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Мода је стил и начин живота, слави креативност и индивидуалност.
Стога је идеално поље за све оне који желе да буду другачији,

препознатљиви.

ДР МИЛИЦА СЛИЈЕПЧЕВИЋ, АУТОРКА МОНОГРАФИЈЕ МОДНИ МАРКЕТИНГ

Паралелно, неодвојиво, 
инспиративно и величанствено
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Прозор канцеларије Милице Слијепчевић на 8. спрату по-
словне зграде у Коларчевој улици у Београду гледа на некад
гламурозно, а данас руинирано Чумићево сокаче. Тај простор
би могао да се претвори у неку атракцију овог града, наглас
размишља, додајући да је то већ поменула онима који о томе
могу да одлуче.

Из овог, функционално намештеног радног простора –
радни сто са компјутерским екраном и додатни конферен-
цијски за мање састанке – Милица Слијепчевић, од 2012. до-
ктор техничких наука из области индустријског инжењерства и
инжењерског менаџмента, ради на пословима везаним за ко-
муникације у Функцији за интегрисане маркетиншке комуни-
кације и бригу о клијентима Дунав осигурања, велике компани-
је (3.000 запослених), која је у већинском државном власни-
штву, али која се успешно бори на тржишту осигурања држећи
лидерску позицију.

Истовремено, др Милица Слијепчевић је, у звању доцента,
и предавач на Факултету за бизнис и маркетинг Универзитета
Метрополитен, где студентима преноси своје знање из два пре-

дмета: Интегрисане маркетиншке комуникације и Људски ре-
сурси, а на Факултету дигиталних уметности истог универзи-
тета предаје Модни маркетинг.

У њеној професионалној биографији има још занимљи-
вости: каријеру је, на пример, почела у једној од првих мар-
кетиншких агенција на овим просторима, у Агенцији за марке-
тинг ЈСД Партизан. Радила је затим у Удруженој београдској
банци, па је новинар и продуцент на ТВ Студио Б, затим на по-
словима односа са јавношћу у Институту за трансфузију крви,
који је тада водио изузетно успешну кампању мотивисања до-
бровољних давалаца са слоганом Дајте крв, али не комар-
цима, коју је запазила и подржала и Светска здравствена орга-
низација.

Повод за разговор с њом је њена стручна монографија,
Модни маркетинг, крајем прошле године промовисана на Бео-
градском сајму књига, која је својеврсна енциклопедија те об-
ласти, али занимљиво штиво и онима који су ван модног или
маркетиншког еснафа. 

Како нам је сама рекла, комуникације су њена страст, што
се види и по присуству на Фејсбуку, Линкдину, Инстаграму и
Твитеру. Комуникације (Савремени модел интегрисане корпо-
ративне комуникације) биле су тема и њене докторске дисер-
тације одбрањене на Факултету техничких наука Универзитета
у Новом Саду, чему је претходила диплома магистра са Факул-
тета организационих наука, после дипломирања на београд-
ском Факултету политичких наука…

Додајмо томе и обуку у престижној Лондонској школи за
односе са јавношћу (LSPR) – и започнимо разговор о темама
књиге Милице Слијепчевић, иначе мајке два студента права -
дакле о моди и маркетингу.

Навијачи

У другом времену и систему, када сте радили у Агенцији за маркетинг Југословенског
спортског друштва Партизан, у опису посла Вам је био и „рад са навијачима”. Да ли су тадашњи
навијачи били другачији од ових данашњих?

Навијачи су сјајни, праве невероватну атмосферу и мени су остали у том сећању, само позитивном.
Надам се да ће се, једном, коначно направити апсолутно јасна разлика између хулигана и навијача.

Новинарско самопоуздање

Шта Вам је главно искуство једногодишњег
бављења новинарством (1990-91) у Студију Б?

Радо се сећам тог кратког периода. Научила
сам да је за добар ТВ прилог најважнија одлична
припрема. Она обухвата прикупљање података,
обилазак терена пре снимања… Добро је и про-
вежбати текст испред огледала, радила сам то као
апсолутни почетник. Ако сте добро припремље-
ни, имате шта да кажете, онда имате и самопоуз-
дање и делујете опуштено, а то је најважније на
телевизији. Ово искуство ми је било изузетно
драгоцено у професионалној каријери.
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У Вашој књизи на једном месту цитирате Оскара
Вајлда који каже да мода човеку пружа сигурност какву ни
религија не успева да му пружи. Како ви, у најкраћем,
дефинишете моду?

