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Tipičen televizijski oglas ima od 15 do 30 sekund, da pritegne vašo
pozornost, časopisni do 5 sekund, embalaža pa manj kot 3 sekunde.

Embalaža ima največji vpliv na nakupno odločitev, 
saj prepriča kar 37 % uporabnikov. 

Za primerjavo:
TV oglas vpliva na 27 % uporabnikov,
spletna priporočila na 31 % uporabnikov,
priporočila prijatelja prav tako 31 % uporabnikov.
Source: WestRock Packaging Matters Research 2013

Pomen embalaže



Izziv – kako kvalitetno 
izkoristiti prostor
Ocenjuje se, da lahko v supermarketu v povprečju
najdemo približno 1,3 milijona besed, natisnjenih
na sprednjh straneh embalaž, za kar bi 
potrebovali kar 16 dni neprestanega branja.

Na licu embalaže se povprečno nahaja 28 besed. 

Pri vsakem obisku trgovine ukpec v povprečju 
lahko zazna le 10 besed, vključno z oznakami na
prodajnem mestu.

Source: WestRock Packaging Matters Research 2013



1. Funkcionalnost
2. Zaupanje
3. Estetika

Embalaža mora zadovoljiti 3 osnovne kriterije



Funkcionalnost embalaže pomeni, da so izdelki varni, zaščiteni pri transportu in enostavni za uporabo.

F FUNKCIONALNOST

75 %75 % 76 %VARNOST

75 % potrošnikov
meni, da na njihovo
nakupno odločitev
vpliva dejstvo ali je 
embalaža izdelana iz
materiala, ki lahko
prepreči, da bi se 
izdelek zlomil ali
njegova vsebina
razlila.

TRANSPORT

75 % potrošnikov meni, 
da je v postopku dostave
izdelek zaščiten in varen. 
Za potrošnike, ki kupujejo
v glavnem prek spleta, se 
ta številka povzpne do 81
%.

ENOSTAVNOST
PRI UPORABI
76 % potrošnikov želi
embalažo, ki jo je
enostavno odpreti, 
76 % potrošnikov pa
meni, da je za splošno 
zadovoljstvo 
pomemno tudi, da je 
že odprto embalažo, 
enostavno ponovno 
zapreti.

Source: WestRock Packaging Matters Research 2013



Ženskam je pomembnejša varnost pri rokovanju 
z embalažo, medtem ko moški bolj cenijo
inovativnost.

80 % žensk in 71 % moških ceni embalažo, 
ki jo je enostavno odpreti.

74 % žensk in 68 % moških raje izbere
embalažo, ki je varna za uporabo,

21 % žensk in 35 % moških bi izbralo novo, 
ali inovativno obliko embalaže.

Milenijci bi izbrali embalažo, ki je edinstvena in jim
olajša življenje:

80 % milenijcev in le 69 % nemilenijcev
bi izbralo embalažo, ki jo je enostavno
shranjevati, 

76 % milenijcev in 56 % nemilenijcev ima raje 
embalažo, ki jo je z lahkoto najdejo na polici

53 % milenijcev in samo 18 % nemilenijcev bi 
izbralo novo, ali inovativno obliko embalaže.

Iz raziskave Packaging Matters 2018 lahko, razberemo:

F FUNKCIONALNOST



Kupci so zvesti znamkam, ki jim zaupajo. Blagovna znamka si pridobi zaupanje z izpolnitvijo obljub o 
učinkovitosti, varnosti in zaščiti izdelkov, ti elementi so zato pomembnejši od trženja blagovne znamke
po principu "delati dobro".

Z ZAUPANJE

79 %

Potrošniki zaupajo izdelku, 
čigar embalaža:

Preprečuje onesnaženje ali uničenje
(do 79 % potrošnikov)

Uporablja materiale, ki so varni za 
uporabo (do 71 % potrošnikov)

Komunicira transparentno in pošteno
ter prepoznava možne nevarnosti
(71 % potrošnikov)

71 %

71 %

62 %

Dejstvo, da je proizvod varen za uporabo, je
pomembnejše, kot delovanje blagovne
znamke po principu "delajmo dobro":

62% potrošnikov ceni, če je izdelek izdelan na
etičen in odgovoren način

62% potrošnikov ceni, če je izdelek zasnovan
tako, da ga je mogoče reciklirati ali biološko
razgraditi

52% potrošnikov ceni, če ima izdelek moč vpliva
na družbo in jo pozitivno spreminja

62 %

52 %



Raziskave kažejo, da imajo ženske več
zaupanja v embalažo v kategorijah:

Medicina
(76 % žensk, 70 % moških)

Skrb za hišne ljubljenčke
(73 % žensk, 65 % moških)

Nega dojenčka
(71 % žensk, 61 % moških)

Z ZAUPANJE



Estetika / videz embalaže vpliva na odločitev potrošnika, ali
bo poskusil kaj novega, izdelek ponovno kupil ali pa 
blagovno znamko zamenjal z drugo.

E ESTETIKA

81 % 63 % 52 %NOVO

81 % potrošnikov je 
zaradi videza ali oblike
embalaže poskusilo
"nov“ izdelek.

PONOVNI NAKUP

63 % potrošnikov je
zaradi videza ali oblike
embalaže izdelek
znova kupilo

ZAMENJAVA

52 % potrošnikov je
zaradi privlačnejšega
videza ali oblike
embalaže izbralo 
drugo blagovno
znamko
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1. Pritegnite pozornost

Preučite vse standarde embalaž v svoji panogi in naredite korak naprej
tako v oblikovnem (v barvi, pisavi, fotografiji,...), kot komunikacijskem 
pristopu. Ne sledite ustaljenim pravilom, po katerih igrajo drugi. 



