega prikaza, ki v originalu daje vtis napisa na vodni površini.  
 
Kot smo že ugotovili, so si oglasi vizualno zelo podobni, spreminja se samo njihova 
vsebina. Leva slika nam ponuja silvestrovanje v kopalnem plašču, kar obljublja nekaj 
novega, skrivnostnega in trenutno vzbudi interes v potencialnem gostu. Oglas se ponavadi 
pojavi pri članku »Nagradno turistično vprašanje«. Zaradi obsežnega teksta v tem članku, 
oglas, ki izstopa v svoji modri barvi težko spregledamo. Ugotavljamo, da je oglas na 
primernem mestu v časopisu in je prepoznaven zaradi prisotnosti blagovne znamke Term 
Ptuj. Negativna lastnost tega oglasa je napis, ki je zaradi uporabe iste barve slabo 
razpoznaven. Druga pomanjkljivost pri tem oglasu je, da ni nobene informacije, ki bi 
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potencialnega gosta lahko zanimale. Ni informacij o ceni, vsebini ter časovnem odvijanju 
ponudbe. Pri desni sliki so informacije o ceni ter času odvijanja navedene, še vedno pa ni 
opisa vsebine. V prihodnje predlagamo več informacij pri oglasih ter bolj berljiv oglas. Pri 
tem imamo v mislih uporabo bolj kontrastnih barv za lažjo prepoznavnost vsebine oglasa. 
Za boljši učinek oglasa predlagamo tudi uporabo slikovnega materiala. 
 
SLIKA 4: OGLASA V  ČASOPISU TEDNIK 
 
 

                  
 
 
Vir: Štajerski Tednik: št. 50 str. 19 – Četrtek, 12.12.2002 (leva slika) 
 Štajerski Tednik: št.   4 str. 19 – Četrtek, 30.01.2003 (desna slika) 
 
 
Pri oglaševanju v časopisu Večer, ki pokriva širše območje Slovenije ter izhaja vsak dan 
razen ob nedeljah zasledimo oglas Term Ptuj bolj pogosto. Terme sodelujejo s časopisno 
hišo Večer. Pojavljajo se kot sponzor, ki podeljuje zvestim, izžrebanim naročnikom 
časopisa Večer, nagrado kopanje s kosilom za dve osebi. Kot sponzorji imajo tako 
zagotovljen prostor za oglaševanje. Njihov oglas zasledimo v časopisu večkrat tedensko. 
Pri tem uporabljajo svojo blagovno znamko ter slikovno predstavitev, ki jo na tem mestu 
tudi prikazujemo. Zaradi tehničnih razlogov nismo uspeli zagotoviti barvne podobe. V 
originalu je slikovna predstavitev, blagovna znamka ter imena izžrebanih naročnikov delno 
na oranžni ter delno na rumeni podlagi, ki je kot opažamo barva časopisa Večer. Zaradi 
take podlage ter dislociranosti od drugih, je oglas lahko opazen. 
 
Pri analiziranju ustreznosti uporabljene fotografije, ki upodablja bazen s tobogani v ozadju 
in otrokoma v ospredju, pridemo do naslednjih sklepov. Fotografija je primerna predvsem 
v poletnih mesecih, ko se prebudi v povpraševalcih želja po osvežitvi in je voda z ustrezno 
temperaturo kot nalašč za izpolnitev te želje. Vendar je v našem primeru uporabljena 
fotografija usmerjana predvsem na otroke, ki si želijo igre in zabave. Res, da so otroci 
najmanj plačilno sposoben segment, vendar imajo veliko moč v prepričevanju svojih 
staršev za nakup izdelkov in storitev, ki bi zadovoljil njihove želje. Prikazana podoba pa ni 
ustrezna za uporabo v namene ekonomske propagande v ostalih treh letnih časih. Ena od 
pomanjkljivosti je tudi ta, da zajema le del turistične ponudbe, ki jo imajo v Termah.  Naš 
predlog je, da se slikovne podobe menjajo letnemu času primerno. Zaradi omejenega 
prostora bi bilo neprimerno vstavljati dodatno besedilo, kar pa je pomanjkljivost pri tem 
oglasu, saj ne vsebuje nobene informacije. Predlagamo, da občasno zakupijo dodatni 
prostor in obsežneje predstavijo svojo ponudbo. 
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SLIKA 5:   OGLAŠEVANJE  V  ČASOPISU VEČER 
                           
 

                              
 
 
Vir: Večer: št. 160 (17948) str. 16 - Ponedeljek, 14.07.2003 
 
 
Pri pregledu časopisa Večer smo ugotovili, da se blagovna znamka Term Ptuj pojavlja tudi 
na naslovni strani njegove priloge Zdravo, ki izhaja vsak drugi ponedeljek v mesecu, kot je 
razvidno iz sledečega prikaza. 
 
 
SLIKA 6:   NASLOVNE STRANI PRILOGE ZDRAVO V ČASOPISU VEČER 
 

           
 
Vir:               Večer: št. 160 (17948)-Ponedeljek, 14.07.2003; Priloga Zdravo (desna slika) 
           Večer: št. 184 (17972)-Ponedeljek, 11.08.2003; Priloga Zdravo (leva slika) 
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Oglas Term Ptuj se pojavlja v prilogi Zdravo, časopisa Večer na naslovni strani v obliki 
nalepke. Na levi sliki opazimo prepoznavno blagovno znamko Term, pod njo ponudbo za 
kopanje s kosilom za 2.900 SIT.  Podobno je na desni sliki, le da tukaj pod blagovno 
znamko ponujajo sezonske vstopnice. Ti oglasi so zelo preprosti, Terme uporabljajo svojo  
blagovno znamko, ki jim je v pomoč, da javnost opozarjajo na svojo prisotnost na trgu 
ponudbe. Ker se zraven tega pojavi samo še en oglas, ga je težko prezreti. Kljub temu pa je 
naše mnenje, da dajejo zelo skope informacije o konkretni ponudbi Term. Sklepamo, da so 
te akcije večinoma namenjene za povečanje obiska kopališča, manj pozornosti je 
namenjene oglaševanju nočitev ter gostinske ponudbe. Tudi v bodoče je smiselno 
uporabljati utečen način oglaševanja za opozarjanje na prisotnost, občasno je potrebno ta 
oglas dopolniti z dodatno vsebino in slikovnimi upodobitvami. 
 
Zraven obeh že navedenih časopisov, Terme Ptuj ob posebnih dogodkih, ki se vrstijo med 
letom uporabijo za oglaševanje tudi ostale časopise, ki pokrivajo širšo regijo (npr. 
Nedeljski Dnevnik, Gorenjski glas, Primorske novice). Pri oglaševanju v časopisih 
zakupijo prostor, kjer objavijo trenutno aktualno ponudbo in sicer v podobni obliki in na 
način, kot se odločijo natiskati svojo ponudbo za namene pošiljanja ponudbe po pošti. Te 
oglase, ki jih pošiljajo po pošti bomo podrobneje predstavili in analizirali v nadaljevanju. 
 
 
5.1.2  Revialni tisk 
 
»Revije izhajajo v daljših časovnih razdobjih in so na tržišču namenjene homogenemu 
tržnemu segmentu. Revije so lahko športnega ali strokovnega značaja, lahko so namenjene 
poslovnim ljudem, ženskam, moškim, spet druge so namenjene različnim starostnim 
skupinam in prav zaradi ozke usmerjenosti se lahko usmerjeno in preračunljivo oglašuje 
(Pauko 1982, 270). 
 
