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POVZETEK 

 

V diplomski nalogi je obravnavan proces uvajanja kreativnih oglasnih rešitev v podjetju 

Žurnal Media d.o.o. z analizo konkretnih oglaševalskih akcij in njihov vpliv na prihodke od 

prodaje oglasnega prostora. V teoretičnem delu je opredeljena vloga in pomen trženja, 

trženjskega komuniciranja ter predstavljena teoretična izhodišča za kreativno in uspešno 

oglaševanje, kot tudi za uspešno izvajanje oglaševalskih akcij. V empiričnem delu je 

predstavljen proces uvajanja kreativnih oglasnih rešitev v podjetju Žurnal Media, konkretne 

oglaševalske akcije in kreativne oglasne rešitve in preučen vpliv teh oglaševalskih akcij na 

dohodke od prodaje oglasnega prostora. Rezultati so pokazali, da kreativne oglasne rešitve v 

obravnavanem obdobju povečajo prihodke od prodaje oglasnega prostora. 

Ključne besede: trženje, trženjsko komuniciranje, oglaševanje, kreativnost, tiskani mediji, 

prihodek. 

 

SUMMARY 

 

In the bachelor thesis, a process of introducing creative advertising solutions in the Žurnal 

Media Company is explored by analysing specific advertising campaigns. The influence of 

these solutions on the income from sales of ad space is presented. The theoretical part defines 

the role and importance of marketing and marketing communication; it also presents the 

theoretical background for creative and successful advertising and successful advertising 

campaigns. In the empirical part, the process of introducing creative advertising solutions in 

the Žurnal Media Company, specific advertising campaigns and creative advertising solutions 

are assessed. The impact of these advertising actions on the income from the sales of ad space 

is studied. The results showed that creative advertising solutions used in the course of the 

study increase the income from the sale of ad space. 

Key words: marketing, marketing communication, advertising, creativity, printed media, 

income. 

 

 

UDK: 659.113.3:316.774(043.2)



 

 



V 

 

VSEBINA 

 

1         Uvod ................................................................................................................................ 1 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema ...................................................................... 1 

1.2 Namen in cilji naloge ................................................................................................ 2 

1.3 Metodologija naloge ................................................................................................. 2 

1.4 Predpostavke in omejitve ......................................................................................... 3 

2         Opredelitev pojmov ....................................................................................................... 4 

2.1 Pojmovanje trženja in trženjskega spleta ................................................................. 4 

2.2   Vloga in pomen trženjskega  komuniciranja .......................................................... 4 

2.3 Definicija ustvarjalnosti in ustvarjalnega oglaševanja ............................................. 5 

2.4 Prikrito oglaševanje .................................................................................................. 7 

3         Oglaševanje v tiskanih medijih .................................................................................... 8 

3.1 Značilnosti oglaševanja v tiskanih medijih .............................................................. 8 

3.2   Bruto vrednosti oglaševanja ................................................................................... 9 

3.3    Odločanje o izboru tiskanega medija .................................................................. 13 

3.3.1 Nacionalna raziskava branosti ...................................................................... 13 

3.3.2 Stroški za 1000 izpostavitev ......................................................................... 14 

3.4    Oblikovanje učinkovite oglaševalske akcije ....................................................... 15 

3.4.1 Določitev ciljev oglaševanja......................................................................... 15 

3.4.2 Določitev proračuna ..................................................................................... 16 

3.4.3 Oblikovanje oglasnega sporočila .................................................................. 17 

3.4.4  Izbor ciljnega občinstva ............................................................................... 17 

3.4.5  Odločanje o mediju ..................................................................................... 18 

3.4.6  Merjenje učinkovitosti ................................................................................. 19 

4         Predstavitev podjetja Žurnal Media d.o.o. ............................................................... 21 

4.1   Sobotni Žurnal ...................................................................................................... 21 

4.2   Prvi brezplačni dnevni časopis Žurnal 24 ............................................................ 21 

4.3   Spletni portal www.zurnal24.si ............................................................................ 21 

4.4  Predstavniki podjetja Žurnal Media, odgovorni za uvajanje kreativnih oglasnih 
rešitev .................................................................................................................... 22 