Геније какав је био Оскар Вајлд, дао је ову, једну од нај-
цитиранијих дефиниција моде. Не могу а да се не сложим са
ставом колико је мода моћан покретач и колико инспирише
човека у сваком сегменту деловања у исконској потреби да
буде прихваћен. Додатно, моду видим као стил не само одева-
ња, већ стил у свему што радим. Мода је и начин живота.

Кажете да је мода одувек постојала, али да је, заједно
са друштвом и укупним економским развојем, еволуирала.
У чему су битне разлике феномена моде некад и сад?

Главна разлика је у трансформацији, односно еволуцији
моде, прати развој, односно еволуцију потрошача. Раније је мо-
да била резервисана само за одређене сталеже, за мање групе
људи, док је данас доступна свима. У зависности од свог сен-
зибилитета, креативности, маште, потреба и могућности, ви
можете да креирате сопствени стил јер је понуда модних про-

извода толика да увек, ако сте довољно упорни и мотивисани,
можете да пронађете баш оно што вам је потребно и што се
уклапа у вашу слику о себи.

Човек има две потребе: да буде део неке уже или шире
групе, али и да се у њој издвоји, да покаже своју
индивидуалност. Како у томе може да помогне мода?

Мода, поред осталог, слави креативност, индивидуалност,
па је стога идеално поље за све оне који желе да буду другачији,
препознатљиви. Чињеница да не постоје две исте особе као и
сама жеља да будете другачији, чини да исти модел на двема
особама делује другачије. Праћење модних трендова и уво-
ђење новина олакшава тежњу за достизањем посебности и
индивидуалности на два начина, било да их следите и приме-
њујете, било да их не прихватате и да се баш због тога истичете
у односу на своје окружење.

Да ли су модне промене искључиво у функцији
потрошње?

Рекла бих да су у функцији тржишног опстанка и остваре-
ња што веће добити. Ипак, креативни моменат је у крајњој
линији нешто што покреће целу индустрију. Без тога би се све
вртело у круг, не би било напретка, а мода доприноси напретку.

Ваша дефиниција је да је маркетинг пословна
функција без које је незамисливо тржиште моде. Може ли
се ипак замислити мода без (официјелног) маркетинга?

Све што се производи има сврхе једино ако задовољава
нечије потребе. Потребе се задовољавају на тржишту. У савре-
меном друштву тешко је замислив развој било чега без мар-
кетинга, посебно моде и модног тржишта. Замислите само је-
дну чувену робну марку тзв. бренд, на пример Зара, узимам га
за пример јер је широко препознатљив и распрострањен. Не-

У радном амбијенту 

Модна индустрија

Глобална модна индустрија остварује годи-
шњи промет од око три билиона (хиљада мили-
јарди) долара, што је 2 одсто од светског БДП-а. У
производњи текстила и одеће запослено је 58 ми-
лиона људи.

Највећа модна компанија света је америчка
мултинационална Nike чији су годишњи приходи
30 милијарди долара (отприлике колико и БДП
Србије), док јој је берзанска вредност 105 мили-
јарди.

Међу првих пет (по показатељима промета и
прихода) су и шпанска модна кућа Индитеx (из-
међу осталог и власник Заре), затим француски
конгломерат луксузних брендова LVMH (Louis-
Vuitton-Mo�tHennessy), па амерички TJX (са лан-
цима популарних робних кућа T.J. Max и Mars-
halls). Пети је и код нас присутан шведски џин
„брзе моде”.
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могуће је и помислити да су тамо размишљали о креацијама а
да, пре тога, нису детаљно истражили тржиште.

Доста пажње сте посветили и сукобу између
креативних и маркетиншких императива у модној
индустрији. Шта је по Вама важније: креација или њена
маркетиншка промоција? Ко коме мора да се потчини:
креатор маркетингу, или маркетинг креатору?

Овде нема потчињавања, само уз уважавање оба принципа
могућ је опстанак и даљи развој. То би исто било као када
бисмо се питали шта је важније за дисање, удах или издах.