Med prednosti revialnega oglaševanja se štejejo: 
- revije ljudi zadržujejo dalj časa,  
- revije so za oglaševalca prestižnega značaja,  
- v revijah je boljša kvaliteta barvnih odtenkov, 
- revije berejo pretičneži, z boljšim ekonomskim obnašanjem (prav tam, 270) . 
Vendar se v revialnem oglaševanju kažejo tudi slabosti: 
- dolga čakalna doba za objavo oglasa, 
- revialni oglas ne pokriva lokalnega trga, 
- višji stroški.«, našteva Pauko (1982, 270). 
 
Pri oglaševanju v revijah je zelo pomembna tako slikovna predstavitev, kot tudi spremljani 
tekst. Če se podjetje odloči za tak način oglaševanja mora zelo poudariti vse svoje 
prednosti, posebej pa mora izpostaviti rešitve problemov, ki jih ponuja s svojimi storitvami 
za potencialne potrošnike. Navesti mora čim več informacij o sebi, da olajša kupcu 
odločitev za nakup.  
 
V Termah se odločajo za objavo oglasov v revijah z visoko naklado, predvsem v revijah 
Jana ter Vzajemnost. Oglašujejo tudi v revijah za turizem (Horizont). Zaradi visokih 
stroškov takega načina oglaševanja in omejenih denarnih sredstev, se za tako obliko 
oglaševanja odločajo redkeje. V revijah svojo ponudbo velikokrat oglašujejo istočasno z 
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dajanjem intervjujev o podjetju, njegovi dejavnosti ipd… V takih intervjujih se predstavi 
kompletna ponudba ter delovanje organizacije, kar pomeni, da je veliko teksta, ki ga bodo 
prebrali samo res zainteresirani bralci. Za vzbujanje pozornosti se pri intervjujih za namene 
ekonomske propagande uporabijo tudi privlačne fotografije in se poudarijo krajši stavki, ki 
nakazujejo določene posebnosti v ponudbi. Največkrat se v revijah pojavi članek o 
ponudbi dopolnjen s slikovno predstavitvijo. Kot primer prikazujemo predstavitev Term v 
reviji Horizont. 
 
 
SLIKA 7:   PREDSTAVITEV TERM PTUJ V REVIJI 
 
 

  
 
 
Vir:               HORIZONT – Revija za turizem, št. 16  (junij 2003, str. 52- 53) 
 
Pri analizi predstavitve Term v reviji Horizont ugotavljamo vsebinsko ter slikovno 
primernost predstavitve. Ugotavljamo, da v prvem delu članka Terme predstavijo svojo 
ponudbo kopališča, možnosti nastanitev ter koriščenja masaž. Sledi navedba cen vstopnic 
za kopališče ter odpiralni čas kopališča. Članek se končuje z vključevanjem ponudbe 
bližnje okolice. Menimo, da je predstavitev preskromna in celo zavajajoča. Preskromen je 
opis nočitvenih kapacitet, gostinska ponudba sploh ni omenjena. Zavajajoča je vsebina pri 
navedbi koriščenja solarija, saj v letu 2003 ta ponudba v Termah ni bila na voljo, 
zamenjala jo je namreč pedikura, ki v ponudbi sploh ni omenjena. Tudi pri slikovni 
predstavitvi opažamo, da le ena od štirih slik predstavlja konkretno ponudbo Term 
(kopališče). Na eni sliki je predstavljena recepcija apartmajskega naselja. Po našem 
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mnenju bi bila boljša izbira prikaz notranjosti bungalovov ali apartmajev, tako bi 
potencialni gostje imeli boljše informacije o bivalnih pogojih. 
 
Glede na prikazani primer ocenjujemo, da Terme premalo oglašujejo lastno ponudbo. 
Veliko pozornosti namenjajo ponudbi okolice. Seveda je prav, da se v oglaševanje vključi 
tudi ponudba okolice, s tem potencialnemu gostu nakažemo več možnosti, ki jih ima v 
kolikor se odloči za obisk, vendar mora oglaševanje lastne ponudbe vedno izstopati. V 
kolikor se v oglasih namenja prevelika pozornost predstavitvi okolice, lahko oglas daje 
vtis, da lastna ponudba ni zadostna oz. je slaba. Predlagamo, da  vsebina člankov  v bodoče 
vsebuje več opisov in informacij glede lastne ponudbe Term. 
 
 
5.1.3 Oglaševanje po pošti 
 
Med prednosti te oblike oglaševanja, bi lahko  šteli: 
- oglaševanje je osebno in daje občutek posebne pozornosti, 
- konkurenca je manj očitna, 
- prosta je izbira glede oblike in velikosti sporočila,  
- je prožno, saj lahko uporabljamo različno kakovost papirja, različne tehnike risanja in 

pisanja, 
- oglaševanje izvedemo takrat, ko menimo, da je najprimernejše (Pauko 1982, 272). 
Med slabosti oglaševanja po pošti štejemo: 
- visoki stroški, 
- zavračanje oglaševalske pošte (prav tam, 273). 
 
Ta oblika oglaševanja je bila v Termah v preteklosti največkrat uporabljena. Svoje oglase 
so z direktno pošto pošiljali na šole, razne organizacije, sindikate, privatne naslove ipd.. V 
nadaljevanju so podrobneje predstavljene ponudbe, ki so jih pošiljali posameznim 
segmentom. Vse ponudbe, ki so jih pošiljali preko direktne pošte so bile natisnjene v 
formatu A4, pri predstavitvi so nekatere pomanjšane, da ne zavzemajo preveč prostora. 
Strani s teksti so večje, tako da je možno razbrati vsebino. 
 
Pri pridobivanju potrošnikov z oglaševanjem preko osebne pošte predlagamo majhne 
spremembe. Nekateri oglasi, ki so jih uporabljali v preteklosti v Termah, za ta način 
oglaševanja, so preveč agresivni in premalo osebni. Zaradi tega je potrebno pri tem 
instrumentu komuniciranja spremeniti pristop.  
 
Ker na naslove potrošnikov prihaja veliko osebne pošte, je največja možnost, da bodo našo 
ponudbo prezrli. Da bi naslovnik opazil našo ponudbo, je potrebno takoj preiti k bistvu in 
obenem bralca nagovoriti v zelo osebnem stilu. Pri tej obliki oglaševanja je zelo važna tudi 
ovojnica v kateri sporočilo oz. oglas pošiljamo. Bolj kot brošure, se priporočajo pisma, ki 
morajo biti privlačna za oko ter z vsebino iz katere bo razvidno da želimo s potrošnikom 
vzpostaviti prijateljski odnos. Pri tej obliki oglaševanja imamo možnost, da jo povežemo 
tudi z drugimi oblikami komunikacije v marketingu. 
 