5         Uvajanje kreativnih oglasnih rešitev za oglaševalce v podjetju Žurnal Media ..... 23 

5.1      Začetek in namen tega procesa .......................................................................... 23 

5.2      Oblikovanje ustvarjalne skupine znotraj oddelka oglasnega trženja ................. 24 

5.3    Oblikovanje celostne ponudbe za oglaševalce .................................................... 25 

5.3.1  Iskanje idej in priprava idejnega koncepta .................................................. 25 

5.3.2  Oblikovanje oglasov .................................................................................... 26 

5.3.3   Umeščanje oglasov v časopis ..................................................................... 27 



VI 

 

5.3.4   Izbor medijev .............................................................................................. 28 

5.3.5   Terminski medijski načrt ............................................................................ 28 

5.3.6   Finančna kalkulacija ................................................................................... 30 

6         Konkretni primeri kreativnih oglaševalskih rešitev ................................................ 32 

6.1  Zavarovalnica Triglav: oglaševalski projekti ob začetku novega šolskega leta -     
šolski koledar in priloga Žurnalček ....................................................................... 32 

6.2    Mercator: stenski Lumpi urnik in božične Lumpi voščilnice .............................. 33 

6.3    MasterCard Europe: natečaj in nagradna igra za najlepše božične zgodbe ......... 34 

7         Vpliv kreativnih oglaševalskih akcij na dohodke od prodaje ................................. 36 

8         Sklep ............................................................................................................................. 40 

Literatura ................................................................................................................................ 41 

Priloge ...................................................................................................................................... 44 

 



VII 

 

PONAZORILA 

 

Slika 1: Bruto vrednost oglaševanja po vrstah medijev, 2005-2010 ........................................ 11 

Slika 2: Bruto vrednost oglaševanja v časopisih ...................................................................... 11 

Slika 3: Bruto vrednost oglaševanja v dnevnikih ..................................................................... 12 

Slika 4: Bruto vrednost oglaševanja; primerjava leta 2005 z letom 2010 ................................ 12 

Slika 5: Nacionalna raziskava branosti dnevnih časopisov v obdobju 2007 – 2010 ................ 13 

Slika 6: Nacionalna raziskava branosti treh najbolj branih tednikov ....................................... 14 

Slika 7: Delež branosti dnevnih časopisov glede na osebni neto mesečni dohodek ................ 18 

Slika 8: Bruto vrednost oglaševanja za trgovine v letu 2011 ................................................... 29 

Slika 9: Bruto vrednost oglaševanja za področje financ v letu 2011 ....................................... 30 

Slika 10: Načrtovani in realizirani prihodki od prodaje oglasnega prostora prilog in posebnih 

projektov v letu 2008 ......................................................................................................... 36 

Slika 11: Primerjava načrtovanih in realiziranih prihodkov od prodaje oglasnega prostora 

prilog in posebnih projektov v letu 2009 ........................................................................... 37 

Slika 12: Primerjava načrtovanih prihodkov od prodaje oglasnega prostora prilog in posebnih 

projektov v letih 2008  in 2009 .......................................................................................... 37 

Slika 13: Primerjava realiziranih prihodkov od prodaje oglasnega prostora prilog in posebnih 

projektov v letih 2008  in 2009 .......................................................................................... 38 

Slika 14: Primerjava realiziranih prihodkov od prodaje oglasnega prostora prilog in posebnih 

projektov za prvo polovico let 2008, 2009 in 2010 ........................................................... 39 

 

 

Preglednica 1:  Bruto vrednost oglaševanja v evrih po vrstah medijev, 2005-2010 ................ 10 



1 

 

1    UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema 

 

Lipičnik (2001, 9) poudarja, da podjetja danes poslujejo v razmerah, ko je ponudba izdelkov 

oziroma storitev na trgu običajno večja od povpraševanja, kar pomeni, da se na trgih med 

ponudniki bije ostra konkurenca. V teh razmerah poskušajo podjetja realizirati svoj osrednji 

cilj, da s poslovanjem dosežejo profit ali na splošno ekonomski uspeh. 

