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Глава VII 
ЦИЉНИ ХОТЕЛСКИ МАРКЕТИНГ 

Циљеви учења: 

После изучавања ове главе, требали бисте моћи да: 

► Објасните појам и фазе циљног хотелског маркетинга; 

► Дефинишете сегментацију тржишта хотелских услуга; 

► Протумачите таргетирање циљних тржишта; 

► Дефинишете и објасните стратегију диференцирања хотелских произ-
вода-услуга; 

► Објасните стратегију позиционирања хотелских производа-услуга. 

 

1. Појам и фазе циљног хотелског маркетинга 
Хотелске компаније и хотели увиђају да нису у стању да опслуже 

све потрошаче јер су они или сувише бројни, просторно дисперзирани или 
хетерогени у својим захтевима. Уместо да конкуришу на читавом тржишту 
компаније идентификују најатрактивније тржишне сегменте које би могли 
успешно задовољити. Хотелске компаније/хотели све више прихватају 
“циљни” приступ. Тако, развијају прави производ (услужни програм) за 
свако поједино циљно тржиште. Они прилагођавају и своје цене, канале 
дистрибуције и промоцију. Оне рационално усмеравају свој маркетинг на-
пор на потрошаче који показују највећи интерес за куповину. 

 

Циљни маркетинг обухвата три главне фазе 1) сегментацију тр-
жишта- поступак поделе тржишта у различите групе потрошача које би 
могли захтевати посебне производе и/или маркетинг миксеве, 2) избор 
циљног тржишта - поступак процене и одабирања једног или више сегме-
ната на које ће ући и 3) позиционирање производа - поступак формули-
сања конкурентног позиционирања и детаљног маркетинг микса.1 

                                                   
1 Милисављевић М., Маричић Б., Глигоријевић М.: цит. рад, стр. 233-234.  
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Одређивање тржишних сегмената, избор циљног сегмента и пози-
ционирање производа су дакле, фазе за установљавање стратегије сегмен-
тације тржишта. 

Слика 46: Формулисање стратегије сегментације тржишта1 

 
Кључно питање јесте како извршити диференцирање тражње, тј. из-

вршити сегментацију тржишта да би се на то тржиште могао пласирати 
хотелски производ чије би позиционирање било подржано и свим осталим 
инструментима тржишног наступа. 

1.1. Појам и значај сегментације хотелског тржишта 

Сегментација тржишта полази од хетерогености тржишта и чиње-
нице да се оно састоји из већег броја мањих хомогених подтржишта. Вр-
шећи поделу тржишта уочава се различит степен задовољења потреба 
појединих група потрошача. Делови тржишта чије потребе нису задовоље-
не представљају потенцијалне могућности за организацију. Сегментација 
доводи до јаснијег сагледавања и потпунијег задовољавања потреба пот-
рошача. 

Основни циљ сегментације тржишта, и уједно њен значај, је иден-
тификовање и избор циљних тржишта (потенцијал организације је ограни-
чен и мора бити рационално алоциран на поједине сегменте). Сегментација 
тржишта открива могућности одређеног тржишног сегмента са којим се 
организација суочава. Организација треба да процени различите тржишне 
сегменте и одлучи колико и које сегменте ће опслуживати. Процена тржи-
шних сегмената се врши на основу следећих фактора: величина и потенци-
јал раста, атрактивности структуре (индустријска конкуренција, 

                                                   
1 Бакић О., Черовић С.: Стратегијом сегментације тржишта и диференцирањем произ-

вода до већег пословног успеха. Часопис “Туризам”, Загреб, бр2/1990., стр. 44.  

Сегментација тр-
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потенцијални улази, субститути, купци и понуђачи) и циљеви и ресурса 
организације. Резултат процене различитих сегмената је избор једног или 
више циљних тржишта. 

Сегментација тржишта усмерава позиционирање производа према 
потрошачима и према конкуренцији. Врло су важна запажања, представе 
потрошача о месту које заузима сваки производ на тржишту. Позициони-
рање производа је поступак креирања производа организације и маркетинг 
микса тако да заузму одређено место у свести потрошача. Након избора 
циљног тржишта организација истражује позиције конкурената и њихових 
производа и доноси одлуку хоће ли позиционирати своју понуду уз неког 
конкурента или ће се усмерити на слободан простор тржишта. Ако органи-
зација позиционира свој производ непосредно уз конкурента, онда иде на 
даљу диференцијацију помоћу других маркетинг варијабли (цена, промо-
ције, канали дистрибуције). Позиционирање се може базирати на основу 
објективних карактеристика производа или се иде на психолошко дифе-
ренцирање путем економске пропаганде итд. Позиционирање производа 
омогућава планирање појединости маркетинг микса. 

Дакле, посебно треба нагласити да се управо у области хотелијерс-
тва, стратегија сегментације тржишта увек у пракси комбинује са стратеги-
јом диференцирања производа (услуга), што значи да ће се ићи на веће или 
мање прилагођавање хотелског производа или на креирање новог произво-
да и на његово усмеравање на унапред изабране тржишне мете (или сег-
менте).1 Зато ће се диференцирање производа у наставку детаљније 
објаснити. 

Утврђивање стратегије тржишног понашања савременог хотелског 
предузећа односно хотелског објекта у највећем броју случајева подразу-
мева препознавање и уважавање фактора који одређују тржишни мозаик, с 
једне, као и разумевање њихове респонзитивности на могуће маркетинг 
инпуте, с друге стране. Хотелско тржиште је хетерогено како са становиш-
та понуде, тако и са становишта тражње. Хетерогеност понуде произлази, 
пре свега, из: 1) разлике у ономе што се нуди (производи, услуге и њихове 
карактеристике и комбинације) и 2) разлике у начинима како се производи 
и услуге нуде на хотелском тржишту (канали продаје, промоција, продајне 
услуге и друго). Хетерогеност, пак, тражње произлази из постојања разли-
ка у потребама, ставовима и начинима реаговања потрошача на поједине 
компоненте смештајне односно хотелске понуде. У таквим условима осно-
вни проблем планирања маркетинга јесте коју комбинацију маркетинг ва-

                                                   
1 Бакић О., Унковић С.: Маркетинг у туризму, Економски факултет, Београд, 1991., 

стр. 165. 
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ријабила и тржишних сегмената прихватити као основу за активирање из-
вора раста хотелског предузећа односно хотела. 

Када је реч у уважавању фактора који конституишу хетерогеност 
хотелске тражње, глобално посматрано, могућа су три типа гледања хотел-
ског предузећа-хотела, као понуђача, на потрошаче. Прво, које полази од 
тога да су сви потрошачи слични, те да ће један производ задовољити све 
потрошаче. Друго, становиште које претпоставља да су потрошачи разли-
чити и да ни један производ не може их задовољити све. Треће гледање 
подразумева постојање сличности и разлика међу потрошачима, те претпо-
ставља груписање истих у хомогене групе. Ово је и најреалније гледање и 
одатле произлази потреба за сегментацијом тржишта. 

Ослањање на сегментацију тржишта при избору тржишне стратеги-
је захтева комплексну анализу тржишта имајући у виду све могуће факторе 
који могу да конституишу његов потенцијал као и вредновање могућих 
критеријума за груписање потенцијалних купаца. Кроз истраживање тр-
жишта треба да сазнамо више о појединим сегментима, него што подаци о 
прошлој продаји показују или што појединци у оквиру сегмента знају о 
себи. 

С обзиром на то да се хотелски потрошачи по низу својих каракте-
ристика разликују, једно од најзначајнијих питања у спровођењу сегмента-
ције тржишта, јесте утврђивање основе за груписање потенцијалних 
купаца-потрошача. Када је реч о тржишту личне потрошње, бројни су кри-
теријуми које је могуће користити за хомогенизацију група купаца, однос-
но за разврставање тржишних сегмената. Најчешће помињани су они 
критеријуми који се везују за географска, демографска и економска обеле-
жја потрошача. Међутим, треба напоменути да се разврставање  потрошача 
по овим критеријумима више базира на ex post анализама, а мање на утвр-
ђивању узрока потрошње одређеног производа, односно понашања потро-
шача. Наиме, како је основна сврха сегментације тржишта да се предузеће 
као понуђач, што боље прилагоди потребама потрошача, битно је да се се-
гменти утврђују на бази што бољег разумевања узрока оваквог или онаквог 
њиховог реаговања на маркетинг инпуте. Због тога се данас инсистира да 
се у анализу укључе и низ других варијабли и сегментација спроведе на 
бази комбиновања више критеријума У том смислу, препоручује се да се, 
поред чисто психографских особина личности (груписање на бази: друш-
твеног слоја стила живота и личних особина) у анализу укључе и каракте-
ристике које одражавају понашање потрошача у односу на маркетинг 
инпуте, (тзв. приступ потрошачеве респонзивности). Наиме, потрошачи се 
настоје груписати и са становишта: сврхе куповине, користи које се очеку-
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ју од производа, регуларности употребе, интензитета употребе, степена ло-
јалности, стања спремности за куповину и респонзивност на поједине мар-
кетинг инструменте. 