 
Eden od segmentov, ki so jih poskušali pridobiti z oglaševanjem preko pošte so šole. Na 
več kot 830 naslov so poslali sledečo ponudbo. 
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Kar se tiče same oblike in vsebine tega oglasa, menimo sledeče. Prednost in istočasno 
moteč dejavnik je v tem oglasu temno modra barva. Prednost je v tem, da oglašuje vodo in 
ponudbo povezano z njo, ki jo družba prodaja. Primerna je sicer na prvi strani oglasa, ki je 
opremljen samo s slikami. Nikakor pa tako močna barva ni primerna za drugo stran oglasa, 
kjer se nahaja besedilo. Težko se je osredotočiti na vsebino besedila, ker močna barva zelo 
bode v oči. Ker je oglas poslan z namenom, da bi pridobili mlajše goste, bi bilo primerneje 
prvo stran oglasa opremiti s slikami, kjer bi bili razvidno veselje otrok in možnosti, ki se 
jim ponujajo, če obiščejo Terme Ptuj. S tem bi odgovorne, ki se odločajo za lokacije, kjer 
bodo njihovi varovanci preživeli »šolo v naravi« opozorili že s slikami na možnosti, ki se v 
Termah nudijo otrokom. Besedilo, ki se nahaja na drugi strani, bi lahko bilo krajše in manj 
opisno ter brez v ponudbi zelo odbijajočega stavka: »Po tem datumu si pridržujemo 
pravico do spremembe cene, glede na rast življenjskih stroškov«. Menimo, da se je 
potrebno pri promociji podjetja s pomočjo ekonomske propagande takim in podobnim 
stavkom izogibati, posebej še, če gre za ustvarjanje prvega vtisa. Take izjave so namreč 
predmet določenih pogodb pri sklenitvi poslov, ne pa predmet ponudbe.  
 
SLIKA 8: OGLAŠEVANJE ZA ŠOLE – 1 STRAN 
 
 

                        
 
Vir:  Propagandni material Term Ptuj d.o.o. 
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SLIKA 9:  OGLAŠEVANJE ZA ŠOLE – 2 STRAN  
 
 
          

 
 
 
Vir:  Propagandni material Term Ptuj d.o.o. 
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Prav tako so oglaševanje preko pošte, s pošiljanjem tiskanih oglasov, z vsebino ponudbe, 
uporabili tudi za pridobivanje gostov preko raznih organizacij in sindikatov.  
 
Pri tem oglaševanju niso za pošiljanje preko pošte uporabili kuvert, saj so že sam oglas 
oblikovali tako, da so ga lahko samo zložili, zalepili in poslali, kar je znižalo stroške tega 
oglasa in povečalo njegovo opaznost. Za lažjo predstavitev komentarja sledi v nadaljevanju 
tudi slikovna predstavitev. 
 
SLIKA 10:  OGLAŠEVANJE ZA ORGANIZACIJE IN SINDIKATE – 1 STRAN 
 
 

                    
 
Vir:  Propagandni material Term Ptuj d.o.o. 
 
 
Kot smo ugotovili že prej, se tudi pri tem oglasu pojavi vprašanje ustreznosti uporabe 
modre barve, katere odtenek je pri tem oglasu sicer svetlejši ampak kljub temu lahko tudi 
tukaj  pridemo do podobnih zaključkov. Oglasi se pošiljajo na razna podjetja, naslovljena 
na sindikalne zaupnike, zato bi bilo smiselno pričakovati, da bo v ponudbi nagovor, ki bo 
vseboval in poudarjal prednosti za zaposlene delavce v podjetjih. Kot lahko opazimo pa 
temu ni tako. Oglas je oblikovan, kot da nagovarja določeno osebo, zato menimo, da bi 
bilo bolj primerno tako obliko oglasov pošiljati rednim gostom na domač naslov. Pri večini 
podjetij ponudbo poslano na tak način, posebej pa ker se konstantno ponavlja in ne 
spreminja, enostavno prezrejo in ji ne namenijo posebne pozornosti. Zato se pri takem 
načinu oglaševanja pojavijo dvomi o ustreznosti uporabljene metode privabljanja tega 
segmenta gostov. Prva stran ni slikovno ustrezno povezana s vsebino ponudbe na drugi 
strani. Iz vsebine razberemo ponudbo rekreacije v  urejenem fitnes studiu, možnost 
uporabe različnih savn ipd., kar pa iz slikovne predstavitve ni najbolj razvidno.  
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SLIKA 11:  OGLAŠEVANJE ZA ORGANIZACIJE IN SINDIKATE – 2 STRAN 
 
 
 

    
 
 
Vir:  Propagandni material Term Ptuj d.o.o. 
 
 
 



                                   
 

35

Naslednja skupina gostov, ki si jo želijo pridobiti za ponovni obisk z oglaševanjem po 
pošti so gostje, ki so že vsaj enkrat bivali v Termah. Za pridobivanje teh gostov pošiljajo 
na njihove naslove razne posebne ponudbe in programe, ki jih ponujajo skozi leto. Da se 
bomo izognili ponavljanju ampak bomo vseeno lahko naredili primerjavo v nadaljevanju 
predstavljamo le nekatere primere.  
 
 
SLIKA 12:  OGLAŠEVANJE NA PRIVATNE NASLOVE (POLETJE) - 1 STRAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vir:  Propagandni material Term Ptuj d.o.o. 
 
Pri prikazanih primerih lahko opazimo, da so v Termah uporabljali več ali manj zelo 
podobne oblike oglasov, ki so jih pošiljali preko direktne pošte. Spet se pojavi modra barva 
in iste fotografije, ki spremljajo glavni motiv. Ta oglas bi imel večji učinek, če bi zraven 
vode bilo razvidno, kako je vroče in da se v Termah Ptuj lahko v mesecih neznosne 
vročine prijetno ohladimo. Prva stran deluje preveč agresivno, menimo, da najverjetneje 
vabljivo za mlajšo populacijo, vsekakor pa odbijajoče za starejše generacije. Druga stran 
tega oglasa je zelo prepričljiva. Nagovor je zelo direkten in kratek. Sledi zelo jasna 
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ponudba, kjer so razvidne sestavine posameznih programov ter njihova cena. Ponovno se 
pojavi moteč  temni odtenek modre barve. 
 
 
SLIKA 13:  OGLAŠEVANJE NA PRIVATNE NASLOVE (POLETJE) - 2 STRAN                                
 
 

      
 
 
Vir:  Propagandni material Term Ptuj d.o.o. 
 
Kot bo razvidno iz naslednjega primera oglasa so se v Termah odločili za predstavitev 
ponudbe določenih programov, glede na letne čase. Da ne bi zasedali nepotrebnega 
prostora bomo predstavili samo programa za poletje in jesen. Po podobnem vzorcu sta 
narejena tudi oglasa za programa pomlad ter zima. V vseh treh primerih oglašujejo svojo 
ponudbo oz. programe ter dogajanje v njihovi neposredni okolici. V nadaljevanju pa 
posvetimo več pozornosti oglasu za program jesen. Na prvi strani spet zasledimo zelo 
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močne barve in zelo malo slikovnih primerov, ki bi nakazovali, da gre za ponudbo Term. 
Na drugi strani so tokrat uporabili bolj svetle barve, tako da je besedilo bolj razvidno. Kar 
nas moti, je spet stavek, ki omenja pravico do spremembe cen ter nagovor, ki je preveč 
opisen in ne daje točne podobe, kaj bo gost razen ponudbe iz programov lahko doživel v 
Termah. Sicer pa slika pove več, kot besede. 
 