Živimo v času, ki ga zaznamuje potrošništvo. Na trgu se dnevno pojavljajo novi proizvodi ali 

pa stari dobivajo novo obliko in s pomočjo oglaševanja želijo proizvajalci svoje proizvode 

približati potrošnikom. V tej poplavi oglasov,  večino le-teh potrošnik samo preleti, kot 

pravijo Wells, Burnett in Moriarty (2006, 327) se zelo malo ljudi ustavi pri enem oglasu tako 

dolgo, da bi ga dojeli, kot bi si oglaševalec želel, še posebej, če oglas ni preprost in jasen že 

na prvi pogled. Kot nadaljujejo, stoji za vsako uspešno kampanjo velika ideja ali koncept. 

Ustvarjalnost je beseda, ki v današnjem svetu postaja sestavni del procesa oglaševanja. Cilji 

oglaševanja so različni, odvisni so od cilja, ki ga podjetje želi doseči, a njihova skupna točka 

je povezana s povečevanjem prodaje. To lahko dosežemo le z oglaševanjem, ki je izvirno, 

edinstveno, opaženo in naredi vtis. Alstiel in Grow (2006, 226) pravita, da mora biti sporočilo 

v oglasu prepričljivo, tako da ljudi prepriča, da nekaj storijo. Da pa bi bil oglas ustvarjalen, še 

dodaja, mora ustvariti povezavo z občinstvom in  mu prodajno idejo predstaviti na 

nepričakovan način. 

Na trgu je veliko ponudbe in različnih oglaševalskih kanalov oziroma medijev, zato je zelo 

pomembno, da oglaševalec temeljito preuči posebnosti in značilnosti posameznih medijev 

oziroma oglaševalskih kanalov. Najpomembnejši kriterij pri izbiri je, da medij pokriva ciljno 

občinstvo. V današnjem času je vse bolj pomembno tudi to, da ta medij zna ponuditi 

oglaševalsko rešitev pisano na kožo oglaševalcu, ki zadovoljuje njegove cilje. 

Podjetja, ki oglašujejo, se morajo zavedati svojih pravic, da od medijev zahtevajo vsaj 

določene povratne informacije o učinkovitosti posameznih akcij. Čeprav je to včasih težko 

merljivo, pa vendarle obstajajo načini, da se ovrednoti uspešnost posamezne oglaševalske 

kampanje. Pri oblikovanju oglasa je ključno zasledovanje namena oziroma ciljev podjetja, ki 

so lahko povečanje prepoznavnosti ali ugleda, povečanje prodaje, povečanje števila kupcev in 

drugi. Skladno s temi cilji je potrebno oblikovati tudi konkretno oglasno sporočilo. Oglas 

lahko vsebuje tudi različne vsebine, ki omogočajo pridobivanje povratnih informacij s trga 

oziroma neposredno od potrošnikov. Kot razlagam v obravnavanih praktičnih primerih, so bili 

za pridobivanje povratnih informacij ključni oglasi, ki so potrošnike nagovarjali h 

konkretnemu odzivu. 



2 

 

Z analizo konkretnih oglaševalskih akcij v podjetju Žurnal media bi radi dokazali, da uvajanje 

ustvarjalnih oglasnih rešitev pozitivno vpliva na rast prihodkov od oglaševanja. Konkretne 

oglaševalske akcije so bile izvedene za določene naročnike, ki so s temi kampanjami želeli 

doseči različne cilje. V procesu uvajanja ustvarjalnih oglasnih rešitev sem tudi sama, kot 

urednica priloge Žurnalček, sodelovala z oblikovanjem nagradnih iger in besedil za konkretne 

naročnike.  

1.2 Namen in cilji naloge  

 

Z obravnavo in analizo konkretnih oglaševalskih akcij, ki so bile izvedene v podjetju Žurnal 

media, želim dokazati, da ustvarjalno oglaševanje pozitivno vpliva na dohodke od oglaševanja 

v podjetju Žurnal media. S pomočjo intervjujev z vodilnimi delavci v podjetjih oglaševalcev v 

medijih Žurnal media sem želela pokazati, da kreativne oglasne rešitve na učinkovit način 

dosegajo rezultate, ki jih naročnik želi. 