Имају ли – и да ли треба да је имају и у којој мери –
трговци контролу над маркетингом, с обзиром да су
продавнице и бутици место конкретног сусретања модне
индустрије и потрошача?

Улога трговаца није контрола, али требало би да буде па-
жљиво осматрање, праћење и прикупљање информација. Они
су у директној вези са крајњим потрошачима, од њих би се оче-
кивало да дају повратну информацију о ставовима и понашању
потрошача. Од изузетне је важности добра обученост трговаца
у погледу пружања правих информација заинтересованим ку-
пцима. 

Један од најважнијих момената у процесу куповине је
однос који трговац успоставља са купцем, а који је у ствари
контакт са одређеном робном марком – више или мање чу-
веној (што је, у овом случају, небитно), за коју је купац показао
интересовање. Уколико се успостави добар однос, велика је
вероватноћа да ће купац поновити куповину.

Да ли потрошачи знају шта хоће и да ли су понекад
�слуђени» обимом понуде па, на неки начин, и обиљем
огласних и/или продајних порука? 

Када потрошач има изграђен стил, мала је вероватноћа да
буде „жртва”. Ипак, много тога утиче на понашање потрошача,
па смо сведоци честе појаве да се купује ради куповине. У ери
масовне потрошње велики је изазов не постати купохоли-
чар(ка). На модном тржишту је то велико искушење. Веће, јасно
– у зависности од куповне моћи и створених навика, будући да
се, мање-више, у просеку на сваких шест месеци, лансирају ко-
лекције пролеће/лето и јесен/зима. 

Шта је улога робних марки на тржишту моде? У којој
мери је ношење „фирмиране” одеће потреба, а у којој
облик наметнутог, јасно – потом и прихваћеног, статусни
симбол и део нечијег наметнутог имиџа – са снагом
окружења или личним ставовима према животу?

Модни трендови теже да задовоље високе критеријуме –
јасно, увек у зависности од циљне групе потрошача, њиховог
стила живота и прилагођене куповне моћи (појам чувене или
несумњиво познате робне марке (у народу прихваћено као
општи појам „бренд”), не представља исту вредност код свих
припадника циљних група. Скоро по правилу свака циљна
група у својој свести (боље речено, подсвести) дефинише своје
судове према својим потребама, али и могућностима, ставове у
погледу квалитета, цене, дизајна, удобности, престижа… и да
самима себи ставе до знања да они то раде на посебан, једин-
ствен начин. (Шмекерски, како воле сами себи да ласкају.),
својом понудом они претендују да, у одређеном сегменту мар-

Промоција „Модног маркетинга” у УК Пароброд, са рецензенткињом деканком др Аном Бован (трећа са леве стране), уредницом
Станом Шехалић (прва, лево) и Зорицом Стабловић Булајић директорком ХЕРАеду (прва десно) (лична архива)
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кираних производа, буду и статусни симболи (који су, опет, ра-
зличити према стиловима живота). Да бисте имали одређени
статус у окружењима у којима се крећете, није довољно да
носите (користите) одређене робне марке („брендове”). Ви мо-
рате, прво, сами себе уверити да вам тај – одређени производ
– припада. Показати (уверити самог себе) у сопствену вред-
ност и квалитет и оставити одређене утиске у окружењима у
којима се крећете. Ако у томе нисте успешни, ниједан „бренд“
вам не може помоћи. Ваша несигурност биће приметна и то ће
се запазити па ћете и ви приметити њихово (не)расположење.
Биће вам јасно да нисте успели да изазовете жељене утиске и
очекиване реакције. 

У књизи констатујете да „што је робна марка
познатија а да у свему томе, и те како, учествује и
изграђено име произвођача и како и где је прихваћена, то
је опасност од неразумљивих порука већа”. Шта то значи,
шта сте тиме хтели да кажете?

Ако одређена робна марка постоји на више или на свим
континентима и послује на тржиштима која имају дијаметрал-
но различиту културу, обичаје итд. логично је да једна порука
или слоган, могу бити погрешно протумачени.

Развијене или чувене робне марке, као оригинали,
подстакли су и велику индустрију – мање или више уверљивих
фалсификата, и глобално и локално. Има ли лека томе?

Ширење тржишта увек са собом носи одређене опасности,
а једна од тих је управо ова о којој говорите. У потрази за
„леком” од плагијата су све водеће модне куће света. 