 
SLIKA 14:  OGLAŠEVANJE NA PRIVATNE NASLOVE (JESEN) - 1 STRAN                                     
 
 

                 
 
 
Vir:  Propagandni material Term Ptuj d.o.o. 
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SLIKA 15:  OGLAŠEVANJE NA PRIVATNE NASLOVE (JESEN) - 2 STRAN 
 
 
 

 
 
 
Vir:  Propagandni material Term Ptuj d.o.o. 
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SLIKA 16:  OGLAŠEVANJE NA PRIVATNE NASLOVE-VIKEND PROGRAM 
 
 

 
 

 
Vir:  Propagandni material Term Ptuj d.o.o. 
 
 
Pri primerjavi vseh treh navedenih primerov oglaševanja po pošti na privatne naslove  
najbolj osebno deluje tretji primer. To pa predvsem zaradi preprostosti, nežne modre barve 
ter skrivnostnosti, ki  se za njo skriva in prebudi neko skrito pričakovanje. Ne deluje tako 
agresivno, ker ni posuta z vsemi možnimi fotografijami in kljub temu vsebuje dovolj 
informacij, ki jih gost potrebuje za svojo odločitev. 
 
To je bilo nekaj primerov oglasov, ki so jih v Termah uporabljali za oglaševanje po pošti. 
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Če naredimo povzetek vseh navedenih primerov ter spremljajočih komentarjev pridemo do 
sledečih spoznanj. V današnjem času smo ljudje že tako rekoč prepolni raznih   informacij, 
ki nam jih posredujejo podjetja, ki nam želijo prodati  svoj izdelek ali pa storitev. Tako se 
dogaja, da ta oblika izgublja na pomenu »osebnega oglaševanja«. Saj večina ljudi, ki tak 
oglas dobi, le- temu ne namenja posebne pozornosti. Večja verjetnost je, da se ta oglas 
znajde naravnost v košu za smeti. Po drugi strani je prav, da gosta spomnimo, da mislimo 
nanj, posebno če je bil z bivanjem pri nas zadovoljen. Ker Terme bistveno niso spreminjale 
svojega načina oglaševanja in so podobne programe z majhnimi popravki pošiljale vedno 
znova in znova na iste naslove in to nekajkrat letno, lahko ocenimo, da so pri nekaterih 
gostih povzročile ravno obratno reakcijo od pričakovane. Zaključimo lahko, da so dejanski 
učinki slabši od pričakovanih posebej pri daljšem časovnem obdobju, ko se zatekajo k 
takemu načinu oglaševanja. Možno, da so katerega gosta na ta način tudi izgubili. Ker se je 
ta oblika v Termah množično uporabljala in ker so oglasi v večini bili vedno obojestranski 
in opremljeni z barvnimi fotografijami, domnevamo, da je ta način oglaševanja predstavljal 
za družbo Terme največji strošek v izvajanju propagandne dejavnosti.  
 
Pri nekaterih oglasih sploh ne zasledimo vsebine ponudbe ali pa je ta zelo sklopa. 
Potencialni gost ne dobi osnovnih informacij, pomembnih za odločitev glede nakupa. 
Opažamo, da Terme zelo poudarjajo ponudbo svoje okolice in tako spuščajo določene 
prednosti lastne ponudbe. 
 
Ocenjujemo, da bi oglasi z vsebino, ki poudarja določene prednosti ponudbe in obenem 
informira potencialnega potrošnika o osnovnih sestavinah ponudbe (cena, vsebina, čas, 
prednosti) dosegali veliko boljše rezultate in povečanje obiska v Termah.  
 
Prospekti so najbolj razširjeno oglaševalsko sredstvo v večini turističnih organizacij. V 
povezavi slikovnih ter besednih zvez gostu s prospektom prikažemo glavne značilnosti in 
zanimivosti ponudbe podjetja ter njegove okolice.  
 
Terme so vključene v prospekt slovenskih zdravilišč, kjer se na turističnem trgu 
predstavljajo skupno z ostalimi zdravilišči, kar za njih predstavlja nižje stroške, kot če bi 
nastopali sami. Tu gre predvsem za promocijo  zdravilišč ter njihovega okolja na tujem 
turističnem trgu in predstavitev te združene ponudbe turističnim agencijam, kot 
posrednikom pri njihovi prodaji. Prospekti so tiskani v več različnih jezikih, tako da so 
dostopni širšemu krogu potencialnih kupcev. 
 
Podrobneje bomo predstavili stran v prospektu slovenskih zdravilišč, ki predstavlja 
ponudbo Terme s sliko in komentarjem. 
 
Terme so v tem prospektu predstavljene na zelo vabljiv način. Razvidna je njihova 
blagovna znamka. Besedilo v temno modri barvi je natisnjeno na podlagi pomirjajoče 
pastelne barve. Sočasno s predstavitvijo ponudbe se omenja tudi samo mesto Ptuj in 
ponudba vseh z njim povezanih strateških turističnih točk v okolici. Izbrane fotografije so 
zelo privlačne in se ujemajo z izbrano barvno podlago, predvsem fotografije okolice v času 
vegetacije.  
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SLIKA 17:  PREDSTAVITEV TERM PTUJ V PROSPEKTU SLOVENKIH     
                             ZDRAVILIŠČ 
 

 
 
Vir:  Prospekt Slovenskih zdravilišč 
 
Besedilo ni preveč dolgo in kljub temu poudari vse pozitivne lastnosti Term. Stavek v 
besedilu, ki je najbolj vabljiv, je sledeč: »Ob vsestranski zdraviliški, rekreacijski in 
kulturni podobi, ki jo nudijo Terme Ptuj in mesto v bližini, so gostje deležni ene najbolj 
cenjenih dobrin današnjega časa, miru.« Točka, ki izstopa in je še posebej poudarjena je 
seveda točka odličnost, ki je v našem primeru– povezanost zdravilišča z enim najlepših in 
najstarejših srednjeevropskih mest, Ptujem. 
 



                                   
 

42

SLIKA 18:  PROSPEKT TERM PTUJ 
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Vir:  Propagandni material Term Ptuj d.o.o. 
 
Individualno Terme predstavljajo svojo ponudbo in ponudbo okolice s svojim lastnim 
prospektom, ki ga prikazujejo zgornje podobe. Te prospekte ponujajo svojim 
obiskovalcem, delijo jih tudi na raznih sejmih ter pošiljajo na dom tistim, ki hočejo 
podrobnejšo predstavitev ponudbe v besedi in sliki. 
 
Prospekt Term je narejen v obliki zloženke. Na prvi in zadnji strani se pojavlja blagovna 
znamka Term Ptuj. Slikovno je predstavljena glavna ponudba– razvedrilo v vodi ter 
istočasno mesto Ptuj, ki se dviga nad Termami. V zgornjem desnem kotu je označen jezik 
v katerem je prospekt natisnjen. Na zadnji strani so informacije o lokaciji in pomembne 
telefonske številke. Na ostalih straneh se prepleta slikovna predstavitev ponudbe Term s 
predstavitvijo glavnih turističnih ponudb v njihovi bližnji okolici. Na zgornji polovici 
prospekta je ta ponudba tudi opisana. Pri opisu ponudbe in bližnje okolice omenimo 
sledeče. Vsebina je zelo poetična in navedene so glavne turistične atrakcije okolice. Kljub 
temu je pri tem možno zaslediti nekaj pomanjkljivosti. Ker je podlaga za besedilo odsev 
vodne gladine v zelo temni barvi, ga je na žalost zelo težko razbrati, posebej še ljudem, ki 
imajo težave z vidom. Po našem mnenju to ni najboljši pristop k trženju ponudbe. 
Pripombo je potrebno dati tudi glede izbire fotografij. Prospekt je najnovejši in ga v 
Termah ne uporabljajo dolgo, pa daje kljub temu vtis, da so pri nastanku tega prospekta 
uporabili zelo stare in nekvalitetne fotografije. V prospektu ni niti ene slikovne upodobitve 
sob, ki so v Termah na voljo. Zasledimo tudi zelo velik poudarek na ponudbi okolice.   
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Predlagamo, da pri nastanku naslednjega prospekta, Terme namenijo več pozornosti lastni 
ponudbi, uporabijo novejše ter bolj izvirne slikovne upodobitve svoje ponudbe ter  
ponudbo okolice vključijo le kot dopolnilo svoje ponudbi, ne pa kot njeni sestavni del. 
 
