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Inovacija hrane: dobro, slabo in grdo
John L. Stanton

Inovacija je za življenje katerega koli prehrambenega podjetja kritič-
nega pomena, razvoj novih izdelkov pa je zelo pomembna aktivnost v
inovacijskem procesu. Inovacija pa ni vedno prva izbira korporativne
rasti. Pričujoči članek razkriva razloge, zakaj podjetja ne uspejo inovi-
rati, in nudi dokaze, da so nekatere od teh ovir premostljive. Prevideva
se, in to brez znatnih dokazov, da večina novih izdelkov propade. Ta
raziskava bo pokazala, da je stopnja neuspeha razvoja novih izdelkov
pretirana. Hkrati tudi poroča o različnih varijacijah stopnje uspeha v
prehrambenih kategorijah. Prikazala bo, da se strategija, uporabljena
za predstavitev novih izdelkov, znatno razlikuje znotraj spektra. Čla-
nek bo tudi pokazal da uporabljene strategije predstavljajo nove iz-
delke. Raziskava pokaže, da med globalnimi regijami skozi triletno ob-
dobje obstaja statisično pomembna razlika.

Ključne besede: inovacija, razvoj novih izdelkov, raven uspeha novih
izdelkov, strategije vnašanja novih izdelkov
Management 11 (3): 193–201

Upravljanje profilov v družbenih medijih: primer LinkedIna
Joanna Paliszkiewicz in Magdalena Madra-Sawicka

Dandanes so odnosi pogosto spodbujeni in vzdrževani preko spletnih
okolij, nastanek in upravljanje spletnih profilov pa je pridobilo po-
membnost in postalo predmet mnogih raziskav. Upravljanje profilov
je zavesten proces, v katerem ljudje skušajo vplivati na percepcijo svo-
jega izgleda. To naredijo z nadzorovanjem in upravljanjem informa-
cij, predstavljenih preko družbenih medijev. Predstavited identitete
je ključ do uspeha ali neuspeha, na primer v poslovnem življenju. V
članku je predstavljen kritičen pregled literature, ki se nanaša na upra-
vljanje profilov v družbenih medijih. Kot primer je predstavljen načina
samopredstavitve v LinkedInu. Nakazane so prihodnje smeri.

Ključne besede: družbeni mediji, upravljanje profilov, LinkedIn,
družbena omrežja
Management 11 (3): 203–212

Porabnikovi stili odločanja kot podaljšek modela uporabe
na zaupanju zasnovane spletne strani s primerjavo izdelkov
Radosław Mącik

Članek opisuje implementacijo razširjenega koncepta stilov porabni-
kovega odločanja in razlago izbir porabnikov, opravljenih v spletnem
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okolju primerjave izdelkov, v konteksu na resnici zasnovanega infor-
macijskotehnološkega modela sprejemanja. Prejšnje raziskave so po-
kazale, da je tak model koristen pri razlagi nakupovalnega namena, in
napovedale zadovoljstvo s spletnim okoljem primerjave izdelkov, kot
primerom spletnih pripomočkov pri nakupovalnih odločitvah. Zaupa-
nje takšnim pripomočkom je pomembno pri razlagi njihove uporabe s
strani porabnikov. Povezave med uporabnikovim stilom odločanja, iz-
delkom in prodajalčevo uporabo mnenj, kognitivnim in afektivnim za-
upanjem do spletne strani s primerjavo izdelkov na spletu pa tudi izidi
izbir (namen nakupa in izbira blagovne znamke), raziskujemo preko
modelov strukturalne enačbe in uporabe pristopa pls-sem na vzorcu
461 mladih porabnikov. Raziskava potrjuje veljavnost tega raziskoval-
nega modela za razlago uporabe primerjave izdelkov in nekateri po-
rabnikovi stili odločanja so vplivali na izbire in nakupni namen porab-
nikov. V omenjenih odnosih so bili delni posredniki izdelki in proda-
jalčeva uporaba ocen.

Ključne besede: porabnikov stil odločanja, uporaba spletnih strani za
primerjavo izdelkov, kognitivno in afektivno zaupanje, opis
izdelkov/prodajalca, namen nakupa, pls-sem

Management 11 (3): 213–237

Uporaba informacijsko-komunikacijskega tehnološkega orodja
s strani študentov s podjetniškim namenom
Gregor Jagodič

Dandanes so mladi ljudje bolj seznanjeni z uporabo računalnikov, raz-
ličnih aplikacij in orodij ikt (informacijsko komunikacijska tehnolo-
gija), ki so dostopna na spletu. Pristop do različnih virov na spletu jim
nudi različne možnosti za ustvarjanje lastnega posla in podpira rea-
lizacijo njihovih podjetniških namenov. V naši študiji smo analizirali
podjetniški namen študentov, ki so se vpisali v slovenske visokošolske
izobraževalne inštitucije v dveh zaporednih študijskih letih (2014/2015
in 2015/2016). Analizirali smo tudi uporabo orodij ikt za pridobiva-
nje dodatnega znanja in veščin, potrebnih za ustvarjanje novih podje-
tij ter novih delavnih mest, z namenom povečanja zaposljivosti mladih
in študentov. V študiji smo se osredotočli tudi na nivo znanja, osebnih
veščin, potreb in razpoložljivosti različnih orodij ikt, kar je vse odvi-
sno od različnih dejavnikov (npr. računalnikov, internetne povezave).
V študiji smo ugotovili, da mladi razumejo trenutno ekonomsko sta-
nje in da v glavnem iz tega izhaja njihov podjetniški namen. Ugotovili
smo, da večinoma uporabljajo orodja ikt, ki so na voljo zastonj in so
preprosta za uporabo, kot so na primer e-učilnica, e-books, družbeni
mediji in internet.

Ključne besede: podjetništvo, podjetništki namen, ikt

Management 11 (3): 239–254
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Storitveno dominantna logika v praksi: aplikacija spletnih
skupnosti strank in osebnosti za ustvarjanje storitvenih inovacij
Adrienne Schäfer in Julia Klammer

Veliko podjetji skuša na storitve osredotočeno perspektivo ob razvija-
nju novih ponudb zavzeti s postavitvijo vprašanja, kako bi lahko izbolj-
šali vrednost, ustvarjeno skupaj s strankami. Za to je potreben holisti-
čen pogled na stranke, ki sega onkraj rektrospektivnih metod, kakršna
so vprašalniki. Opazovanje vsakdanjega življenja nam omogoča drago-
cene dopolnitve, saj sproža nastanek inovacij, ki niso eksplicitno osre-
dotočene na želje strank, ampak na njihove prakse. Izhajajoč iz štu-
dije primera Švicarskih zveznih železnic (sfr) raziskujemo, kako lahko
‘vrednost v kontekstu’ in ‘soustvarjanje’ spravimo v prakso. V študiji
primera so bile uporabljene spletne skupnosti strank, saj razkrivajo
vrednost v kontekstu in navade strank, ki so pomembni viri inovacije.
Ugotovitve nakazujejo, da osebnosti, ki so bile konstruirane na podlagi
rezultatov spletnih skupnosti strank konsolidirajo vedenje strank in
kontekstualnih podatkov in lahko pomagajo menedžerjem pri izbolj-
šavi njihovih ponudb na način, osredotočen na storitev.

Ključne besede: osebe, spletne skupnosti strank, vrednost v kontekstu,
soustvarjanje, inovacija storitev
Management 11 (3): 255–264
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