Савремена схватања о сегментацији тржишта у хотелијерству све 
већи значај дају тзв. психографским варијаблама (као критеријумима за 
које у обзир узимају одређене психофизичке особине потрошача-
сегментацију) хотелских услуга (мода, престиж, опонашање итд.).1 

Код избора критеријума дисагрегирања хотелске тражње, односно 
код начина извршења сегментације хотелског тржишта постављају се сле-
дећа кључна питања: 

 ко? (који тржишни сегмент би требало узети у обзир); 
 шта? (шта они траже од нашег производа); 
 како? (како ми развијамо наш маркетинг програм да најбоље испу-

нимо жеље и захтеве потрошача); 
 где? (где ми промовишемо наше услуге); 
 када? (када промовишемо наш производ).2 

Наводи се пет модела за сегментацију: описни (са географским, со-
цио-економским и демографским варијаблама као главним), психолошки 
(укључује показатеље личности, тј. њиховог интересовања, понашања и 
склоности), психографски (варијабле о квалитету живота и животном 
стилу), бихевијористичке (верност потрошача некој марки, корист коју 
очекује да ће добити за плаћену услугу у вези са путовањем и друге вари-
јабле) и тзв. хибридни, као комбинација претходних.3 

Сматра се да се у хотелијерству највише користи описни модел и то 
са акцентом на географском приступу у три облика: националном, међуна-
родном (где постоје бројне комбинације сегмената) и комбинованом. 

Сегментација тржишта обезбеђује низ предности од којих су најз-
начајније следеће:4 

1) омогућава прецизније дефинисање тржишта и боље разумевање по-
треба потрошача; 

2) када се разумеју потребе потрошача, лакше је одредити маркетинг 
микс; 

                                                   
1 Спасић В.: Стратегија сегментације туристичког тржишта као компонента управ-

љања хотелском кућом, Зборник радова “Хотелска кућа 95”, Угопрогрес, Београд, 1995., 
стр. 100.  

2 Бакић О. Маркетинг у туризму, Чигоја штампа, Београд, 2007., стр. 259-268. 
3 Чачић К.: Пословање предузећа у туризму, Економски факултет, Београд, 1996., стр. 387. 
4 Тодоровић Ј.: Сегментација тржишта и диференцирање производа као стратегија 

маркетинга, Савремена администрација, Београд, 1982., стр. 253. 
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3) континуелни програм сегментације тржишта јача способности пре-
дузећа у задовољавању мењајућих тржишних потреба; 

4) омогућава органима управљања да боље процене конкурентске сла-
бости и јачину; 

5) сегментација води бољој алокацији маркетинг напора; 
6) омогућава прецизније дефинисање тржишних циљева. 

Да би стратегија сегментације тржишта била прихваћена као основа 
тржишног понашања, нужно је да изабрани сегменти испуњавају следеће 
услове:1 

Прво, да буду довољно велики у смислу потрошачког потенцијала 
да би оправдали инвестиције које се захтевају за његово опслуживање. 

Друго, да постоји тражња за производом, тј. да тржишни сегмент 
жели одређени производ или да постоје услови да се усмери да тражи од-
ређени производ.  

Треће, сегмент мора имати економску снагу да купује производ. 

Четврто, сегмент мора бити довољно хомоген (у смислу географије, 
заједничких интереса и канала комуницирања и других карактеристика) да 
би се могло реаговати на његове потребе. 

Поред тога, за сегментацију тржишта је релевантно да постоји мо-
гућност мерења величина тражње тржишног сегмента као и да је могућ 
приступ истом, у смислу усмеравања маркетинг напора. Битан је и конгру-
итет купаца у сегменту тј. да сегменти буду интерно хомогени, а и довољ-
но разграничени са становишта карактеристика тражње. 

“Будући да је крајњи циљ сегментације тржишта омогућавање и 
олакшавање избора једног или више тржишних сегмената на које ће се 
предузеће оријентисати као и утврђивање адекватног маркетинг микса за 
сваки сегмент, могло би се рећи да сегментација тржишта фигурира као 
основна претпоставка за утврђивање стварне стратегије тржишног пона-
шања. Она открива шансе предузећу и омогућава избор релевантних стра-
тегија за остваривање маркетинг циљева. Због тога се сегментација 
тржишта нужно завршава са тзв. таргет маркетингом тј. селекцијом сегме-
ната и развојем адекватног маркетинг микса за опслуживање изабраних 
сегмената. Трансформација сегментације тржишта у циљну маркетинг 
стратегију у основи се своди на избор комбинације тржишног сегмента и 

                                                   
1 Николић Д.: Значај примарне тржишне сегментације у туристичком маркетингу, Нова 

трговина, Београд, бр. 4/1986., стр. 218. 
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маркетинга варијабли на којима ће базирати свој наступ на тржишту.”1 У 
том погледу могуће је применити следеће стратегије: недиференцираног, 
диференцираног и концентрисаног маркетинга (о чему ће се касније дета-
љније говорити). 

Сам избор тржишне стратегије зависиће од снаге предузећа, хомо-
гености производа, стадијума у животном циклусу производа, хомогености 
тржишта и стратегије конкурената. 

Треба, међутим, нагласити да сегментација тржишта није свемогући 
рецепт за стицање имунитета од промашаја у маркетинг планирању. Ефек-
ти сегментације тржишта могу бити значајно умањени ако није направљен 
адекватан програм маркетинг микса за изабране сегменте. 

1.2. Нивои сегментације тржишта 

Сегментација тржишта представља настојање да се повећа прециз-
ност предузећа у избору циљног тржишта. Она се може извести на четири 
различита нивоа: на нивоу сегмента, тржишних ниша, локалног подручја и 
појединца. Наиме, пре него продискутујемо о тим нивоима, треба рећи не-
што о масовном маркетингу. 

Масовни маркетинг. У масовном маркетингу продавац учествује у 
масовној производњи, масовној дистрибуцији и масовној промоцији једног 
производа за све купце на тржишту. Henry Ford  симболизује ову марке-
тиншку стратегију са својом понудом т-модела који је био доступан свим 
купцима на тржишту “у свакој боји само да је црна”. “Coca-Cola”  је такође 
у пракси примењивала масовни маркетинг дуги низ година продавајући 
пиће Coke паковано само у величини боце од 6,5 унци. 

Традиционални аргумент за масовни маркетинг је тај да он ствара 
највеће потенцијално тржиште што води до најнижих трошкова, што, да-
кле, може резултирати или нижим ценама или вишим профитима. Међу-
тим, многи критичари показују на све веће цепање тржишта што отежава 
примену масовног маркетинга. Многа предузећа се повлаче из масовног 
маркетинга и окрећу пре микромаркетингу као једном од четири нивоа. 

1. Сегментирани маркетинг. Тржишни сегмент се састоји од ве-
лике препознатљиве групе унутар тржишта. Предузеће које примењује се-
гментирани маркетинг схвата како се купци разликују у својим жељама, 
куповној моћи, географској локацији, куповним ставовима и навикама. 
Али, у исто време, предузеће није спремно прилагодити своју понуду и 

                                                   
1 Маричић Б., Милисављевић М., Сенић Р., Тодоровић Ј., Врачар Д.: Управљање марке-

тингом, Савремена администрација, Београд, 1982., стр. 254. 
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комуникацијске миксеве сваком појединачном купцу. Уместо тога, поку-
шава изоловати неке широке сегменте који би чинили тржиште. 

Тако сегментација представља средину између масовног маркетинга 
и маркетинга прилагођеног сваком појединачном купцу. Потрошачи који 
припадају одређеном сегменту сматрају се сличним у својим жељама и по-
требама. Ипак, они нису подједнаки. Поједини припадници сегмената зах-
тевају додатне особине и погодности које нису укључене у понуду, док би 
се други пак радо и одрекли неких ствари које не желе баш превише. На 
пример ланац хотела Ritz-Carlton Hotels циља на богате госте и пружа мно-
ге погодности у својим собама. Ипак, неки би гости могли пожелети више 
ствари у својим собама, као што је телефакс, док би други могли префери-
рати мање додатних погодности али тиме и нижу цену. Тако сегментиран 
маркетинг није прецизан као онај прилагођен поједином купцу, али је пре-
цизнији од масовног маркетинга.1 

Сегментирани маркетинг нуди неколико предности насупрот масо-
вном маркетингу. Предузеће може створити боље прилагођену услугу и 
понуду производа и тиме прилагодити цене прилагођене за циљну групу. 
Избор канала дистрибуције и комуникацијских канала постаје знатно лак-
ши. Преузеће се може суочити са мањим конкуренцијом ако се мање кон-
курената усредсреди на тај тржишни сегмент. 