 
5.2 Sredstva vidnega oglaševanja 
 
»Ta zvrst oglaševanja ima izredno velik pomen, saj je človek predvsem vizualno bitje. 
Potrebno  je izbrati dobro vidljiv oglaševalski prostor, kraj z največjo frekventnostjo ljudi, 
sporočilo mora biti kratko in zgoščeno, upodabljanje preprosto. Pomemben je pravilen 
izbor barv in tudi osvetlitev sporočila.«, piše Pauko (1982, 282). 
 
Oglaševalci se po vsem svetu v zadnjem času ubadajo z isto težavo: kako pritegniti 
gledalce, da bodo dejansko videli vaše reklame (Kenneth in Maas 1995, 29). Prišlo je že 
tako daleč, da večina oglasnih sporočil na televiziji ni opažena (prav tam, 29).  
 
Zaradi omenjenega problema, ki se pojavlja pri izbiri te vrste medija, je potrebno zelo 
dobro poznati razmere na tržišču, da se izbere pravilen pristop, ki bo prinesel želene 
učinke. Izbira televizije, kot medija preko katerega želimo pridobivati svoje kupce je 
povezana tudi z velikimi stroški, zato je odločitev za njo precej tvegana.  
 
Spletne strani na internetu lahko prav tako uvrščamo v skupino vidnega oglaševanja. Ta 
oblika oglaševanja postaja čedalje pomembnejša, če ne že nujna v okviru marketinške 
funkcije. V teh časih so ljudje zelo zaposleni in jim zmanjkuje časa  za gledanje televizije. 
Med delom pa za razvedrilo ter informacije uporabljajo internet. Internet je enostavno 
uporabljati in z njegovo pomočjo nam je omogočen dostop do raznih informacij. 
Velikokrat ga uporabljamo kot pomoč pri nakupu določenih izdelkov ali storitev. Zato vsa 
podjetja in organizacije, ki želijo biti v koraku s časom že imajo svoje spletne strani, katere 
vsebujejo vse potrebne informacije v zvezi z njimi samimi ter njihovo ponudbo.  
 
Predvsem za pridobivanje gostov iz širšega območja Slovenije ter v pomoč tujim turistom, 
je nujna tudi uporaba napisnih tabel.  
 
 
5.2.1 Televizijsko oglaševanje 
 
Med prednosti televizijskega oglaševanja se štejejo: 
- kombinacija slike, zvoka in gibanja, 
- sporočilo je takojšnje, 
- s pomočjo povezovanja slike in zvoka je dobra identifikacija proizvoda, 
- ljudje televizijo sprejemajo kot sprostitev, 
- na človeka televizija deluje prepričujoče (Pauko 1982, 283). 
Kot vsi mediji pa ima tudi televizijsko oglaševanje slabosti: 
- čas sporočila je omejen, 
- gledalci nimajo možnosti takojšnje reakcije, 
- težko se je dogovoriti za želen čas predvajanja,  
- visoki stroški,  
- splošno občinstvo (prav tam, 283). 
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Ta zvrst oglaševanja je za podjetja zelo draga, zato se v Termah ne odločajo za njo. 
Oglašujejo sicer na lokalni televiziji Ptuj, kjer pa ne uporabljajo video posnetka, temveč le 
sliko. Ta se periodično ponavlja in je na zaslonu nekaj minut. Z njo predstavijo Terme  
svojo stalno ter trenutno najbolj aktualno ponudbo. V ozadju se odvija spored radia Ptuj. 
Menimo, da je smiselnost takega načina oglaševanja vprašljiva, saj nihče ne prižge 
televizije, da bo na njej gledal mirujočo sliko. Za spremljanje radijskega programa pa vsak 
raje prižge radijski sprejemnik kot pa televizijo. 
 
Terme se, kljub temu, da še ne oglašujejo svoje ponudbe po televiziji, na njej občasno 
pojavijo. Predstavile so se že predvsem v turističnih oddajah, kot je Homo Turisticus ter v 
zdravstvenih izobraževalnih oddajah. Ob večjih dogodkih, kot so zaključki investicij ali 
otvoritev kopalne sezone, so se  s kratkim prispevkom pojavile tudi v dnevnih poročilih 
(24 UR na Pop TV ipd.). 
 
Večina lokalnega prebivalstva spremlja dogodke in novice iz svojega kraja ter okolice 
preko lokalne televizije. Zato je naš predlog, da se oglasi Term pojavijo med samim 
izvajanjem programa, ker bo ga tako opazilo večje število ljudi. Pri tem ni nujno, da je 
oglas video posnetek, lahko je samo slika, ki se pojavi za trenutek in povabi gledalce k 
obisku Term Ptuj. Drug predlog je, da med programom zakupijo nekaj minut na lokalni 
televiziji ter predstavijo svojo ponudbo v kratkem vložku, z naslovom »Utrinki iz našega 
kopališča«. Pri tem lahko uporabijo menjajoče slikovne upodobitev ali video prikaz s 
primernim komentarjem ter s prijaznim povabilom gledalcev k obisku Term.  
 
 
5.2.2 Spletne strani na internetu 
 
Danes, ko je tehnologija že tako zelo razvita, si skoraj ne znamo zamisliti življenja brez 
računalnikov. Vse več ljudi preživi vse več časa za računalnikom, bodisi zaradi službenih 
obveznosti, šolskih obveznosti ali zgolj zaradi razvedrila. Večina teh ljudi se dnevno 
srečuje tudi z internetom. Internet nam omogoča dostop do podatkov na hiter in zelo 
praktičen način. Temu sledi, da mora vsak, ki kaj prodaja imeti svojo spletno stran, kjer se 
bo morebiten kupec lahko seznanil z njegovo ponudbo. Uspeh je odvisen predvsem od 
domiselnosti oblikovalca spletne strani. Zato je pomembno, da je oblikovalec spletne strani 
dober tržnik, ki pozna želje kupcev in zna predstaviti rešitve za njihove želje na dovolj 
vabljiv način. Iz tega lahko sklepamo, da postaja oglaševanje preko interneta v tem času 
vodilno v marketinški stroki. 
 