Cilji teoretičnega dela naloge:  

- določitev vloge in pomena trženja ter trženjskega komuniciranja, 

- preučitev teoretičnih izhodišč za ustvarjalno in uspešno oglaševanje, 

- preučitev značilnosti oglaševanja v tiskanih medijih,  

- določitev teoretičnih izhodišč za uspešno izvajanje oglaševalskih akcij. 

Cilji empiričnega dela naloge: 

- raziskava dejavnikov, ki vplivajo na odločitev oglaševalca o izboru določenega oglasnega 

medija, 

- predstavitev procesa uvajanja ustvarjalnih oglasnih rešitev v podjetju Žurnal Media, 

- predstavitev konkretnih oglaševalskih akcij in ustvarjalnih oglasnih rešitev, 

- preučitev vpliva konkretnih ustvarjalnih oglaševalskih akcij na dohodke od prodaje 

oglasnega prostora. 

1.3 Metodologija naloge 

 

Za dosego ciljev je bila preučena dostopna literatura s področja oglaševanja ter predstavljene 

teoretične osnove, definirali smo tudi vlogo oglaševanja in ustvarjalnega oglaševanja. 

Področje je bilo zoženo na področje tiskanih medijev, njegovih zakonitosti in posebnosti.    

Zadani cilji so bili doseženi še z uporabo naslednjih metod: 

- s pomočjo kvalitativne in kvantitativne analize vsebin internih dokumentov podjetja Žurnal 

media, 

- z metodo intervjuvanja treh vodilnih delavcev v oddelku trženja oglasnega prostora 

podjetja Žurnal media, 
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- s kvalitativno in kvantitativno analizo vsebin podatkov iz javno dostopnih baz in raziskav. 

1.4 Predpostavke in omejitve  

 

V podjetju Žurnal media so preko posebne skupine za iskanje ustvarjalnih rešitev 

organizirano uvajali ustvarjalne rešitve v vsebinsko in oblikovno ustvarjanje svojih oglasov. 

Predpostavljam, da organizirano iskanje in izvajanje ustvarjalnih oglaševalskih rešitev 

pozitivno vpliva na prihodke od prodaje oglasnega prostora v podjetju Žurnal Media. Vodilni 

delavci podjetja Žurnal Media so potrdili začetno predpostavko, da bodo pripravljeni 

sodelovati. Z njimi sem navezala osebni stik in sem pri pripravi naloge brez težav pridobila 

potrebne podatke za ugotavljanje rezultatov.  

V dogovoru z odgovornimi v podjetju sem imela pri obravnavanju problema dostop do 

podatkov o načrtovanih in izvedenih oglaševalskih akcijah in o načrtovanih ter dejanskih 

prihodkih od prodaje oglasnega prostora, v časovno omejenem obdobju in sicer od septembra 

2008 do decembra 2010. V nalogi sem podrobneje obravnavala le štiri oglaševalske akcije v 

tiskanih medijih enega podjetja. Ker z analizo zajemam in obravnavam oglaševalsko 

najmočnejše mesece, omejeno časovno obdobje in omejeno število oglaševalskih akcij, 

rezultatov in ugotovitev ne moremo posploševati. 
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2    OPREDELITEV POJMOV  

2.1 Pojmovanje trženja in trženjskega spleta  

Kotler (1996,12) definira trženje kot dejavnost, ki se odvija v povezavi s trgi. Trženje pomeni 

dejavnost, ki se odvija na trgih z namenom, da se sprožijo možne menjave in tako zadovoljijo 

človeške potrebe in želje. Tržnik se mora odločiti, kateri izdelek ali storitev bo predmet 

trženja, po kakšni ceni in kje ga bo prodajal, po katerih prodajnih poteh jih bo uvedel na trg in 

na kakšen način bo izdelke oglaševal. Gabrijan in Snoj (1996, 149) trdita, da si z določitvijo 

ciljnih tržišč, osnovnih strategij trženja in opredelitvijo konkurenčnega položaja, podjetja 

ustvarijo vodila za oblikovanje trženjskega spleta. Trženjski splet je, po njunem mnenju, 

kombinacija trženjskih aktivnosti oziroma njihovih učinkov, s katerimi tržnik deluje na 

izbrana ciljna tržišča v skladu z zastavljenimi strateškimi in drugimi cilji. Ameriško združenje 

za trženje pa definira trženje kot organizacijsko funkcijo in nabor procesov za ustvarjanje, 

komunikacijo in prenašanje vrednosti strankam in za upravljanje odnosov s strankami in 

načine, ki prinašajo koristi organizaciji in vsem zainteresiranim stranem (American marketing 

Association 2007).  