2. Маркетиншки ниша. Тржишни сегменти су обично велике, 
препознатљиве групе унутар тржишта, на пример, непушачи, повремени 
пушачи, редовни пушачи и жестоки пушачи. Ниша је уже дефинисана гру-
па, обично мало тржиште чије потребе нису добро задовољене. Маркетари 
обично идентификују нише делећи сегменте у подсегменте или дефини-
шући групу одређеним, препознатљивим карактеристикама које би захте-
вале посебну комбинацију предности. На пример, сегмент који представља 
жестоке пушаче могао би укључивати подсегменте жестоких пушача с еу-
фемизмом или жестоких пушача с еуфемизмом који су превише пунашни. 

Док су сегменти велики и тако нормално привлачни за више конку-
рената, нише су прилично мале и обично привлаче једног или неколико 
конкурената. Нише типично привлаче мања предузећа. Маркетари ниша 
претпостављају да разумеју жеље и потребе својих ниша тако добро да им 
њихови купци спремно плаћају вишу цену. Привлачну нишу карактерише 
следеће: купци у ниши имају одређени и комплетни скуп потреба: платиће 
више оном предузећу које најбоље задовољи те потребе; “нишер”има пот-
ребну способност да опслужи нишу супериорније у односу на друга преду-

                                                   
1 Kotler Ph.: Upravljanje marketingom, Mate, Zagreb, 2001., стр. 250. 
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зећа, нишер има одређене добитке кроз специјализацију, ниша вероватно 
неће привући друге конкуренте или се може ослонити само на себе; ниша 
има довољну величину, профит и потенцијал развоја. 

Тако, на пример, Ramada франшизно хотелско предузетништво 
нуди смештај у бројним нишама: Ramada Limited за путнике економске 
класе; Ramada Inn за оне који траже средњу цену хотела с пуном услугом;  
Ramada Plaza - нова понуда у горњој средњој класи цена ниша;  Ramada 
Hotels  који нуде услуге са три звездице и Ramada Renaissance Hotels који 
нуде услуге са четири звездице. American Express нуде не само традицио-
налну зелену картицу већ и златне картице, корпорацијске картице па чак и 
платинасте картице с циљем да задовоље различите групе купаца. 

3. Локални маркетинг. Циљни маркетинг све више поприма кара-
ктер регионалног и локалног маркетинга с маркетиншким програмом кро-
јеним по потребама и жељама локалних група купаца (трговачка подручја, 
суседства, чак и појединачне трговине) у различитим етничким заједница-
ма. Они који подржавају локализирање тржишта неког предузећа теже и 
циљају постојећим регионалним разликама у демографским карактеристи-
кама и животним стиловима разних заједница. Они оглашавање на нацио-
налном нивоу виде као губитак времена зато што не успева покрити 
локалне циљне групе. Такође виде моћне локалне и регионалне трговце на 
мало који захтевају више прилагођене асортимане производа за своје ло-
кално тржиште. Противници локалног маркетинга говоре да он повећава 
производне и маркетиншке трошкове смањујући економију обима. Логис-
тички проблеми постају веома велики како предузеће покушава испунити 
различите регионалне и локалне тржишне захтеве. Такође, и целокупни 
имиџ марке може бити поремећен ако се производ и порука разликују на 
различитим подручјима. 

4. Индивидуални маркетинг. Последњи ниво сегментације води 
до једног сегмента “маркетинга прилагођеног купцу” или “један према је-
дна маркетинг”. Превласт масовног маркетинга прикрила се у чињеници да 
су вековима потрошачи били опслуживани као појединци: кројачи су изра-
ђивали одела за појединог корисника; обућар је правио ципеле за поједин-
це итд. А већи део пословног маркетинга данас је прилагођен тако да 
произвођач прилагођава понуду, логистику и финансијске услове према 
сваком појединачном купцу. Нове технологије - посебно компјутери, базе 
података, роботика и директни комуникацијски медији као e-mail и факс 
допуштају предузећима о повратку маркетинга прилагођеном поједином 
купцу, тј. “масовно прилагођавање појединцу”. Масовно прилагођавање 
појединачном купцу, способност припремања индивидуално дизајнираних 
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производа и комуникација на масовној бази како би се испунили захтеви 
сваког појединачног купца. Маркетари који делују на тржишту крајње по-
трошње експериментишу са новим ставом пружања производа прилагође-
них купцу у подручјима као што су: књиге, честитке, одмори и козметика. 

Лични маркетинг. Лични маркетинг је облик индивидуалног мар-
кетинга у којем индивидуални потрошач с више одговорности одређује ко-
је производе и марке купује. Размотримо два агента са два различита 
набавна стила. Први може контактирати неколико трговаца од којих га 
сваки покушава уверити да купи његов производ. Други не посећује нијед-
ног трговца, али користи Internet и информације и процене о доступним 
производима и услугама које се нуде; комуницира електронски са разним 
добављачима, корисницима и критичарима производа; и на крају сам од-
лучује о најбољој понуди. Други агент с више одговорности приступа про-
цесу маркетиншког одлучивања и традиционални маркетари имају мање 
утицаја на његову коначну одлуку. 

Како се наставља тренд више интерактивног дијалога, а мање огла-
шавачког монолога, повећаваће се важност личног маркетинга. Све је већи 
број купаца који проверавају потрошачке извештаје, који се придружују 
електронским расправама о производима и који наручују преко телефона 
или компјутера. Маркетари ће и даље утицати на тај процес, али на нове 
начине. Они ће морати успоставити бесплатне телефоне (јасно исписане у 
огласима и на њиховима производима) како би омогућили потенцијалним 
и постојећим купцима да их лако могу добити и питати, давати има сугес-
тије и жалити се. Маркетари ће више укључити купце у процес развоја 
производа тако да би нови производи били у ствари произведени како од 
произвођачи тако и од представника циљне групе купаца. Они ће израдити 
Internet странице предузећа које пружају све информације о њиховом пре-
дузећу, производу, гаранцији итд. Ови ће кораци повећати могућност сва-
ког купца да проводи лични маркетинг тј. да проведе своју личну потрагу 
за најбољом понудом производа. 

1.3. Сегментација тржишта и примери понашања хотел-
ских ланаца 

Практични приступи сегментацији тражње су бројни и углавном 
полазе од појединачних врста предузећа у туризму. Тако се сугерише да 
хотелско предузеће може да изврши поделу својих клијената на следећи 
начин: индивидуални пословни гости (укључујући и посовне путнике 
корпорација), пословне групе, групе које присуствују скуповима (кон-
венцијама и конференцијама), туристи и путници на одмору, локални 
резиденти који привремено живе у хотелу, посаде и гости авио компани-
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ја, владини и војни службеници или гости и сегмент оних из шире реги-
је који нпр. за викенд бораве у хотелу. 

Ово је, међутим, само део могућег сегментирања. Рецимо, пословни 
путници се могу даље делити по полу - сегмент жена - пословних путника 
је у значајном порасту, а има особене захтеве на путовању и при боравку у 
хотелу (у погледу безбедности, врсте и квалитета услуге, опремљености 
хотелске собе и других); сегмент туриста на одмору је очигледно постав-
љен веома широко, а јасно је да се у ствари ради о комбинацији бројних 
сегмената нпр. у погледу година старости, породичног статуса, организа-
ције доласка (индивидуално или преко путничких агенција), просечне пот-
рошње, преференција везаних за садржаје којима хотел располаже 
(одржавање скупова, спортске екипе), подстицајних (incetive) путовања и 
многих других. 

Такозвани учестали гости су циљни сегмент практично свих пре-
дузећа у туризму. Они су то добрим делом и због јаког промоционог ефек-
та који, као задовољни гости, чине кроз препоруке пријатељима, родбини, 
познаницима и пословним и другим круговима у којима се крећу (претпос-
тавка је да се “враћају” услугама предузећа јер су претходно били задово-
љни њиховим квалитетом). С друге стране, клијенти који први пут користе 
услуге предузећа су ништа мање значајни, управо због настојања да и они 
перспективно постану учестали гости. 

Успех менаџерских структура данас у хотелијерству највише зависи 
од њихове способности да на основу резултат истраживања тржишта и мо-
гућности предузећа (финансијских, кадровских и осталих), креирају про-
фитабилне производе намењене унапред изабраним сегментима 
потрошача. Без обзира да ли се ради о малом породичном хотелу или хоте-
лу у саставу међународног хотелског ланца, овако усмеравање укупних 
маркетинг напора постало је услов опстанка на туристичком односно хо-
телском тржишту.1 

Једна од основних карактеристика светског хотелијерства данас је 
пословање великих међународних хотелских ланаца. Иако су у свом пос-
ловању оријентисани на светско тржиште, њихов приступ тржишту никада 
није глобалан, већ се заснива на сегментацији тржишта. 