Колико је развијено модно тржиште у Србији и шта су
његове специфичности?

Охрабрује чињеница да су се полако али сигурно развиле
домаће робне марке – више или мање чувене (брендови). Неке
од тих су већ увелико присутне и на страним тржиштима. Један
број домаћих креатора (Бата Спасојевић, Роксанда Илинчић...)
нижу успехе на међународној сцени, а учестали су и значајни
модни догађаји који промовишу наше тржиште и поред до-
маћих (недавно је одржан 40. јубиларни BelgradeFashionWeek)
и, доводе и значајна имена из светске модне индустрије. Развој
домаћег модног тржишта свакако је и у директној зависности
од платежних могућности грађана Србије.

Шта се данас догађа у светској модној (и текстилној)
индустрији и какви су ефекти глобализације у тој области?

Модна индустрија је изузетно развијена у свету. Запошља-
ва огроман број људи и чини скоро једну шеснаестину укупне
светске потрошње. Појава on-line продаје и могућност да из
било ког дела света можете да видите и поручите одређени
модни производ, довела је до невероватног развоја и у модној
индустрији. Увођење концепта друштвено одговорног послова-
ња, у оквиру којег се посебна пажња посвећује бризи о купцима
као и заштити животне средине постају обележја великих свет-
ских играча на које се угледају и остали.

Да ли је тачан утисак да се модни трендови стално
„рециклирају”, да се увек враћа оно што је већ виђено:
кратко-дугачко, тесно-широко, светло-тамно…?

Тренуци релаксације
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Има истине и у томе. Ипак, никада не можете извући не-
што из ормара од пре пар деценија, а да не изгледате демоде.
Увек се види шта је актуелно и у тренду, а шта не. 

Једно од поглавља Модног маркетинга је и Секс као
апел, да или не?. Дакле, да или не?

Рекла бих да је еротика саставни део моде. Исконска је
жеља човека да се допадне, да привуче пажњу. У реду је сваки
апел ако се креативно примени у складу са темом, тренутком и
оним коме се упућује.

Шта је то етика у модном маркетингу, што такође
анализирате?

О етици у модном маркетингу говорим у начелу. Бити у
складу са општим принципима доброг односа са заједницом,
купцима, запосленима, добављачима, јесте један од императи-
ва изградње доброг имиџа и репутације модне куће.  (Под овим
појмом мислим и на произвођача и на продајна места.) Све
чешће купци се одлучују за одређени производ имајући у виду
да се, модна кућа која га производи, понаша у складу са ети-
чким принципима.

Поменули сте и „еколошку моду”?

Еко мода или мода будућности налази се у зачетку. Еко-
одећа чини три одсто светске моде. Ипак, ствари се покрећу.
Агенција Уједињених нација за међународну трговину (UNC-
TAD), промовише модни стил под називом EcoChic. Један од
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Нема успешног пословања без развијених комуникација

Корпоративне и административне службе за односе с јавношћу – фамозни „пи-ар”-ови – код
нас су релативно нови феномен. Да ли су добро схваћене, да ли испуњавају своју сврху?

Пи-ар све више препушта место корпоративним комуникацијама и комуникацијама генерално. У
великим светским корпорацијама оне су у истом рангу са топ менаџментом и другим управљачким
структурама. Те службе не морају увек да буду бројно велике, али имају значајне буџете и овлашћења
за сарадњу са специјализованим агенцијама. За разлику од многих наших компанија које, кад на дневни
ред дођу мере штедње, прво закидају на финансијским средствима за развој свих облика комуникација
примерених производној делатности и циљевима пословања, што пре или касније ствара проблеме и у
основном бизнису.

Заступам становиште да је изузетно важно разумети чињеницу да је и интерна комуникација
подједнако важна као и она екстерна. Многобројна истраживања показују да баш интерне комуни-
кације изузетно мотивишу запослене и тиме повећавају продуктивност, економичност, поспешују међу-
људске односе а тиме све заједно и оно друго а ненабројано, поспешује резултате пословања, самим тим
и углед на тржишту. Само они запослени који су добро упознати са мисијом и визијом компаније,
њеним непосредним плановима и они који разумеју сопствену улогу у целом систему, могу да макси-
мално учествују у реализацији циљева компаније… Код нас је, нажалост, чест случај да руководиоци не
комуницирају довољно ни са члановима свог тима. А ако некоме нисте прецизно саопштили шта се од
њега очекује, не може му се ни рећи како није добро урадио свој посао.