Če povzamemo, lahko rečemo, da je trženje vezni člen med podjetjem in njegovim trgom in je 

zaradi vse večje konkurence bistveno za obstoj in uspešno delovanje podjetja. Le podjetje, ki 

se tega procesa loti organizirano in odgovorno lahko dosega svoje cilje. 

2.2   Vloga in pomen trženjskega  komuniciranja 

Trženjsko komuniciranje je vez med podjetji in njihovimi dejanskimi in potencialnimi kupci. 

Ferjan (1998, 76) trdi, da sta za uspešno trženjsko komuniciranje potrebna vsaj dva – 

prodajalec in kupec. Med njima, kot navaja, poteka več aktivnosti; ena od njih je 

komunikacija. Komuniciranje mora prispevati k boljši obveščenosti, k medsebojnemu 

sodelovanju ter posledično k uspešnejšemu opravljanju nalog vsakega posameznika. 

Komuniciranje je uspešno, kadar poslano sporočilo doseže prejemnika, kadar ga le-ta razume 

in ravna v skladu z njegovo vsebino. 

Potočnik (2000, 111) ugotavlja, da se poslovno okolje danes hitro spreminja, zato je uspešno 

trženjsko komuniciranje eden ključnih dejavnikov, ki podjetjem omogoča uspešno poslovanje. 

Uspešno trženjsko komuniciranje prinaša podjetju prepoznavnost blagovne znamke, 

povečanje prodaje in tako prednost pred konkurenco. Zaradi vedno večje konkurence je tudi 

vloga trženjskega komuniciranja vse večja. Trženjsko komuniciranje je po njegovem mnenju 

zapleten proces, ki obsega organizacijo, sredstva, metode in sporočila, s katerimi prenašamo 

informacije o temeljnih značilnostih izdelka, da bi se lahko uporabniki lažje in hitreje odločili 

za nakup.  
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Trženjskega komuniciranja ne moremo gledati samostojno, ampak kot eno od sestavin 

trženjskega spleta, zato je pomembno, da je usklajeno z ostalimi sestavinami. Po Makovec 

Brenčič in Hrastelj (2003, 233-234) je trženjsko komuniciranje sestavina trženjskega spleta, ki 

je na eni strani najbolj izpostavljena kritični javnosti, po drugi pa je najbolj podložna 

spremembam in novostim. Cilj komuniciranja je slej ko prej porabnike in odjemalce prepričati 

o prednostih izdelkov in storitev, ki si jih želijo, jih potrebujejo ali po njih povprašujejo. Z 

drugimi besedami, gre za prenos besedila kupcu, porabniku ali prodajni poti, s katerim si 

podjetje prizadeva sporočiti navedenim prejemnikom, zakaj naj izdelek kupijo.  

Trženjsko komuniciranje je torej način, da podjetje o svojem delovanju obvešča javnost in 

kupce. Podjetja se morajo zavedati velikega pomena uspešnega trženjskega komuniciranja, saj 

je to eden ključnih dejavnikov za uspešno poslovanje podjetja. Belch in Belch (1993, 21) v 

sklop trženja vključita vse dejavnosti komuniciranja, s katerimi podjetje obvešča in prepričuje 

kupce o svojih izdelkih in dejavnostih. Pri postavljanju strategije trženjskega komuniciranja 

podjetje po njunem mnenju kombinira različna orodja, tako da ustvari učinkovit splet 

trženjske komunikacije.  