Када се ради о сегментацији, управљање хотелом се више не засни-
ва само на подели тржишта на два основна сегмента: пословне људе и ту-
ристе који бораве ради одмора и рекреације. Хотелијери у развијеним 

                                                   
1 Спасић В.: цит. рад, стр. 101-106. 
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туристичким земљама настоје да пронађу и искористе предности специфи-
чних сегмената тражње, посебно у периодима вансезоне и ниског ко-
ришћења капацитета. 

Истраживања су показала да су напори хотелских ланаца често ус-
мерени ка запостављеним деловима тржишта тзв. тржишним нишама (nic-
he markets), на којима хотели настоје да позицирају свој производ и 
осигурају известан степен заштите од глобалне конкуренције. 

Интересантно је да на значај тзв. тржишних ниша указују менаџери 
великих међународних хотелских ланаца у оквиру истраживања спроведе-
ног од стране Међународног удружења хотелијера (IHA). Менаџери пред-
виђају растући значај таквих малих и запостављених делова туристичког 
тржишта у будућности.1 У наредном делу указаће се на неке примере по-
нашања хотелских ланаца који у свом тржишном наступу управо користе 
специфичне делове тржишта.2 

1.3.1. Сегмент старијих особа 

Истраживања демографског окружења указују да се у наредном пе-
риоду велика пажња мора посветити сегменту старијих лица која узимају 
све веће учешће у туристичким путовањима. 

У прилог овоме говоре, пре свега демографске промене у светској 
популацији, са релативно брзим старењем становништва на подручју САД 
и Европе. Значајан туристички потенцијал огледа се у економској снази 
овог сегмента, односно великом дискреционом дохотку и расположивом 
слободном времену. 

Међутим, и до сада су поједини хотели у саставу великих хотелских 
ланаца усмеравали маркетинг напор ка сегменту старијих особа, првенс-
твено због економске снаге овог сегмента који троши више на путовања и 
рекреацију од било које друге старосне групе. У том случају се ишло на 
креирање хотелског производа прилагођеног специфичним захтевима овог 
сегмента, почевши од одговарајућег смештаја, високих захтева у погледу 
чистоће, високог квалитета сервиса итд. 

Врло је интересантно да тржишни сегмент старијих жели много 
више активности и авантуре током путовања и представља одлично тржи-
ште за било коју врсту путовања са посебним интересом (Special interest 
tour). 

                                                   
1 Ибид, стр. 102 
2 Наведено према: Ибид, стр. 102-106. 
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Интересантни су примери посебних програма усмерених ка стари-
јим особама које су на америчком тржишту нудили поједини хотели. Хо-
телски ланац Hawaiiana Resort Inc. Креирао је посебан програм под именом 
Seniors Romance Package за Coconut Plaza hotel у Хонолулу. Club Med је 
ишао на креирање специфичног хотелског производа усмереног ка старии-
јим у свом хотелу Marrakesh resort називајући га Mistery Weekend. Амери-
чки хотелски ланац Colony Hotels and Resorts је својевремно нудио попусте 
од 20 % на цене смештаја особама старијим од 60 година, да би привукао 
ову групу туриста било да путују самостално, било да се ради о тзв. поро-
дичним путовањима која укључују и старије чланове породице. Међунаро-
дна путовања старијих особа из Европе порасли су у периоду од 1990. до 
2000.-те године за око 80 %, што ће износити 73,8 милиона путовања. У 
истом периоду, све више америчких старијих особа је путовало у Европу. 
Два милиона Американаца прешло је Атлантик 1990.године, 3.6 милиона 
2000.-те године у посети европском континенту. Све већи број особа ста-
ријих од 55 година жели да путује и види свет. 

1.3.2. Сегмент пословних људи са специфичним захтевима 

Пословни људи, као тржишни сегмент, имају изузетан значај за ве-
лики број хотела у свету. Потрошачка снага овог тржишног сегмента била 
је основни подстицајни фактор, те је у великом броју хотела дошло до кре-
ирања производа прилагођеног захтевима пословних људи. Ти су се захте-
ви односили најчешће на висок квалитет смештаја и услуга уопште, 
међутим, обухватили су и додатне садржаје у опреми и услугама самих хо-
тела, као што су сале за састанке, тзв. business опрему у хотелској соби, се-
кретарски сервис итд. 

Пословна путовања ће имати узлазни тренд и у наредном периоду, а 
оно што је посебно значајно да се у оквиру ових путовања уочава динами-
чан раст посебних видова путовања са специфичним захтевима, као што су 
нпр.:1 тзв. “стимулативна путовања” (Incetiv travel) као својеврсна ком-
бинација пословних и наградних путовања;2 пословна путовања жена, са 
бројним специфичним захтевима; путовања ради боравка на конгресима и 
семинарима; студијска путовања (Business Study Tours) и слично.  

Овде се указује на један специфичан тржишни сегмент коме се до 
сада није поклањала пажња - пословне људе који у своја путовања укључу-
ју и децу. Захтеви ове групе пословних људи су у много чему специфични, 

                                                   
1 Ибид, стр. 104. 
2 Видети детаљније: Унковић С., Чачић К., Бакић О.: Савремена кретања на туристич-

ком тржишту, Економски факултет-ЦИД, Београд, 2002., стр. 125-132. 
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пре свега у погледу захтева за додатним садржајем хотелског производа. 
Један број хотела у саставу хотелских ланаца који су традиционално били 
окренути пословним гостима, настоји да своје маркетинг напоре усмери на 
овај тржишни сегмент. Најчешће се иде на креирање додатних садржаја 
понуде као што су baby-sitting, специјални мени за децу, одговарајућу оп-
рему хотелске собе, додатне мере сигурности итд., а у комуницирању са 
потенцијалним потрошачима указује се да су у овим хотелима деца добро 
дошла. Усмеравање на конкретан тржишни сегмент овако креираног хо-
телског производа праћено је и одговарајућом политиком цена, најчешће 
кроз различите попусте (бесплатни боравак за децу, бесплатни оброци за 
децу итд.). 

Тако нпр. неки хотели у саставу познатог ланца Holiday Inn у свом 
хотелском производу нуди и посебне погодности за децу - посебан check-in 
за децу (са деском у дечијој величини), специјалне мере сигурности, про-
грам чувања деце од 8-24h, специјалне ресторане за децу итд. Мандарин 
Оријентал из Хонг Конга у понуди свог хотелског производа укључује и 
дечије фризере и компјутеризоване играчке које дете користи за време бо-
равка. 

Овакве иновације у хотелском производу резултат су претходно из-
вршеног истраживања тржишта и сагледавања специфичних захтева циљне 
групе пословних људи са децом, да би се обезбедиле потребне информаци-
је за планирање укупних маркетинг активности. Поред креирања специфи-
чног производа, прилагођеног захтевима овог скривеног тржишног 
сегмента, обезбеђује се и адекватно усмеравање и осталих инструмената 
маркетинг микса. 

Интересантни су и примери промоционих активности усмерених ка 
деци, којима многи хотелски ланци придају велики значај, видећи у деци 
своје будуће госте. Хотелски ланац Best Western је марта 1993. године ос-
новао Young Travelers Club. Деца - чланови клуба добијају чланске карте 
на основу којих остварују попусте у хотелима и пакете са играчкама и 
пропагандним материјалом. 

1.3.3. Групе потрошача на туристичким путовањима са посеб-
ним интересом 

Истраживања туристичког тржишта, посебно истраживања која не-
посредно спроводе туристичке агенције, указују да туристи у развијеним 
емитивним земљама, више него икада, имају специфичне циљеве које желе 
да остваре на туристичким путовањима. Групе потрошача траже путовања 
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са специфичним садржајима, као што су тенис, голф, роњење, windsurfing, 
сплаварење итд.1 

Велики број хотела у развијеним туристичким земљама су у своје 
услужне програме укључиле низ допунских садржаја прилагођених захте-
вима туриста са посебним интересом. 

Интересантан је пример Медитерана где је последњих година, у ус-
ловима великих тешкоћа везаних за недовољно коришћење капацитета, 
дошло до тенденција креирања додатних садржаја у хотелским производи-
ма. Као последица све јаче конкуренције других туристичких дестинација, 
менаџери у хотелима Италије, Шпаније, Француске и других земаља, при 
реновирању објеката иду на улагања у нове садржаје, као што су терени за 
голф, различити облици спортске и здравствено-рекреативне понуде, заба-
вни центри итд. 

Усмеравање на ове тржишне сегменте, међутим, не сме се завршити 
са креирањем хотелског производа са новим садржајем, већ захтева усме-
равање укупних маркетинг напора инструмената маркетинг микса. 