Zraven zelo preproste uporabe interneta  s strani povpraševalcev za uporabo interneta in 
spletnih strani za namene promoviranja podjetij in njihovih dejavnosti govorijo tudi mnoge 
prednosti, ki jih le ta ponuja ponudnikom.  Glede na ostale medije, je internet cenovno zelo 
ugoden kanal komuniciranja s potrošniki. Spletne strani je zelo enostavno spreminjati, 
dopolnjevati in popravljati. Zelo primeren je internet za komuniciranje s povpraševalci 
izven kraja ponudbe, saj nam le- ta omogoča takojšnjo komunikacijo z njimi in 
posredovanje informacij v sliki, kar olajša povpraševalcu odločitev za nakup.  
 
Pri uporabi interneta, kot kanala komuniciranja se morajo vsi ponudniki zavedati, da je 
potrebno informacije v zvezi s ponudbo konstantno spremljati in obnavljati. V nasprotnem 
primeru lahko potencialni kupec dobi napačne oz. zastarele informacije, kar pa lahko 
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ponudniku storitev ali proizvodov povzroči nemalo težav. Naslednja slabost, ki se pojavlja 
pri promociji preko spletnih strani je tudi ta, da  je kljub vse večji razširjenosti tega medija 
še vedno veliko število računalniško nepismenih ljudi. Za fizične osebe je ta način 
spremljanja propagande zelo drag, saj potrebujejo primerno programsko opremo ter dostop 
do interneta, ki lahko predstavlja velik strošek za posamezno gospodinjstvo. Zaradi tega je 
nujno, da podjetja dopolnjujejo elektronsko oglaševanje tudi z drugimi oblikami 
oglaševanja, tako lahko dosežejo večje število porabnikov. 
 
Tudi v Termah so sledili svetovnemu tehnološkemu razvoju in oblikovali svojo spletno 
stran, ki jo v nadaljevanju tudi predstavljamo. Če želimo informacije o Termah Ptuj 
poiskati preko interneta, jih dobimo na naslovu www.terme-ptuj.si. Ko vtipkamo ta naslov, 
se nam odpre spletna stran Term v njihovi zaščitni modri barvi, opremljena z njihovo 
blagovno znamko. V meniju imamo na voljo razne informacije o družbi. Odpremo si okno, 
ki nas zanima in takoj so nam te informacije dosegljive.  
 
Pri preverjanju kakovosti spletne strani smo za primer prikazali ponudbo zimskih počitnic, 
ki vsebuje vse potrebne informacije in je lepo slikovno opremljena. Pri tem pa smo naleteli 
tudi na prvo pomanjkljivost. Spletno stran smo preverjali marca, ko zimski program ni več 
aktualen. Na vrhu spletne strani se je izpisoval stavek o ugodnih pomladnih programih, 
medtem ko v njihovem oknu ni bilo na voljo želenih informacij. 
 
 
SLIKA 19: SPLETNA STRAN 
 
 

 

http://www.terme-ptuj.si/
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Vir:  www.terme-ptuj.si
 
Pri nadaljnjem preverjanju spletne strani smo odprli okno predstavitev, kjer je zelo lepo 
slikovno in opisno najprej predstavljeno mesto Ptuj, nato pa še Terme s svojo ponudbo. 
Zaradi tehničnih problemov te strani ni bilo možno kopirati v celoti, kar je opazno pri 
manjkajočem besedilu. 
 
Spletna stran Term je zelo lepo oblikovana, vsebuje pomembne informacije in predstavlja 
pomembni marketinški prijem v prihodnosti pri predstavitvi Term s svojo ponudbo. 
 
Za dobre rezultate takega načina oglaševanja bodo v prihodnje morali v Termah poskrbeti 
za bolj redno obnavljanje podatkov na spletnih straneh ter za njihovo dostopnost tudi v 
drugih jezikih. Kar je tudi naš predlog pri tej vrsti oglaševanja. 
 
 
5.2.3 Sporočila oglasnih desk 
 
Med to vrsto sporočil spadajo plakati in letaki. Zelo pomembno je, da so slikovno in 
vsebinsko primerni  ter da se uporabljajo na mestih, kjer je velika frekventnost ljudi.  
 
Letaki se največkrat pojavijo na vetrobranskem  steklu  avtomobilov. Zaradi velikega 
števila letakov, lahko to zelo moteče vpliva na lastnike avtomobilov, zato je zelo velika 
verjetnost, da letaka niti ne pogledajo preden ga zavržejo. 
 
Plakati se ponavadi pojavljajo tam, kjer jih lahko opazi veliko število ljudi. Zaradi tega se 
na enem mestu znajde veliko število oglasov različnih  ponudnikov. Pri tem nastane 
nevarnost, da se manj vpadljivi plakati izgubijo med množico drugih. 
 
Tudi Terme uporabljajo tak način oglaševanja, predvsem pred pomembnimi dogodki. 
Plakate uporabljajo samo na območju mesta Ptuj. Ti plakati ne spreminjajo svoje slikovne 
podobe, ampak samo besedilo. Vedno so napisani na beli podlagi, opremljeni z blagovno 
znamko Term Ptuj, niso  posebej opazni, kljub temu, da so ponavadi izobešeni na mestih 
visoke frekvence gibanja ljudi. 
 
Za večjo opaznost plakatov predlagamo uporabo barvnih kombinacij, ki opozorijo nase in 
obenem dajo vedeti, da gre za oglas Term. V mislih imamo svetlo modro podlago, na vrhu 

http://www.terme-ptuj.si/
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blagovno znamko Term Ptuj ter besedilo izpisano s pisavo različnih velikosti in barv. 
Besedilo bi moralo biti kratko in vabljivo. Za lažjo opaznost bi moral plakat vsebovati tudi 
slikovno predstavitev. Pri tem je pomembna tudi velikost izbranega plakata. S tem bi se 
stroški tiskanja plakatov dvignili, obenem pa bi jih opazilo večje število ljudi. Za boljši 
učinek morajo plakati dovolj pogosto spreminjati svojo podobo, ker so tako bolj opazni.  
 
 
5.2.4 Napisne table 
 
Obcestne table so zelo učinkovito sredstvo oglaševanja, če so seveda dovolj velike, če je 
njihova mikrolociranost pravšnja, zaporedje dovolj veliko, če je njihova vsebina zgoščena, 
pisana z dovolj velikimi črkami, če so upodobitve dovolj privlačne in zanimive (Pauko 
1982, 287). Problem pri napisnih tablah nastane, ko so te premajhne ali se pojavljajo tam, 
kjer je zelo velika koncetracija različnih napisnih tabel. 
 
Družba Terme Ptuj je na vseh vpadnicah v mesto v propagandne namene postavila napisne 
table, kot jo vidimo na spodnjem posnetku. Ta tabla je od Term oddaljena 5 km, nahaja pa 
se na cesti Maribor– Ptuj, sledi ji tabla, katere oddaljenost je 1 km. Podobno so table 
postavljene tudi na drugih vpadnicah v mesto Ptuj. Bližje smo Termam, pogosteje se 
pojavljajo napisne table. Vse napisne table so opremljene z naslovom TERME PTUJ, ki je 
izpisan z velikimi črkami. Postavljene so na vidnih mestih ob glavni cesti. Takoj jih 
opazimo, zaradi njihove velikost, turkizne barve ter drugačnosti od ostalih obcestnih 
napisov.  Na tabli je s simboli prikazana ponudba Term.  
 