Primer:
V zadnjih treh letih se vračajo drzne, 
kontrastne barve, ki niso več rezervirane
samo za mladinske blagovne znamke,
ampak se uporabljajo tudi v različnih 
drugih panogah. Barvno izstopajoč izdelek 
pritegne pozornost potrošnikov.

Z uporabo močnih barv podpirate identiteto
znamke, ki sporoča vašo živahno osebnost in 
pozitivne vrednote, ki jih predstavljate.











2. Govorite jasno in preprosto

Znamka bo pritegnila pozornost, ko na embalaži jasno
komunicirate njeno vsebino. Obstaja velika verjetnost, da se bo 
potrošnik ob naslednjem nakupu spet odločil za vašo blagovno 
znamko.

Test: opišite embalažo 5-letniku in ga pošljite, da jo poišče v trgovini.











3. Povejte svojo zgodbo

S pojavom družbenih omrežij in online 
prodaje izdelkov, ki nimajo priložnosti
fizične predstavitve na prodajnih
mestih, je pripovedovanje zgodb z 
embalažo postalo nujno potrebno. 

Poudarek je na ustvarjanju izvirne, 
vizualne vsebine, ki ne govori o tem, kaj
prodajate, ampak o tem, zakaj prodajate
svoj izdelek in storitev, od kod prihajate in 
katere vrednote zagovarjate.

Uporabite sodobne tehnologije kot so 
obogatena resničnost (angl. 
Augmented Reality – AR) QR (koda)
ipd. Vse več znamk oživlja svojo
zgodbo in jo približuje končnim
uporabnikom. 

“V marketingu ne gre več za oglaševanje izdelkov, 
temveč za pripovedovanje zgodb (o njih).”

Seth Godin 2014





















4. Bodite praktični

Dober dizajn ne pomeni le, da izdelek izgleda dobro temveč
uporabnikom pomaga, da je z njim v interakciji.

Pomemben vidik embalaže, ki je deležen najmanj pozornosti je priročnost; 
kupci največkrat izberejo preizkušene različice, ki ne puščajo veliko prostora
za inovacije.

Oblika, velikost in funkcionalnost embalaže so na voljo za optimizacijo
enostavne uporabe in zagotovitev, da je shranjevanje izdelkov uporabno.

Vaša embalaža ima (idealno) lahko podaljšano življenjsko dobo; v uporabi
ostane še naprej, po porabi izdelka.











5. Spodbujajte trajnost

Trajnost je trend, predvsem pa nuja, ki določa prihodnost v oblikovanju embalaž.

Trajnostna embalaža je tista, ki jo je enostavno reciklirati, ponovno uporabiti. 
Je embalaža, ki je čimmanj škodljiva okolju - običajno izdelana iz kartona/papirja
ali pa ima dodano vrednost, s katero ji podaljšamo življenje.

Source: European Consumer Packaging Perception Study, October 2018



Source: European Consumer Packaging Perception Study, October 2018

Procent kupcev, ki reciklirajo več svojih smeti Procent kupcev, ki kupijo več izdelkov v okolju prijazni embalaži
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Source: European Consumer Packaging Perception Study, October 2018

STEKLO

32 %

PLASTIKA

15 %

PLOČEVINKE

9 %
PAPIR/KARTON

45 %

Reciklabilnost materiala embalaže 
po mnenju Evropejcev

TOTALTOTAL

DA
52 %

NE
48 %

ŠPANIJA

POLJSKA

TURČIJA

NEMČIJA

ITALIJA

FRANCIJA

VELIKA BRITANIJA

66 %

59 %

53 %

50 %

49 %

49 %

36 %

34 %

41 %

47 %

50 %

51 %

51 %

64 %

Ste kdaj zamenjali znamko ali
izdelke zaradi materala 
embalaže?



Source: European Consumer Packaging Perception Study, October 2018

Koliko več ste pripravljeni plačati za izdelek, 
v embalaži, ki je okolju prijaznejša?

77%
BI JIH 
PLAČALO 
VEČ

30%
0–5 % VEČ

28%
5–10 % VEČ

14%
10–20 %
VEČ

5%
+20 %
VEČ

23%
NIČ



Source: European Consumer Packaging Perception Study, October 2018

Bi želeli, da država
ali znamke uvedejo
informacije na
embalaži o tem, 
kako prijazno okolju
je pakiranje?

V kakšni meri se strinjate z naslednjo izjavo:
"Država bi morala omogočiti več informacij
o okolju prijazni embalaži."

ŠPANIJA

POLJSKA

TURČIJA

NEMČIJA

ITALIJA

FRANCIJA

VELIKA 
BRITANIJA

ZELO SE STRINJAM STRINJAM SE

52 %

50 %

46 %

43 %

39 %

39 %

38 %

23 %

24 %

23 %

28 %

34 %

26 %

31 %

71%
misli, da bi država morala 

omogočiti več informacij o 
okolju prijazni embalaži

29%
se ne strinja







Za konec
Embalaže se preoblikujejo zato:

da ostanejo v stiku z rastočimi in spreminjajočimi se trgi
da ustrezajo okusom in željam ciljnih skupin
izpolnjujejo človekovo potrebo po spremembah

Če vaš izdelek tega ne zagotavlja več, bodo kupci izbrali drugo blagovno znamko, 
ki se je na takšne spremembe pravočasno odzvala. 

To je razlog, da se blagovne znamke prenavljajo, osvežujejo, preoblikujejo –
spreminjajo slog komuniciranja blagovne znamke.









Ustvarjamo 
nove 
svetove 
komuniciranja.