Када се ради о каналима продаје врло су значајни напори да кому-
ницирање на линији туриста-туристичка агенција - хотел постане далеко 
квалитетније. Као одговор на захтеве тржишта и потребе потрошача за 
специфичним информација о хотелима, израђују се и посебне публикације 
(Tennis&Golf Resort Guide). Такве специфичне публикације намењене су 
информацијама о могућностима за голф, тенис, скијање, програмима за де-
цу итд. 

2. Таргетирање циљних тржишта 
Циљни сегменти (групе) потрошача хотелских услуга могу бити, на 

пример, пословни путници, класични туристи (преферирају одмор, рекреа-
цију, спорт, забаву и сл., транзитни путници итд. 

Основни циљ сегментације и таргетирања тржишта је идентифико-
вање и избор циљних тржишних сегмената на које ће бити усмерени по-
тенцијали хотелског производа-хотела. Како сви сегменти не пружају исте 
могућности предузећу, она мора да процени њихову будућу привлачност и 
снагу као и способност организације у односу на потребе сегмената и кон-
курентску ситуацију. Организација процењује различите сегменте и одлу-
чује колико и које сегменте ће опслуживати развојем адекватног маркетинг 
програма. Важно је да сегментација тржишта води профилисању релативно 

                                                   
1 Ибид, стр. 105-106. 
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хомогених и што је могуће прецизније профилисаних тржишних сегмена-
та, јер идентификовање преференција и карактеристике потрошача на иза-
браним тржишним сегментима помаже организацији при избору основе 
позиционирања. 

2.1. Матрица тржишне атрактивности/конкурентске пози-
ције хотела 

Приликом избора тржишта упоређују се будући потенцијали разних 
сегмената користећи сет критеријума и на основу тога утврђују приоритет-
ни: које сегменте циљати и како алоцирати ресурсе и маркетинг напоре. 
Матрица тржишне атрактивности/конкурентске позиције је користан ана-
литички оквир за процену атрактивности тржишта. Слика 47 указује на 
етапе (кораке) у развоју ове матрице.1 

Слика 47: Етапе у развоју матрице тржишне атрактивнос-
ти/конкурентске позиције за процену потенцијалних циљних тржишта 

 
Она омогућава процену атрактивности тржишта (његов профитни 

потенцијал) путем испитивања тржишних, конкурентских и фактора окру-
жења који утичу на рентабилност. 

Први корак (етапа) испитивања атрактивности тржишних сегмена-
та јесте идентификовање најважнијих критеријума односно варијабли за 
процену атрактивности потенцијалних сегмената и тржишне позиције на 
основу њих, као и утврђивања значаја сваке варијабле. Поред  утврђивања 
садашње атрактивности и позиције потребно је предвидети промене у ат-
рактивности тржишта или конкурентској позицији у будућности. То ре-

                                                   
1 Милисављевић М., Маричић Б., Глигоријевић М.: цит. рад, стр. 249-252. 

1. Избор критеријума за мерење атрактивности и конкурентске позиције 

2. Пондерисање фактора атрактивности и конкурентске позиције према њиховој ре-
лативној важности 

3. Процена позиције сваког потенцијалног сегмента по сваком фактору 

4. Пројектовања будуће позиције тржишта на основу очекиваних трендова окружења 

5. Процена импликација могућих промена за стратегије и потребне ресурсе 
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флектује значај избора циљних тржишта или тржишних сегмената (нпр. 
како ће се креирати хотелско тржиште пословних путника). 

Процена се врши на основу информација добијених истраживањем 
и анализом окружења, сегмената купаца, конкурентске ситуације и проце-
не тржишних потенцијала. Приликом оцене атрактивности тржишта и по-
зиције предузеће треба да разматра бројне факторе. Четири шире групе 
фактора утичу на атрактивност тржишта и то су: тржишни, економски и 
технолошки, конкурентски и фактори окружења. Тржишни фактори ре-
флектују карактеристике купаца који га сачињавају и факторе који облику-
ју будући тржишни потенцијал (величина, стопа раста и фаза у животном 
циклусу). Економски и технолошки фактори се односе на потребан капи-
тал и технологију ради конкурисања на тржишту; и на структуралне вари-
јабле, као баријере уласка и изласка које обликују дугорочну 
конкурентност и профитни потенцијал. Конкурентски фактори се односе 
на број и снагу постојећих конкурената и потенцијалне промене конкурен-
ције кроз појаву субститута. Фактори окружења рефлектују шире друш-
твене или политичке утицаје у виду државне регулације или посебних 
интересних група, на способност организације да рентабилно конкурише 
на циљном тржишту. Сваки од фактора може увећати или умањити атрак-
тивност тржишта. На хотелском предузећу је да изабере факторе који су 
најкритичнији за постизање снажне конкурентске позиције - такозване 
кључне факторе успеха, на разним тржиштима која се разматрају као мо-
гућна циљна тржишта. 

Како су фактори који утичу на атрактивност тржишта и конкурент-
ску позицију ретко исте важности, утврђује се тежина односно значај поје-
диних фактора (трећи корак), која треба да рефлектује њихову релативну 
важност. Важност појединих фактора је ствар процене организације и у 
суштини је субјективне природе. Након утврђивања тежине сваког факто-
ра, врши се пондерисање сваког фактора њиховом тежином; слична анали-
за се врши и за процену конкурентске позиције организације. На основу 
њих врши се процена садашње позиције у оквиру матрице (трећи корак). 

Следећи, четврти корак, јесте пројектовање будуће позиције сва-
ког тржишта на основу очекиваних промена у окружењу, а посебно крета-
ња конкуренције и потрошача. Предвиђање будућности је теже и 
спекулативније него оцењивање садашњег стања. Детерминише се како ће 
се мењати атрактивност тржишта у наредне 3-5 година. Полазна тачка ана-
лизе је анализа животног циклуса, укључују се могуће промене у потреба-
ма и понашању потрошача, улаза или повлачења конкурената и промене 
њихових стратегија. 
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На крају, потребно је сагледати импликације будућих промена на 
избор циљних тржишта и алокацију ресурса (пети корак). Потенцијална 
циљна тржишта су атрактивна тржишта ако су оцењена врло позитивно по 
основу најмање једне или две димензије атрактивности и потенцијалне 
конкурентске позиције, а на основу других бар умерено позитивно. 

2.2. Стратегије тржишног обухвата 

Многе хотелске стратегије  могу помоћи у избору циљних тржишта. 
Три најчешће стратегије усклађивања потенцијала организације са потен-
цијалом тржишта су: 1) стратегија масовног тржишта (недиференцирани и 
диференцирани маркетинг); 2) стратегија тржишних ниша и 3) стратегије 
раста тржишта. Избор стратегије тржишног обухвата зависи од: а) распо-
ложивих средстава хотелске организације; б) хомогености производа; 
в) фазе животног циклуса производа; г) хомогености тржишта и д) страте-
гије конкурената. Организација може да користи све три стратегије током 
времена: једну за другом или да са поједина подручја делатности користи 
све три. 

Стратегија масовног тржишта има две варијанте: стратегију неди-
ференцираног и диференцираног маркетинга. Стратегија недиференцира-
ног маркетинга је одговарајућа кад је: тржиште хомогено, организација 
не располаже са великим средствима, производ је хомоген, налази се у фа-
зи увођења животног циклуса, а и конкуренција примењује исту стратеги-
ју. Код недиференцираног маркетинга полази се од чињенице да се 
потребе и захтеви купаца битно не разликују и уместо да траже разлике 
тражи се оно што је заједничко у потребама. Са једном комбинацијом мар-
кетинг микса организација настоји да подмири потребе свих купаца. Иде 
се на један или ограничен број производа са једном марком, користе се сви 
могући канали дистрибуције, масовни медији за пренос пропагандних по-
рука и наступа се са једним оквиром цена. Овом стратегијом се остварују 
значајне уштеде у трошковима (производње, залиха, транспорта и привре-
дне пропаганде). Примарни циљ је остварење значајног обима продаје ради 
економије обима и трошковне предности и то је главни извор конкурентне 
предности код ове стратегије. Међутим, оваква орјентација води организа-
цију у позицију да трпи интензивну конкуренцију, а игнорисање неких већ 
афирмисаних тржишних сегмената значи сужавање извора за остваривање 
дохотка. 

Стратегија диференцираног маркетинга представља оријентацију 
на обликовање посебних производа и хотелска маркетинг понуда за разли-
чите тржишне сегменте. На основу сегментације тржишта организација 
бира све или одређени број сегмената и за сваки креира посебну поруку - 
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маркетинг микс. Хотел може ићи са више производа на више тржишта. 
Може ићи на екстремну сегментацију тржишта, као код производа који се 
раде по наруџбини - где се маркетинг понуда прави за поједине финалне 
или организационе купце.  

