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ZLATA PRAVILA

ZAUPAJTE SEBI

  
NE PODCENJUJTE SOGOVORNIKA, VAŠI

POTENCIALNI KUPCI SO VEDNO OKOLI VAS!

 DELAJTE TO KAR ŽIVITE!



vrednote
prepričanja
stil
s kom se družijo
kako se obnašajo
kaj in kako govorijo
kako reagirajo v krizi
___________________________

Ko izbirate svoje prijatelje ste
pozorni na:

In zakaj bi bilo pri izbiri kupca
kaj drugače?

Kdo ima pravico biti vaš
kupec?
Pod kakšnimi pogoji?
S kakšnimi vrednotami in
prepričanji?
Kakšen je njegov življenjski
stil?
Kje se zadržuje in s kom se
druži?
________________________________

Ko izbirate svojega kupca:

Oblikujete in definirate
svojega idealnega kupca!

Ustvarite podjetje za svoj 
namesto da svoje življenje

življenski slog,  
usmerjate k delu.



Zavedajte se, da dobite tiste
kupce za katere se odločite. To
lahko delate zavedno ali
nezavedno.

Kakšna je razlika med
nezavednim, nenadzorovanim in
spontanim ali zavednim,
načrtovanim in ustvarjenim
potencialnim kupcem?

Kupci vedno pridejo! Takšni, ki
navdušujejo ali takšni, ki
zamorijo! Katere si želite?

Spontani kupci si lastijo pravico o
vsem in odločajo o zaključevanju
prodaje.

Ustvarjeni kupci sledijo vašemu
protokolu, pogojem in so
navdušeni nad rešitvami.

Ko se odločite in definirate
svojo ciljno publiko si
ustvarite platformo za varni
vzlet in pristanek.

Kaj je tisto, kar je vam pomembno?



Kako zgleda vaš idealen kupec?
Naloga "vision board"



Idealen kupec

Koliko je star?
Kje se zadržuje?
Kaj dela?
Na kaj je ponosen?
Kakšne vrednote ima?
S kom se druži?
Kaj je njegov hobi?
Kakšen avto vozi?
Kako se oblači?
Kakšno glasbo posluša?
...

Kaj ima rad?
Kaj so njegovi strahovi?
Kaj so njegovi izzivi?
Kaj so njegovi problemi?
Kaj si želi?
Kaj je pripravljen narediti?
Kako močno ga boli?
Kje ima šibke točke?
V čem je dober?
Kako sprejema in spušča?
...



VRSTE KUPCEV

Zaznavanje
vizualni
avditivni
avdiovizualni
kinestetični

Osebnostne lastnosti
odločni/neodločni
zaupljivi/nezaupljivi
skromni/zahtevni
potrpežljivi/nervozni

Spol
moški
ženske

Starost
otroci
mladina
odrasli
starejši



se oblačijo po najnovejši modi,
imajo radi design in ekskluzivo,
nosijo bleščeče dodatke, zlat
nakit, močne barve, pisane
kravate....
vozijo najnovejše modele
avtomobilov,
imajo najnovejši tip telefona,

Kako prepoznamo rdeči tipe
kupca?

rdeči tipi kupca

dobro se počutijo v družbi
pomembnih in znanih ljudi,
obiskujejo prireditve kjer lahko
naredijo posel in so vidni,
ponavadi sedijo v prvi vrsti,
jih ne zanima drugo mnenje
se odločajo na podlagi čustev



rdeči tipi kupca

ekskluzivno
novo, najnovejše
samo za vas
unikatno
edinstveno
butično
neponovljivo
nov model

KAJ SLIŠI?

ponavadi se hitro odloči
ve kaj bi rad
nakup ima statusni simbol
kupi ko prepozna prednost
zase
čustva, ki jih dvigajo po
statusni lestvici

KDAJ IN KAKO SE ODLOČI ZA
NAKUP?



so urejeni in brez napak
se oblačijo v umirjene in čiste
barve
modni dodatki so nevpadljivi ali
jih sploh ni
vozijo varčne in preproste
avtomobile
imajo starilno stanovanje

Kako prepoznamo modri tipe
kupca?