Podjetja so v preteklosti komunikacijske elemente razumela kot ločene dejavnosti, danes pa 

velja mnenje, da je njihova integracija ključna in nujna za uspeh. Le z ustrezno kombinacijo 

različnih orodij trženjskega komuniciranja podjetje lahko doseže svoje cilje. Pickton in 

Broderick (2005, 67) integrirano trženjsko komuniciranje definirata kot proces, ki vključuje 

upravljanje in organizacijo vseh akterjev, ki analizirajo, načrtujejo, implementirajo in 

nadzorujejo vse trženjsko-komunikacijske stike, medije, sporočila in oglaševalska orodja 

osredotočena na izbrane ciljne javnosti na način, da prinašajo maksimalno ekonomičnost, 

učinkovitost, delovanje, izrabo in koherentnost trženjsko-komunikacijskih naporov, da bi z 

njimi dosegli prej zastavljene produktne in korporacijske trženjsko-komunikacijske cilje. 

Pri iskanju ustrezne kombinacije orodij si lahko podjetje pomaga z izbiranjem med različnimi 

komunikacijskimi potmi. Po Kotlerju (1998, 596) komunikacijski splet ali komunikacijske 

poti sestavljajo oglaševanje, neposredno trženje, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostmi in 

publiciteta ter osebna prodaja. Podjetje določi, katero komunikacijsko pot ali kombinacijo 

različnih poti bo uporabilo, da bi njihovo sporočilo doseglo želeno ciljno skupino in jo 

prepričalo. Kadar izberejo več poti, je pomembno, da med seboj delujejo usklajeno in 

celovito, kar dosežemo le z integriranim trženjskim komuniciranjem. 

2.3 Definicija ustvarjalnosti in ustvarjalnega oglaševanja 

Kotler (1996, 627) definira oglaševanje kot vsako plačano obliko neosebnega predstavljanja 

in promocije zamisli, dobrin in storitev, ki jo plača znani naročnik, Kitchen (1999, 9) pa pravi, 

da je oglaševanje vsaka plačana oblika neosebne predstavitve ali pospeševanja idej, izdelkov 

in storitev s strani prepoznanega sponzorja. 
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Richards in Curran (2002) postavljata vprašanje definicije oglaševanja, ki bi ustrezala 

današnjemu času in razmeram. Menita, da je vsaka inovacija na področju komunikacij 

vplivala na oglaševanje in je vanj vnesla spremembe, a kljub temu naj bi ali bi vsaj morali 

določiti neke osnovne elemente, ki določeno aktivnost definirajo kot oglaševanje. Avtorja 

menita, da je sedanja definicija nezadostna in bi bilo potrebno v dialog o teh elementih 

vključiti številne marketinške strokovnjake, ki bi tako postavili novo, današnjemu času 

ustrezno definicijo oglaševanja.  

Oglaševanje bi torej lahko označili kot vse aktivnosti, ki na določen proizvod ali storitev 

pritegnejo pozornost občinstva. Te aktivnosti potekajo po različnih kanalih, kot so tiskani ali 

elektronski mediji ali druge oblike prenašanja sporočil. Zaradi zaostrenih razmer konkurence 

na trgu je vedno pomembnejša beseda, ki dopolnjuje oglaševanje ustvarjalnost. Ustvarjalno 

oglaševanje postaja nujnost. Srića (1999, 32) postavi za osnovni kriterij ustvarjalnosti 

originalnost. Beseda originalnost pomeni, da izvajaš nekaj, kar še nihče dotlej ni izvedel. 

Nekaj novega, drugačnega. 

Marsteller (1994, 18) med pravili ustvarjalnega oglaševanja poudarja edinstvenost, oglas naj 

po njegovem mnenju poudarja pozitivne lastnosti izdelka, oglas naj bo nenavaden, 

ustvarjalen, včasih je lahko tudi šokanten, da ga med množico oglasov potrošnik opazi. 