Стратегија раста тржишта циљају један или више сегмената који 
брзо расту, чак иако сада и нису посебно велики. Ова стратегија је најком-
патибилнија са циљевима који наглашавају будући раст обима продаје пре 
него краткорочни профит или принос на инвестиције. Ову стратегију оби-
чно преферирају мање хотелске организације (хотели) да би избегле ди-
ректну конфронтацију са већим организацијама док изграђују будући обим 
продаје и тржишно учешће. Ова стратегија захтева снажне истраживачке и 
маркетинг способности да се развију производи која апелују нове сегменте 
који брзо расту; као и значајне ресурсе за финансирање тог наглог раста. 

Хотелска организација може да покуша да комбинује два или више 
сегмената у један већи. Код комбинованог приступа организација покуша-
ва да повећа циљни сегмент, ради ефеката економије обима, снижавања 
ризика или др. разлога. Тражи сличности између тих “комбинованих” пот-
рошача јединственим хотелским маркетинг миксом. При томе мора да во-
ди рачуна да не оде предалеко и да тај супер сегмент не постане 
недовољно хомоген за јединствен маркетинг микс. Да би се то успело пот-
ребан је мегамаркетинг приступ односно стратегијска координација да се 
оствари сарадња са већим бројем партнера у циљу уласка и пословања на 
неком циљном тржишту. 

3. Диференцирање производа-услуга као хотелска 
маркетинг стратегија 

Диференцирање хотелских производа-услуга и осталих инструме-
ната пословне политике је, у ствари, “друга страна медаље” у односу на 
сегментацију тражње. Примена и стратегије сегментације и стратегије ди-
ференцирања даје пуне ефекте предузећу односно хотелу које их примењу-
је. Као и код сегментације тражње, најважнији је прагматични приступ у 
стратегији диференцирања. “Диференцирање је чин обликовања групе зна-
чајних разлика како би се понуда неке фирме издвојила од понуде неких 
конкурената.”1 

На пример, једно хотелско предузеће може пакет услуга које нуди 
(смештај, исхрана, рекреација, забава и сл.) на следећи начин да прилагоди 

                                                   
1 Kotler Ph.: Upravljanje marketingom, цит. рад, стр. 282. 
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захтевима тражње, односно сегментима на тржишту, а то истовремено зна-
чи и одговарајућем облику продаје:1 

- једноставан пакет, тј. асортиман са основним елементима, прилаго-
ђен најширој тражњи. За њега није потребна промоција посебних 
размера - највећи број потрошача сам тражи такве објекте и користи 
њихове услуге; 

- пакет потпуније садржаја, са респектовањем захтева одређених сег-
мената; 

- пакет за особље и представнике других предузећа који углавном 
користе услуге конкретног објекта; 

- пакет са садржајем везаним за одмор, намењен потрошачима који се 
могу сматрати туристима у правом смислу речи; 

- полудневни пакет, за путнике који користе авионски превоз (уколи-
ко је објекат лоциран тако да може да рачуна на овај сегмент посе-
тилаца) или транзитним посетиоцима који долазе путничким 
аутомобилом; 

- пакет за велепродају, тј. за туроператоре, који даље може да се ди-
ференцира на: пакет за конвенције (разне врсте скупова), за групе 
(комплетни аранжмани) или за ваздухопловне компаније, при чему 
се у последњем случају ради о укључивању у пословни систем ту-
роператора. 

Диференцирање производа према захтевима појединих сегмената у 
значајној мери опредељује и начин продаје који ће бити коришћен. При 
том се хотелско предузеће или хотел најчешће одлучује за одговарајућу 
комбинацију директне и индиректне продаје, поготову што мора да респе-
ктује и временски фактор (сезона и вансезона, викенди). Врста и каракте-
ристике производа захтевају његову анализу, на основу претходно 
извршене анализе тржишта. При том је битно да се прецизно утврди да ли 
производ хотелског предузећа одговара захтевима алотманске продаје, што 
значи преко посредника, са најчешћим решењем да се у продају укључују 
и туроператори и retailer-и. Алотманска продаја је ефикасна ако се обезбе-
ди масовни промет и организована, дугорочно усмерена активност промо-
ције и продаје. Из тога произлази захтев за стандардизацијом услуга, 
рационализацијом у снабдевању предузећа-хотела потребним материјалом 
и другим. Ако такве захтеве не може да испуни, хотелско предузеће губи 
базу за усмереност на алотманску продају, самим тим што овај вид продаје 
најбрже и са највећим интензитетом реагује на тржишне поремећаје. 

                                                   
1 Coffman D.: цит. рад, стр. 146-148. 
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Због тога хотелска предузећа односно хотели требају да диферен-
цирају организаторе путовања (туроператоре) које користи за продају 
(пласман) диференцираног хотелског производа и то како следи:1 

- ексклузивни, који пласирају хотелске услуге највишег квалитета (у 
питању је ексклузивна продаја одређеним тржишним сегментима), 

- семиексклузивни односно селективни који пласирају нижи квали-
тет у односу на претходну групу, 

- комерцијални, који примењују интензивну продају, уз нижу цену 
(укључују услуге исхране из пакета или се ослањају само на гарни 
услуге - услуге ноћења и доручка). 

Стратегија диференцирања, као генеричка стратегијска алтернатива 
стицања конкурентске предности претпоставља напор хотелског предузећа 
да своје производе и услуге у услужном програму разликује од конкурена-
та у погледу начина на који задовољава потребе туриста.2 Међутим, овде 
бисмо указали на чињеницу да степен диференцираности има свој критич-
ни или минимални ниво испод кога није релевантан за конкурентност пре-
дузећа. Наиме, он мора имати позитивну вредност за купца и то довољно 
велику и уочљиву да би утицала на његов избор.3 

Диференцирање најчешће изазива повећање трошкова. Оно може да 
доведе до пораста трошкова (да би, на пример, јело у ресторану било ква-
литетније у њега треба уградити квалитетније и скупље намирнице, пове-
ћати контролу квалитета и друго), било на индиректан, кроз сужавање 
могућности да се ти трошкови смање (на пример, инсистирање на јединс-
твености услуга умањује могућност стандардизације и аутоматизације, па 
тиме и смањење трошкова по овој основи). Да би се остварила диференци-
раност често су неопходна и извесна капитална улагања, па се повећање 
трошкова одражава у овом случају. Зато је други услов успешне примене 
стратегије диференцирања да трошкови не буду исувише велики како на 
њој заснована цена не би угрозила избор купаца.4 

Основа за диференцирање може да буде у сваком делу пословног 
система предузећа, односно у свакој од активности у његовом ланцу вред-
ности.5 Концепт ланца вредности обухвата девет активности (за разлику од 

                                                   
1 Чачић К.: Пословање предузећа у туризму, цит. рад, стр. 386. 
2 Према Брњас З.: Стратегијско управљање у функцији реформисања југословенских пре-

дузећа, докторска дисертација, Економски факултет, Београд, 1998., стр. 196. 
3 Ибид. 
4 Ибид. 
5 Видети и Stacey R.: Стратешки менаџмент и организацијска динамика, цит. рад, 

стр. 60. 
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њега пословни систем обухвата одговарајуће пословне функције) и то пет 
примарних и четири подржавајуће.1 Примарне активности су: улазна 
логистика, операције, излазна логистика, маркетинг и продаја и услуге. 
Подржавајуће активности предузећа су: његова инфраструктура, управ-
љање људским ресурсима, развој технологије и набавка. Акценат у овом 
концепту је на понашању трошкова везаних за сваку од набројаних актив-
ности и за постизање конкурентске предности кроз диференцирање. Разу-
мљиво, те активности су међусобно чврсто повезане и одражавају 
компактност предузећа, а обављајући их са нижим трошковима или квали-
тетније, оно (предузеће) стиче конкурентску предност. 

Ланац вредности подразумева две области: а) додатну вредност коју 
сваки појединачни део предузећа ствара (доприноси) и б) допринос сваког 
појединачног дела предузећа конкурентској предности предузећа као 
целине.2 “Додатна вредност се може дефинисати као разлика између 
тржишне вредности/цене готовог output-а у односу на тржишну вред-
ност/цене инпута неопходних за његову производњу. У калкулацији дода-
тне вредности, три су кључне области анализе: трошкови рада, трошкови 
капитала и трошкови сировина.”3 Ланцем вредности се процењује допри-
нос сваког појединачног дела предузећа – стратешке пословне јединице 
стварању опште додатне вредности пословања на нивоу читавог предузећа. 