највећих заокрета у модној индустрији настао је када су купци
престали да се питају не само шта је модерно, већ и од чега је
направљено. Управо чињеница да купују одећу направљену у
складу са принципима заштите животне средине, додатно их
мотивише, јер приликом куповине имају осећај да чине нешто
добро – доприносе заштити животне средине.

У књизи је и цитат познате куће Dove: Разговарајте са
својом ћерком пре него што то учини козметичка
индустрија. Шта је смисао овог савета?

Козметичка кућа Dove је, на овај начин, послала поруку да
продаја по сваку цену не сме бити циљ, већ да је брига о кли-
јентима, посебно оним младим, на првом месту. 

Каква је улога медија, старих и нових, у посредовању
између модне индустрије и потрошача?

Медији врше невероватан утицај, па самим тим имају
огроман значај, посебно за модну индустрију. Свесне тога, ве-
лике модне куће увек теже да своје нове колекције прво при-
кажу посебно утицајним представницима медија. Од тога како
ће уреднице модних и других женама намењених часописа -
Vogue, Elle, Women’sWearDaily, Cosmopolitan, Curve, Essence, Fe-
mina, Glamour, Harper’s Bazar, MarieClaire – коментарисати но-
ву колекцију, зависи много тога. 

Од момента када су поједини медији, нарочито перио-
дична штампа посвећена моди и стиловима живота, двадесетих
година прошлог века почела да наплаћује оглашавање на сво-
јим странама и када је започео процес увођења маркетиншке
филозофије у модну индустрију, Vogue данас може да се по-
хвали са једанаестмилиона штампаних примерака по једном
броју и са више од милион онлајн посета. Огроман утицај има
и телевизија, а појава друштвених мрежа је, за само пар година,
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направила планетарни помак,чинећи све модне чувене или
несумњиво познате робне марке доступне свима који то желе
да виде, информишу се, прате своје омиљене модне куће и –
коначно, купују. Ово је свакако велика тема и тражи посебну
пажњу.

Утисак је да су модни блогери, односно блогерке, све
утицајније и код нас?

Модне блогерке су се појавиле на медијском и модном
небу и брзином „муње” придобиле огроман број пратилаца, у
неким случајевима и по више десетина милиона. Тај светски
тренд јестигао и код нас, у складу са нашим тржишним потен-
цијалом. Креирањем садржаја оне привлаче пажњу пратилаца,
због тога су изузетно значајне за модне куће. У овом домену,
као и генерално у домену развоја нових медија, можда већ у
овом тренутку, док разговарамо, настају неке нове платформе
које ће преузети примат постојећим.

Данас сте на два професионална колосека: бавите се
комуникацијама у Компанији Дунав осигурање и предајете
Модни маркетинг на Факултету за модни дизајн
Универзитета Метрополитан. Како успевате да одржите
равнотежу између „рада и живота”?

Много сам научила радећи у Компанији „Дунав осигу-
рање’’ од њених врхунских експерата и сјајних колега. Што се
тиче академске каријере, полазим од уверења да сваки поје-
динац, да би наставио да „расте“ (напредује) и да се развија, у
неком тренутку треба да почне да учи друге, да преноси сте-
чена знања. Мој даљи развој дугујем мојим студентима на Фа-
култету за менаџмент и на Факултету дигиталних уметности,
модул Модни дизајн, Универзитета Метрополитан. Рад и живот
иду паралелно, неодвојиво, инспиративно и величанствено

Хималајски изазов

Шта Вам је следећи изазов?

Мој хоби је високогорско планинарење и желела бих да крајем ове или почетком следеће године
нађем времена и средстава да се придружим експедицији Anapurnatrek на Хималајима, у организацији
ExtremeSummitTeam-a, са феноменалним Драганом Јаћимовићем, нашим алпинистом који је освојио
Монт Еверест… Што се породице тиче, изазов је да сви останемо здрави и нормални у овим условима
и да се чешће смејемо, док професионално размишљам о још једном великом пројекту чије детаље сада
не бих откривала, јер не зависи све од мене.
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