modri tipi kupca

so radi pomembni in opaženi,
vendar skromni
so trdi pogajalci
pomembna jim je cena in
kvaliteta
analizirajo in primerjajo ponudbe
opazujejo in preverjajo



modri tipi kupca

ugodno
največ za najmanj denarja
varčno
ekonomično
prihranite
zmanjšamo vaše stroške
dobite več, kot pri konkurenci
katera rešitev mu najbolje
zveni in ki jo lahko v dogovoru
s seboj najbolje zagovarja

KAJ SLIŠI?

ko doseže najnižjo ceno
ko izračuna, da je dobil največ
za najmanj denarja
se odloči razumsko 
če mu omogočite, da se
pohvali pri prijateljih ali
znancih, da je kupil najbolje za
najmanj denarja

KDAJ IN KAKO SE ODLOČI ZA
NAKUP?



teh je največ
pomembno jim je kaj drugi
mislijo o izdelku ali storitve
obačijo se v pastelne in
zemeljske barve
nosijo lesen nakit
modni dodatki so preprosti in
skromni

Kako prepoznamo zeleni tip
kupca?

zeleni tipi kupca

vozijo povprečne avtomobile
tehnologija je orodje ne pa status
dajo veliko na uporabnost



zeleni tipi kupca

ugodno
drugi so že testirali in preverili
varčno
zmanjšamo vaše stroške
uporabno
trajnostno

KAJ SLIŠI?

na podlagi priporočil
ko potrebujejo
sproti
po občutku

KDAJ IN KAKO SE ODLOČI ZA
NAKUP?



ZRELA GENERACIJA
- 1945

• dejavni in predani delu
• upoštevajo pravila in zakone
• spoštujejo nadrejene
• previdni in samozadostni
• potrpežljivi

BABY BOOM GENERACIJA
1946 – 1964

• polni idealizma in optimizma
• timsko usmerjeni
• priznanje je nagrada
• denar je uspeh

Lastnosti generacije*



GENERACIJA X
1965 – 1979
Starost: od 41 do 55 let
(od zgodnjih 60. do zgodnjih 80. let)  
Čas je bil zaznamovan s rosperiteto.
31 % Slovencev sodi v generacijo X.
Gre tudi za tako imenovano MTV-
generacijo. Odraščali so v blaginji,
kot odrasli so vstopili v kapitalizem.
Podjetništvo/zaposlitev:
nekateri so prvi val podjetništva
izkoristili, drugi so se zasidrali na
varna delovna mesta.

Izobrazba: imajo višjo izobrazbo od
prejšnjih generacij.

Zaslužki: moški zaslužijo manj, kot so
njihovi očetje pri enaki starosti.
Dohodek gospodinjstev se je povečal
zaradi zaposlitve žensk.

Družina: je prva generacija, ki je iskala
ravnotežje med delom in družino.
Pomembnost prostega časa se je
zavihtela na vrh vrednot. 
Zato ženske rojevajo po 30. letu.

Lastnosti generacije*



GENERACIJA X
1965 – 1979

Značilnosti: podjetnost,
usmerjenost v rezultate,
samostojnost, upiranje avtoriteti in
kršenje pravil.

prilagodljivi,
tehnično pismeni,
praktični,
ni jih strah napak,
svoboda je nagrada,
išče ravnotežje med delom in družino,
se usmerja vase,
misli, da si varnost zagotovi le sam,
želi obogateti

Lastnosti generacije*



GENERACIJA Y
1980– 2000
Starost: od 20 do 40 let
(od zgodnjih 80. let do 2000, a
letnice niso jasno določene) Rojeni
so v času, ko ni bilo večjih globalnih
kriz in pretresov.
25 % Slovencev sodi v generacijo Y.
Gre za tako imenovano milenijsko
generacijo, tudi generacijo Petra
Pana.
Imajo več materialnih dobrin, kot so
jih imeli njihovi starši, zrasli so ob
računalnikih, njihova prihodnost pa
je veliko bolj nejasna. 

Podjetništvo/zaposlitev:
ostajajo doma, ker služb ne dobijo. V
službah pa zahtevajo, da se jim vsi
prilagodijo tako kot doma. Želijo
prilagodljiv delavnik. Zamenjali bodo
največ služb v življenju. Mla
jši predstavniki te generacije izzive iščejo v
start-upih.
Izobrazba: velja za najbolj izobraženo in
ozaveščeno generacijo vseh časov,
predvsem zaradi odraščanja s spletom.
Zaslužki: zaslužijo enako kot njihovi
starši v istih letih. Imajo pa druge izzive -
težko dobijo zaposlitev, študij jih stane
več, opravljajo perkarna dela, zaposlitve
za določen čas.