Свако предузеће (производно или услужно), са својим ланцем вред-
ности (тзв. интерни ланац вредности) је део ширег система додатне вред-
ности у који спадају: а) ланац вредности добављача, б) ланац вредности 
канала дистрибуције (продаје) и в) ланац вредности потрошача.4 

У стварности, повећање додатне вредности у предузећу, са широ-
ком понудом у услужном програму, мора се обавити за сваку групу услуга 
посебно (на пример услуга смештаја; услуга исхране и друго), а не зајед-
нички, на нивоу предузећа, јер се тако неће изгубити тачност доприноса 
додатној вредности сваке групе услуга. 

Ресурси које хотелско предузеће “произведе” (створи) су само један 
део ресурса што их предузеће има (поседује). Ту још спадају ресурси као, 
на пример Brand name (име марке), које предузеће не “производи” али тај 

                                                   
1 Милисављевић М.: Савремени стратегијски менаџмент, цит. рад, стр. 164-166. 
2 Тодосијевић В.Р., Тодосијевић-Лазовић С.: Фактори избора стратегије развоја за 

туристичку дестинацију, Зборник радова “ХОРЕС 2004.”, ХОРЕС, Београд, 2004., 
стр. 98. 

3 Ибид, стр. 97 
4 Ибид, стр. 98 
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ресурс може имати главну улогу у додатој вредности финалне понуде 
туристичког предузећа. 

Управо се квалитет често потенцира као конкурентска предност 
предузећа. Познати аутори из области туризма истичу марку као чест на-
чин да се постигне додатна вредност производа за купце коју ће они опази-
ти и разликовати је од конкурентских производа или организација.1 А како 
је марка у туристичком пословању увек везана за одређени квалитет услу-
га, произилази да се овај популарни инструмент обилато користи посебно 
код великих хотелских и ресторанских ланаца, авио компанија, rent-a-car и 
других саобраћајних компанија, великих организатора путовања и уопште, 
великих туристичких пословних система који интегришу одговарајуће по-
слове и пословне активности и генеришу карактеристичне ланце вреднос-
ти. Име, знак, симбол или дизајн или њихова комбинација у пракси 
туристичког пословања су веома распрострањени начин диференцирања 
услужних програма и цена са којима се и велике, међународно оријентиса-
не, али и бројне друге компаније служе у борби за опстанак или развој на 
тржишту. 

Тако, на пример, највећи европски хотелски ланац - француски 
Accor - у свом портфолиу има 11 марки различитог квалитета помоћу којих 
успешно остварује раст и развој хотелских послова у међународним разме-
рама (Accor група иначе има и путничке агенције, казина, ресторане и дру-
ге послове које контролише у различитим процентима власништва или 
кроз уговорне аранжмане). Од укупно 3.711 хотела са 423.091 хотелском 
собом које је овај ланац контролисао 30. ВИ 2002. године, 940 објеката 
(25,3 %) је било у својини (потпуној или делимичној), 1.482 (39,9 %) 
изнајмљено, док су преостали хотели били под уговором о менаџменту или 
уговором о франшизи и то 52,9 %  у Европи (од чега 33,8 % у самој Фран-
цуској), 33,2 % у Северној Америци, а остало на подручју Латинске Аме-
рике, Африке и Средњег Истока и Азије и Пацифика.2 

У својој глобалној хотелској експанзији Accor при диференцирању 
хотелског портфолиа има и значајне трошкове везане за капитална улага-
ња, нпр. путем аквизиција којима обезбеђује одговарајуће власничко 
учешће. Тако је, између осталог, током 2000. и 2001. године Accor са 25 % 
аквизирао познату пољску хотелску и туристичку групу Orbis у оквиру 
програма приватизације, а укупна улагања су прешла 90 милиона €. Orbis-
ов капацитет обухвата 55 хотела са преко 10.000 соба у 25 већих градова 

                                                   
1 Holloway Ch., Robinson Ch.: цит. рад, стр. 73-78. 
2 Подаци преузети са Интернета. 
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Пољске, а програм предвиђа реновирања објеката који од 2001. године 
послују под именима Accor-ових марки. 

У једном приступу квалитету као основи за диференцирање услуга, 
полази се од следећих њихових димензија које се могу корисно употребити 
и у туристичким предузећима: опремљеност (колико опрема, уређеност 
просторија, изглед особља и слично оставља утисак), поузданост (колика је 
способност да се у сваком тренутку пружи гостима једнак ниво квалитета 
услуга), ажурност у пружању услуга и спремност да се потрошачима помо-
гне у смислу непосредног прилагођавања њиховим потребама и захтевима, 
компетентност (каква је обученост и квалификованост персонала), креди-
билитет (какво је мишљење и који је степен поверења потрошача), “квали-
тет” успостављених односа са потрошачима (колико је међусобно 
разумевање и колики је остварени степен блискости), ниво љубазности и 
срдачности у опхођењу са гостима, “квалитет” комуникације (да ли је језик 
комуницирања са гостима разумљив и прихватљив за све).1 

Неколико хотелијерских и туристичких предузећа са познатим име-
нима успела су да развију међународне послове управљајући диференција-
цијом свог услужног програма. Тако је, на пример, Клуб Мед (подружница 
француске фирме Клуб Mediteranẻe, S.A.) постигла велики маркетиншки и 
финансијски успех. Клуб Мед, “село” у Грчкој је 1955. године основао Gil-
bert Trigano, а данас Клуб Мед управља са преко 114 таквих села у 36 
земаља. 

Одмор туристима се обезбеђује на начин да се они лишавају свако-
дневних притисака (не морају много одлучивати, могу се опуштено одева-
ти, састајати, забављати, ручати са другим гостима и друго) уз резервацију 
и плаћање услуга целокупног боравка унапред (авансно). У “селу” користе 
перле уместо новца. Гости се називају “цењени чланови” или “GM”, док се 
чланови особља, којих може бити и до стотину у селу и који раде и пона-
шају се као инструктори гостију, забављачи и пријатељи, називају “цењени 
организатори” или “GO”. Села су лоцирана у атрактивним локацијама и 
опремљена су многобројним садржајима (тениским теренима, дискотека-
ма, одличном услугом хране и пића и др.). 

Формула успеха у финансијском (профитном) смислу лежи у чиње-
ници што се зарађује висок профит од чланарина гостију, што уз авансну 
наплату аранжмана и укамаћивања поменутих средстава неколико недеља 
пред реализацију аранжмана, омогућује Клубу Мед да може закупљивати 
авионске летове по нижим, велепродајним ценама (због великог броја 

                                                   
1 Брњас З.: цит. рад, стр. 197. 
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купаца), док својим корисницима урачунава (и наплаћује) летове по 
вишим, малопродајним ценама. Наравно, ту су и уштеде на трошковима у 
пословима набавке намирница, пића и других потрепштина (набавка по 
нижим ценама због озбиљности и угледа партнера, с једне и великих коли-
чина набавке, с друге стране). 

Све донедавно, Клуб Мед је примењивао стандардни приступ 
дизајну и управљању својим селима. Данас се, у својој пословној полити-
ци, све више оријентише ка корисницима који су у браку и имају децу. 
Клуб је основао и компјутерске центре у неким селима како би привукао 
пословно оријентисане посетиоце. Такође, Клуб Мед је повећао број 
“цењених организатора” који нису француског порекла као начин даље 
интернационализације села. Нова села су изграђена на таквим локацијама 
које су, нарочито, повољне за тржиште североистока САД одакле је посеб-
но наглашена тражња за оваквом врстом одмора (релативна близина села 
поменутом тржишном сегменту, повољни саобраћајни услови итд.). На тај 
начин, Клуб Мед је променио своју концепцију пословања стандардизова-
ног глобалног маркетинга према прилагодљивом глобалном маркетингу и 
стога диференцирао своје пословне активности на описани начин.1 

Суптилнија анализа стратегије диференцирања хотелског производа 
морала би укључити веома велики број појединачних елемената таквог 
производа, уз прихватање чињенице да је диференцирање могуће код сва-
ког од тих елемената. Тако се, на пример, на туристичком тржишту САД 
последњих година доста пажње посвећује и унапређењу радне атмосфере 
као значајном фактору у стратегији диференцирања производа.2 Људски 
фактор је битан код иновативности у креирању нових програма, као и у 
самој технологији процеса производње (који је у сагласности са потрош-
њом). Потребно је, наиме створити услове поверења, одговорности, ста-
ндардизације операција, организационе јасноће, стриктних захтева и 
тимског рада. 

Такође, диференцирање (а исто важи и за сегментацију) је у високој 
корелацији са позиционирањем производа (услуга) туристичког и сваког 
другог предузећа. Њиме се одређује конкурентност туристичког производа 
праћеног осталим инструментима пословне политике предузећа кроз место 
које тај производ заузима у перцепцији потрошача - циљних сегмената, а 
тиме и на датом тржишту. Диференција у односу на производе конкурена-
та мора бити довољно јака и довољно трајна да би у опажањима потрошача 
обезбедила потребне реакције код куповине и да би предузеће искористило 

                                                   
1 Kotler Ph.:, цит. рад, стр. 476. 
2 Бакић О.: Маркетинг у туризму, цит. рад, стр. 235. 
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трошковне предности диференцирања. С друге стране, ситуацију компли-
кује захтев да за сваки сегмент треба створити стратегију позиционирања. 