 
SLIKA 20: OBCESTNA TABLA TERME PTUJ  
 
 

                   
 
Vir:  Lasten posnetek 
 
 
Pri uporabi napisnih tabel v namene oglaševanja nimamo večjih pripomb ali predlogov, ker 
ustrezajo po velikosti, lociranosti, zaporednosti ter prikazom ponudbe. Manjšo pripombo 
imamo le v zvezi z enim od uporabljenim simbolov predstavitve ponudbe Term. Gre za 
simbol ponudbe igranja tenisa ter golfa. Menimo, da ta simbol ne spada na napisno tablo, 
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ker to ni njihova samostojna ponudba. Ta simbol bi lahko zamenjali s simbolom, ki bi 
prikazoval možnost kampiranja tudi z avtodomom, kar iz sedanje napisne table ni 
razvidno. 
 
Zraven obcestnih napisnih tabel pa so se v Termah v letu 2002 odločili za drugo vrsto 
obcestnega napisa in sicer govorimo o reklamnem sporočilu odtisnjenem na fasado 
zgradbe, kot to prikazuje sledeča fotografija. Napis se nahaja pri odcepu za Terme in je 
viden, če se na Ptuj pripeljemo iz Maribora. Smiselno bi si bilo omisliti nekaj podobnega, 
tudi iz smeri od mostu na reki Dravi, ki prometno povezuje Mesto Ptuj s Termami.  
 
 
SLIKA 21: OBCESTNI NAPIS TERM PTUJ ODTISNJEN NA ZGRADBI 
 
 

                
 
Vir:  Lasten posnetek 
 
 
S  tem, da so se Terme odločile tudi za ta način propagande v svoji neposredni bližini, so si 
naredile veliko uslugo. Tujemu turistu, ki je prvič na Ptuju je to v veliko pomoč, da sploh 
najde Terme. Ker so fizično ločene od samega mesta, se je v preteklosti dogajalo, da so 
turisti zaradi slabe označenosti (predvsem turisti, ki so bili namenjeni v avtokamp) zgrešili 
odcep za Terme in se odpeljali naprej. Na to pomanjkljivost so že nekaj časa opozarjali 
tudi sami gostje. Velikokrat se je namreč zgodilo, da so turisti vedeli, da se v Ptuju nahaja 
avtokamp, ko pa so zgrešili odcep za Terme in se znašli v prometnem kaosu, so se rajši 
odločili za nadaljevanje poti, kot pa za tavanje po mestu in iskanje napisnih tabel. To je 
pomenilo izgubo velikega števila  tranzitnih gostov, ki bi sicer v avtokampu ostali dan ali 
pa več. To lahko sklepamo tudi iz podatka Term, da se je število gostov predvsem v 
avtokampu, v letu 2002 (torej po tem, ko so se odločili za to oznako), zelo povečalo. 
Iskanja Term pa ta napis ni olajšal samo gostom avtokampa ampak tudi vsem ostalim 
gostom. 
 
Kot smo že omenili pri napisnih tablah, ponudba ne vključuje igranja tenisa in golfa, torej 
ne spada na obcestni napis, ki predstavlja ponudbo Term Ptuj. 
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5.3 Sredstva slušnega oglaševanja 
 
Radio je medij, ki komunicira z občinstvom, ki je v gibanju. Prinese lahko veliko vtisov 
tudi s pomočjo omejene količine denarja. Je lokalen medij in je ciljno usmerjen medij 
(Kenneth in Maas 1995, 69). Radio deluje na ljudi intimno, človek na človeka, in mu 
ponuja svet neizgovorjene komunikacije med piscem– govorcem in poslušalcem. Gre za 
zasebno doživetje (prav tam, 70). 
 
Zaradi navedenih lastnosti bo radio tudi v prihodnje primerna oblika s katero bodo 
ponudniki povečevali prodajo svojih produktov ter storitev. Kljub spremembah povezanih 
z razvojem tehnologije ter načinom življenja radio še vedno ostaja zelo priljubljen medij 
med ljudmi.  
 
Radijski medij je kljub velikemu razmahu televizijskih kanalov še vedno najbolj poslušano 
sredstvo oglaševanja (Pauko 1982, 289). 
 
Z zgoraj navedeno trditvijo se strinjamo, saj večina zaposlenih ljudi nima časa posedati 
pred TV sprejemniki, veliko ljudi tudi ne utegne prebirati časopisov oz. jih prelistajo zelo 
na hitro in zelo površno. Ker pa so informacije nepogrešljiv element v današnjem življenju, 
je radijski medij odlična rešitev za pridobivanje teh informacij. Prednost tega medija je, da 
lahko pri poslušanju opravljaš tudi drugo delo. Radio lahko poslušaš doma, v službi, na 
poti v službo in iz nje, v restavracijah, barih ipd.. 
 
 Med prednosti radijskega oglaševanja štejemo: 
- izbira tržišča, 
- nizki stroški, 
- hitra menjava oglasov, 
- množična uporaba (Pauko 1982, 290). 
Med slabosti pa štejemo: 
- samo zvočna predstavitev, posledično temu manjša pozornost, kot pri televizijskem 

oglaševanju, 
- časovna omejitev, 
- nemoč sprejemanja takojšnjih pripomb poslušalcev (prav tam, 290). 
 
Najbolj pogosto predvajan radijski oglas Term Ptuj, ki smo ga imeli možnost slišati v letu 
2002 na Radiu Ptuj je sledeč: 
 
»V Termah Ptuj je 33 stopinj. Kaj še čakate? Pridite že!« 
 
Za ta oglas so uporabili otroški glas deklice, kar povzroči izstopanje od ostalih radijskih 
oglasov. Sporočilo je zelo kratko in jasno. Vsebuje tudi vabilo, pravzaprav skoraj zahtevo 
po obisku Term, ki zaradi otroškega glasa deluje vabljivo. V primeru, da bi ta oglas 
prebrala starejša oseba na isti način, bi po našem mnenju deloval odbijajoče. Tako smo 
mnenja, da so v Termah izbrali pravilen pristop za oglaševanje po radijskem mediju. 
 
Ker je oglas kratek ga lahko ponavljajo večkrat na dan z istimi stroški, kot če bi imeli dolg 
oglas in bi ga lahko vrteli le enkrat ali dvakrat na dan. S tem dosežejo večje število 
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poslušalcev. Edina pomanjkljivost je v tem, da isti oglas vrtijo že več kot eno leto in 
obstaja možnost, da so se ga poslušalci že naveličali.  
 
Razen na lokalnem radiu se v Termah redko odločajo za to obliko oglaševanja. Izjema v 
letu 2002 je bilo javljanje v živo v poletnih mesecih med vikendi, ko so v Termah izvajali 
različne animacijske programe pod sloganom »Vroče poletje v Termah Ptuj«. V živo so se 
javljali poslušalcem preko Mariborskega Radia City, ki je tudi na ptujskem območju zelo 
poslušan radijski program in so s tem predstavili svojo ponudbo širšemu krogu 
poslušalcev. 
 
To obliko oglaševanja  bi morali v Termah Ptuj iz lokalne radijske postaje razširiti na širše 
področje. Pri vsebini teh oglasov se morajo usmeriti na posameznika. Tekst mora biti jasen 
in neposreden, po možnosti ne predolg. Ker pri tem mediju izostane slikovna predstava, se 
mora le ta nadomestiti s primernimi zvoki. Zelo važna pri radijskem oglaševanju je  izbira 
glasbe v ozadju. Radijski oglasi so relativno poceni, in jih je možno hitro izdelati. Zato je 
prav, da se prilagajajo pomembnim dogodkom med letom, treba jih je čim pogosteje 
menjavati. 
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6  SKLEP 
 
 
Doseženi so cilji diplomske naloge ter potrjene trditve, ki smo jih navedli v uvodu. 
 