Lastnosti generacije*



GENERACIJA Y
1980– 2000

Družina: družino postavljajo pred
kariero, več se ukvarjajo s svojimi
otroki, posvečajo se zdravemu
življenju. 
Značilnosti: ustvarjalnost,
strpnost, tehnološka pismenost,
neodvisnost, učinkovitost,
pozitivna samopodoba,
prilagodljivost. So individualisti,
egoisti. Ne želijo prevzemati
odgovornosti.

optimistični in samozavestni,
usmerjeni k dosežkom,
potrebujejo povratne info,
moralni,
naivni,
ostajajo dlje časa doma(hotel mama),
želijo, da se drugi prilagajajo njim,
odraščajo v času hitrih informacij,
izobražena in ozaveščena,
hitro prilagodljivi,
ne želi prevzemati odgovornosti,
ambiciozni,
denar je sredstvo,
želi živeti in doživeti,
individualistični

Lastnosti generacije*



GENERACIJA Z
2001 - >
Starost: do 15 let, nekateri pravijo
tudi od 15 do 25.
Rodili so se v času terorističnih
groženj, finančno-gospodarske
krize in podnebnih sprememb.
16 % Slovencev sodi v generacijo Z.
Gre za tako imenovano net ali e-
generacijo, »digitalne domorodce«.
Odraščajo v svetu hipnih informacij
in takojšnega zadovoljstva.
Tehnologija jim je položena v
zibelko, stalno so bombardirani z
novimi informacijami.

Podjetništvo/zaposlitev: želijo
biti pionirji. Kar 72 odstotkov
srednješolcev želi začeti svoj posel.
Izobrazba: so globalni, tehnološko
napredni.
Zaslužki/pogled na denar: večina
je nagnjena bolj k varčevanju kot k
zadolževanju. V družinah so
postali soodločevalci pri nakupu tehničnih
predmetov.

Lastnosti generacije*



GENERACIJA z
2001 - >

Značilnost: zmožni so opraviti več
opravil hkrati, obvladajo 4D-
razmišljanje, zato se hiper zavedajo
okolice. Povezanost s spletom jim je
pomembna toliko kot zrak in voda.
Ne želijo puščati digitalnih stopinj.
So realisti. Hitreje odraščajo in so
celo preveč zreli za svoja leta.

 e-generacija,
živijo v stresu,
ekološko ozaveščeni,
zanima jih podjetništvo,
večopravilni,
4D razmišljanje,
tehnologija jim je kot voda in zrak,
ne želijo puščati digitalnih stopinj,
želijo biti ključni odločevalci v družbi

Lastnosti generacije*

*https://www.businesstitans.online/; https://www.mladi-denar.si/; https://kompetenca.si/



Vsaka država ima svoje specifike.

Zgodovinski vidik.

Kakšna je kolektivna zavest.

Za vsako državo naredite svojega
idealnega kupca.

Generacijske razlike se razlikujejo po
državah.

Domači ali tuji kupci?



?

Odnos

KUPECVI

Menjava



Odnos

KUPECVI

Menjava



POZNATI MORATE SVOJEGA KUPCA

4X24

ŽELJE

BOLEČINE

IZZIVI

STRAHOVI



KUPECVI ?

Kako vaš kupec prepozna
vašo dodano vrednost?

Na kakšen način bo vaš kupec  
sprejel vaše serviranje dodane

vrednosti?

Kaj je za vašega kupca dovolj dobro?



Ustvarjeni kupci sledijo
vašemu protokolu,

pogojem in so navdušeni
nad rešitvami.

Ko se odločite in definirate
svojo ciljno publiko si

ustvarite platformo za
varni vzlet in pristanek.

Oblikujete in definirate
svojega idealnega kupca!

Upoštevajte
generacijske razlike.





Vse pravice pridržane ©
Gradivo je intelektualna lastnina z

avtorskimi pravicami.

VESNA HROVAT
poslovni coach

www.vesnahrovat.coach


