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Teoretični raziskovalni okvir

Analiza obnašanja potrošnikov:
– kompleksnost odločitvenega procesa;
– ekonomski, sociološki, psihološki, geografski dejavniki;
– kompleksno zajemanje procesa generiranja podatkov;
– stohastična narava procesa;
– razkrivanje preferenc o odločitvah težavno.
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Empirični raziskovalni okvir

Modeliranje kontingenčnega vrednotenja:
– dejanska situacija in hipotetične situacije;
– vzorčenje in anketni pristop (osebni intervjuji);
– vrednost pripravljenosti na plačilo;
– ocenjevanje verjetnosti odločitve;
– modeli diskretne izbire;
– obvladovanje pristranskosti;
– ocenjevanje funkcij povpraševanja;
– izračunavanje potrošniškega presežka.
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Konkreten primer raziskovalnega izziva
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Namen raziskave

1. Proučiti povezavo (smer in jakost) med pripravljenostjo na 
plačilo vstopnine za muzej ter njenimi ekonomskimi, 
sociološkimi, psihološkimi in geografskimi dejavniki.

2. Oceniti pripravljenost na plačilo vstopnine različnih 
segmentov obiskovalcev ter ugotoviti (nepogojno in 
pogojno), ali so pripravljeni plačati višjo vstopnino.

3. Proučiti, kako bi višje vstopnine vplivale na prihodek muzeja
na eni strani ter potrošniški presežek posameznih 
segmentov obiskovalcev na drugi strani.
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Znanstveno-raziskovalni prispevek

1. Vključitev “odnosa” in “udeleženosti” kot večdimenzionalnih 
konstruktov v model indirektne koristnosti.

2. Vključitev širokega nabora dejavnikov pripravljenosti na 
plačilo v skupno ekonometrično modelsko specifikacijo.

3. Hkratna kontrola pristranskosti izpuščenih dejavnikov, 
hipotetične pristranskosti ter predstavnostne pristranskosti.
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Ugotovitve raziskave

1. Povezava med pripravljenostjo na plačilo vstopnine ter 
dohodkom, izobrazbo, “odnosom”, “udeleženostjo” in 
oddaljenostjo je pozitivna in statistično značilna.

2. Različni segmenti obiskovalcev (predvsem tuji napram 
domačim obiskovalcem) pa se razlikujejo; tako v svojih 
lastnostih, kot tudi v obnašanju.

3. Pripravljeni so plačati različne vstopnine, ki so večinoma 
višje od prevladujoče enotne vstopnine (predvsem pri tujih 
obiskovalcih, kjer je ta razlika večkratna in stat. značilna).

4. Višja pripravljenost na plačilo pa ne izvira zgolj iz višjega 
dohodka oziroma iz višjega življenjskega standarda, temveč 
tudi iz socioloških, psiholoških in geografskih značilnosti teh 
obiskovalcev.
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Ugotovitve raziskave

5. S pomočjo ocenjevanja krivulj povpraševanja smo ugotovili, 
da uvedba (znatno) višjih vstopnin ne bi (bistveno) znižala 
potrošniškega presežka za tuje obiskovalce, bi pa (znatno) 
zvišala prihodke muzeja.

6. Naše ugotovitve lahko, v kolikor so uporabljene s potrebno 
previdnostjo, služijo kot osnova za segmentirano 
oblikovanje cen na tem področju in dajejo napotke za 
oblikovanje takšne strategije.

7. Segmentacija vstopnin pa mora imeti podlago v ponujenih 
storitvah, saj smo ugotovili tudi, da so obiskovalci, ki so 
pripravljeni plačati več, bolj občutljivi na kakovost storitev.
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