Turistično ekonomsko propagando je potrebno načrtovati, jo usmeriti na določen turistični 
trg, k določeni skupini potencialnih turistov in jo spremljati. Za pravilne odločitve o 
izvajanju in izbiri propagandnih dejavnosti potrebujemo povratne informacije o njihovih 
učinkih, da lahko z njimi nadaljujemo ali jih opustimo. 
 
Pri obravnavi in analizi organiziranosti marketinške službe ter delovanja propagandne 
funkcije smo ugotovili, da v Termah Ptuj premalo upoštevajo zgoraj navedena dejstva. V 
Termah predstavlja ekonomska propaganda sicer pomemben instrument komuniciranja s 
potrošniki. Problem se pojavi, ker nimajo strokovno podkovanega sodelavca oz. 
organizirane službe za trženje, ki bi se bolj poglobljeno ukvarjala s tem področjem, 
ugotavljala pomanjkljivosti ekonomske propagande in predlagala izboljšave, opravljala 
raziskave tržišča, s katerimi bi ugotovila želje potencialnih gostov ali preverjala 
zadovoljstvo potrošnikov. Posledica tega je izostanek analiz propagandnih akcij na osnovi 
katerih bi lahko razbrali primernost uporabljenih oglasov ter oglaševalnih sredstev in 
njihov vpliv na poslovni rezultat podjetja.  
 
Ugotovili smo tudi, da bi z razširitvijo svoje ponudbe ter izboljšano organizacijo trženja in 
uporabljenih instrumentov trženja dosegli večje število porabnikov ter s tem dosegali 
boljše rezultate pri poslovanju. 
 
Pri analizi oglaševanja po zvrsteh smo odkrivali pomanjkljivosti pri izbranih zvrsteh 
oglaševanja ter ugotovili in predlagali možnosti izboljšave. 
 
Med drugim smo ugotavljali tudi katere so perspektivne ciljne skupine ter katere so 
perspektivne propagandne akcije za doseganje potencialnih gostov v prihodnosti in pri tem 
prišli do zaključka, da so najbolj perspektivna ciljna skupina ljudje v pokoju, najbolj 
perspektivno sredstvo s katerim bomo v prihodnosti dosegali ciljne skupine je oglaševanje 
preko spletnih strani. 
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7 POVZETEK 
 
 
V okviru študijskega programa na EPF Maribor sem spoznala teorijo povezano z 
marketingom, predvsem na primerih podjetij, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo. Pri 
izvajanju obvezne študijske prakse sem imela priložnost opazovati, kako se ta teorija 
uporablja v praksi turističnega podjetja. To je bil povod, da sem se odločila za dopolnitev 
spoznanj, ki sem si jih v tem času pridobila na področju marketinga ter predstavitev teh 
spoznanj v diplomskem delu. 
 
Odločitev za izbrano temo je bila podkrepljena z željo ugotoviti kakšen pristop uporabljajo 
v Termah Ptuj, za pridobivanje svojih gostov, kakšno je stanje v zvezi z analizami 
dosedanjega propagiranja in organizacijo strokovne službe v zvezi s propagiranjem. Cilj 
naloge je ocenjevanje primernosti oz. neprimernosti izbranih prijemov propagandnih akcij, 
ugotovitev njihovih pomanjkljivosti in predlaganjem izboljšav ter izpostavitev 
perspektivnih ciljnih skupin in propagandnih akcij. Predvidevala sem, da imajo Terme 
dobro organizirano in strokovno vodeno službo marketinga ter v svojo promocijo 
vključujejo tudi ponudbo širše okolice ter obratno. Omejitve so se kazale predvsem v zvezi 
s primerjavo propagandnih aktivnosti konkurenčnih podjetij ter sodelovanjem in 
posredovanje podatkov iz strani Term.  
 
V Termah so bili pripravljeni sodelovati ter tudi posredovati podatke, ki so bili zelo 
skromni, neorganizirani ter brez ocenjevalne vrednosti. Glavne ugotovitve, ki so temu 
sledile so, da v družbi nimajo posebno organizirane službe za trženje, ki bi spremljala 
promocijske akcije, njene učinke ter predlagala izboljšave. Torej ne razpolagajo z 
analizami propagiranja. Med drugim smo ugotovili tudi, da bi z razširitvijo svoje ponudbe 
ter izboljšano organizacijo in uporabljenih instrumentov trženja dosegli večje število 
porabnikov ter s tem dosegali boljše rezultate poslovanja. 
 
Vsebina diplomskega dela je sestavljena iz uvodnega dela, v katerem so navedeni vzroki za 
izbiro teme ter cilji diplomskega dela. Temu poglavju sledi predstavitev propagande, kot 
komuniciranje v turističnem tržišču. V nadaljevanju je predstavljena družba Terme Ptuj 
d.o.o., njena ponudba in organizacija. Nadaljevanje vsebuje opis funkcije ter pomen 
propagande Term v preteklih letih. Glavno poglavje vsebuje analize po zvrsteh oglaševanja 
v Termah Ptuj in predlogi izboljšanj.  
 
 
Ključne besede: 
- Propaganda 
- Marketing 
- Komuniciranje 
- Turistično tržišče 
- Terme Ptuj 
- Zvrsti oglaševanja 
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ABSTRACT 
 
 
During the study on EPF Maribor I was briefed with the theory connected with marketing - 
especially in the tourism companies. During my study practice I had the opportunity to 
observe how this theory is used in practice of Tourism Company. This was the reason why 
I chose to complete the knowledge that I already had on area of marketing and to represent 
this in my diploma work. 
 
The decision for the subject of diploma was supported by the wish to find out  how Terme 
Ptuj are attracting their guests, which is the situation with their analyses of  propaganda  
and how marketing is organized. The goal of my work was to find out if the methods used 
in propaganda action are appropriate or not, to find out imperfection and suggest the 
improvements and to expose the perspective group of guest and perspective action of 
propaganda in future. I predicted that the marketing in Terme Ptuj is well organized and 
that Terme in their promotion don’t include just their offer. I saw the main restriction in the 
fact that I couldn’t compare the action of propaganda with other tourism companies and in 
gaining of necessary information from the side of Teme Ptuj. 
 
In the company they where willing to give me the information, but those were modest, not 
organized and without estimate value. The main findings were that Terme Ptuj don’t have 
especially organized job for marketing, which would follow promotion action, their results 
and would suggest improvements. They don’t have the analyses of propaganda. I also 
found out that they would get better results with the expansion of their offer and if they 
would have better organization of marketing. 
 
In the first part of this diploma the main reason for choosing the title are described as also 
goals of the work. After this, there is the description of propaganda in the meaning of 
communication in the tourism market. What follows is the presentation of company Terme 
Ptuj, its offer and organization. In the following part is the description about the function 
of propaganda in this company and the meaning of propaganda for it in past few years. The 
main part of diploma is the analysis of propaganda by different variation of used 
instrument and suggestions of improvement. 
 
 
Key words: 
- Propaganda 
- Marketing 
- Communication 
- Tourism market 
- Terme Ptuj 
- Instrument of propaganda 
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