Хотелска предузећа су, по правилу, увек у таквој ситуацији и ретки 
су случајеви да немају више циљних сегмената. А како је њихов производ 
(услуга) са наглашеном неопипљивошћу, посебно важном за позициони-
рање, односно за стварање (мисаоног) осећаја различитости код постојећих 
и потенцијалних потрошача, то се додатно истиче значај одлука о троуглу 
сегментације – диференцирање – позиционирање. 

Види се да хотелско предузеће (или хотел) мора покушати да иден-
тификује специфичне начине којима ће диференцирати своје производе-
услуге како би се стекла конкурентска предност. 

Осим производа-услуга и канала дистрибуције (продаје) хотелска 
фирма може вршити диференцијацију имиџа и особља. 

Тако, на пример, боље усавршено (обучено) хотелско особље може 
имати следећих шест карактеристика:1 

 Стручност: Запослено особље поседује тражене вештине и знање; 
 Пристојност: Запослено особље је пријатељски расположено, рес-

пектује потрошаче и обзирни су; 
 Кредибилитет: Запослени радници су вредни поверења; 
 Поузданост: Запослени извршавају услуге стално и тачно; 
 Брзо реаговање: Запослени реагују брзо на захтеве потрошача и 

решавају проблеме; 
 Комуникација: Запослени се труде да схвате потрошача и да јасно 

комуницирају. 

4. Стратегија позиционирања производа-услуга 
Видели смо како се фирме, производи и марке могу диференцирати. 

Чак и у случају робе широке потрошње предузеће мора видети свој задата-
ка као преображај недиференцираног производа у диференцирану понуду. 
Levitt и други истакли су десетине начина којима се може диференцирати 
понуда. 

Међутим, нису све разлике међу маркама значајне или вредне. Није 
свака разлика диференцијатор. Свака разлика има потенцијал стварања 
трошкова за предузеће као и погодности за купца. Зато предузећа морају 
пажљиво одабрати начине којима ће се разликовати и истицати од конку-

                                                   
1 Kotler Ph.: Upravljanje marketingom, цит. рад, стр. 291. 
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ренције. Вреди успоставити разлику ако она задовољава следеће критери-
јуме: 

 Важност: разлика доноси високовредну погодност довољном броју 
купаца; 

 Истицање: Разлика се или не нуди од других или је предузеће нуди 
на бољи и другачији начина; 

 Супериорност: Разлика је супериорна другим начинима стицања 
исте погодности; 

 Комуникативност: Разлика је преносива и уочљива купцима; 
 Могућност копирања: Разлику не могу лако копирати конкуренти; 
 Приуштивост: Купац може приуштити да плати за разлику; 
 Профитабилност: За предузеће је профитабилно представити раз-

лику. 

Многа предузећа су представила диференцијацију која није испуни-
ла један или више од ових критеријума. The Westin Stamford хотел у Син-
гапуру рекламира се као највиши хотел на свету. У ствари, то многим 
туристима није важно и многе од њих одбија. 

Позиционирање је чин обликовања понуде предузећа и имиџа тако 
да они заузму значајан и истакнути конкурентски положај у свести циљних 
купаца. 

На пример, једна аутомобилска фирма може изабрати да своје ау-
томобиле диференцира на основу трајности, док њени конкуренти могу 
изабрати наглашавање економичности потрошње горива, удобност или ме-
коћу вожње. Крајњи резултат позиционирања је успешна креација понуде 
вредности фокусиране на тржиште, једноставне изјаве о томе зашто би 
циљно тржиште требало купити неки производ. Табела 8 показује како три 
фирме - Perdue, Volvo и Domino's - дефинишу своју понуду вредности ци-
љним купцима, погодностима и праксом (Domino је од тада променио сво-
је обећање о достави унутар 30 минута од поруџбине.) 

Да би извршила фокусирано позиционирање фирма мора да одлучи 
колико ће и које разлике (нпр. погодности, својства) промовисати својим 
циљним купцима. 
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Табела 8: Примери понуде вредности 

Предузе-
ће/производ 

Циљни купац Погодности Цена Понуде вредности 

Perdue (пиле-
тина) 

Потрошачи пиле-
тине који брину о 

квалитети 
Мекоћа 

10% 
виша 

Мекше златно пиле по уме-
рено вишој цени 

Волво-
караван (ау-
томобили) 

Богатије породице 
концентрисане на 

сигурност 

Трајност и 
сигурност 

20 % 
виша 

Најсигурнији, најтрајнији 
аутомобил који ваша поро-
дица може возити 

Domino’s 
(pizza) 

Љубитељи pizze 
оријентисани на 

погодност 

Брзина дос-
таве и добар 

квалитет 

15 % 
виша 

Добра врућа pizza достав-
љена пред ваша врата уну-

тар 30 минута од наруџбине 
по умереној цени 

Колико разлика промовисати? 

Многи маркетари заступају промовисање само једне погодности 
циљном тржишту. Купци су склони памћењу “број један” порука, посебно 
у друштвима која су оптерећена вишком информација. Најчешће промови-
сане “број један” позиције су “најбољи квалитет”, “најбоља услуга”, “нај-
нижа цена”, “најбоља вредност”, “најсигурније”, “најбрже”, 
“најприлагођеније вашим жељама”, “најпогодније” и “најнапреднија тех-
нологија”. Ако фирма стално наглашава једну од ових позиција и уверљи-
во их испуњава, највероватније ће бити најпознатија и најзапамћенија 
према тој својој снази. 

Како фирме повећавају број тврдњи о својим маркама, ризикују и 
неповерење и губитак јасног позиционирања. Уопштено, фирма мора избе-
гавати четири највеће грешке код позиционирања.1 

 Потпозиционирање: Неке фирме откривају да купци имају само 
бледу идеју о њиховој марки. Куци не осећају нешто посебно према 
тој марки. На марку се гледа као на још један производ на ионако 
презасићеном тржишту. 

 Претпозиционирање: Нека марка може имати преуски имиџ код 
потрошача. 

 Збуњујуће позиционирање: Марка може имати збуњујући имиџ 
код купаца као резултат превеликог броја тврдњи о производу фир-
ме или због пречестог мењања позиције марке на тржишту. 

 Сумњиво позиционирање: Купци могу не веровати у све што 
фирма тврди о некој марки у смислу њених својстава, цене или 
произвођача. 

                                                   
1 Ибид, стр. 298. 
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Предност решавања проблема позиционирања је у томе што то 
фирми омогућује да реши проблем маркетиншког микса. Маркетиншки 
микс - производ, цена, место и промоција - у суштини је реализација так-
тичких детаља стратегије позиционирања. 

Тако фирма кора ради на основу “позиције високог квалитета” зна 
да мора производити висококвалитетне производе, зарачунава високу це-
ну, дистрибуирати путем врхунских дилера и оглашавати у висококвалите-
тним часописима. Ово је примарни начин пројектовања конзистентног и 
уверљивог имиџа високог квалитета. 

Комуницирање позиционирања фирме 

Када је фирма једном развила јасну стратегију позиционирања, мо-
ра то позиционирање ефикасно комуницирати. Претпоставимо да фирма 
изабере стратегију “најбољи по квалитету”. Квалитет се рекламира избо-
ром оних физичких знакова и речи које људи обично користе за оцењива-
ње квалитета. Овде су неки примери: 

Ritz Carlton хотели сигнализирају висок квалитет начином на који 
управљају телефонским позивима. Запослени су обучени да одговоре пре 
него што телефон зазвони три пута, да одговоре са “природним” осмехом у 
свом гласу, да елиминишу трансфере позива када је то могуће и да знају 
све информације о хотелу. 

Квалитет се комуницира и кроз друге елементе маркетинга. Висока 
цена купцима обично сигнализира висок квалитет. На имиџ квалитета про-
извода утиче и паковање, дистрибуција, оглашавање и промоција. 

 

Питања: 1) Наведите и објасните главне фазе циљног маркетинга, 
2) Објасните појам и значај сегментације хотелског тржишта, 3) Наведите 
моделе сегментације тржишта, 4) Које су предности сегментације тржиш-
та, 5) Наведите и објасните нивое сегментације тржишта, 6) Шта је основ-
ни циљ сегментације и таргетирања тржишта хотелских услуга, 
7) Наведите и објасните етапе испитивања атрактивности тржишних сег-
мената, 8) Наведите и објасните стратегије тржишног обухвата, 
9) Објасните стратегију диференцирања хотелских производа-услуга, 
10) Објасните стратегију у позиционирању производа-услуга. 

 