Dodaja tudi, da se moramo zavedati, da z oglasom želimo prepričati potrošnike, ki jim je 

izdelek namenjen, ne pa proizvajalca. Pri oblikovanju naj ustvarjalci tudi upoštevajo, da mora 

poznati razloge, zaradi katerih potrošniki določen izdelek lahko sprejmejo ali zavrnejo. Oglas 

naj pri potrošniku zbudi čustveno stanje, ki ga motivira, da izdelek kupi. Oglaševalec pa naj 

se tudi zaveda, da z oglasom ustvarja odnos med potrošnikom in izdelkom, izogiba naj se 

klišejem in poskuša ustvariti edinstven oglas. Cilji oglaševanja so različni, a mednje zagotovo 

sodi cilj, da je oglas učinkovit in tako doseže svoj načrtovani namen. 

Po mnenju Wellsa, Burnetta in Moriarty-eve (1992, 422) so glavni elementi učinkovitega 

oglaševanja pomembnost, originalnost in vpliv. Poleg vseh naštetih lastnosti ustvarjalnega 

oglaševanja pa je pomembno, da se pri oblikovanju ne osredotočimo le na en oglas. Kot pravi 

White (1972, 29) se ustvarjalnost v oglaševanju ne sme omejevati samo na posamezne 

značilnosti ustvarjalnosti, na primer le na originalnost ali nepričakovanost, prav tako se ne 

sme osredotočati samo na en oglas. Delovati mora celostno, obenem pa mora biti vpeta v širši 

kontekst kreativne strategije, sicer je obsojena na neuspeh. 

Po besedah Bergoča (2011), člana uprave podjetja Žurnal Media za prodajo, je težko razmejiti 

med klasičnim in ustvarjalnim oglaševanjem, saj vse, kar je na začetku ustvarjalno, sčasoma 

postane klasično oziroma že videno, ko je enkrat ali dvakrat uporabljeno v določenem mediju. 

Zato naj bodo ustvarjalci ustvarjalnih oglasov pozorni, da se ne ujamejo v past uporabe tako 

imenovanih instantnih rešitev, oziroma recikliranja obstoječih oglasnih rešitev, ampak naj 

iščejo vedno nove, drugačne oblike oglasov in nove, drugačne oblike oglaševanja. 
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Ideje, ki jih ustvarjalci uporabijo, morajo biti torej ustrezne oziroma pomembne za ciljne 

skupine. Oglaševalska ideja velja za ustvarjalno, če je nova, sveža, nepričakovana in 

neobičajna. Danes je ustvarjalnost v oglaševanju nepogrešljiva, a je pri oblikovanju oglasov ni 

tako lahko uresničiti. 

2.4 Prikrito oglaševanje 

V praksi pogosto prihaja do vključevanja oglasnih sporočil v novinarska besedila, kar 

imenujemo prikrito oglaševanje. Poler Kovačič (2004, 102-103) ga definira kot obliko objave 

besedil, ki so videti kot novinarska, a so po svojem bistvu in izvoru oglaševalska. Prikrita 

oglaševalska sporočila bralca oziroma potrošnika zavajajo, saj se v sporočilu, ki ga sprejema 

kot neodvisno novinarsko informacijo, skriva prikrito oglaševanje, ki je nekorektno, etično 

sporno in tudi nezakonito. 

Zakon o medijih (ZOM) oglas opredeljuje v 1. točki 46. člena kot: ''Oglaševalske vsebine po 

tem zakonu so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevalnem besedilu oglasi), 

katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem pospeševala pravni 

promet proizvodov, storitev, nepremičnin, pravic ali obveznosti, pridobivala poslovne 

partnerje ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime. Oglasi se objavljajo za plačilo ali 

drugo podobno nadomestilo ali z namenom sooglaševanja.'' 

ZOM (8. oddelek 47. člena) navaja: ''Prepovedano je prikrito oglaševanje, ki naj bi prepričalo 

bralca, poslušalca oziroma gledalca, da v primeru objave posameznega oglasa ne gre za 

oglaševalske vsebine. Za prikrito oglaševanje odgovarjata naročnik objave in odgovorni 

urednik. V primeru prikritega oglaševanja velja domneva, da je bilo storjeno z namenom.'' 

Oglaševanje naj bi bilo strogo ločeno od novinarskih vsebin in jasno označeno. Prepletanje 

novinarskih in oglaševalskih vsebin je v nasprotju z zakonom o medijih kot tudi s Kodeksom 

novinarjev Republike Slovenije. 

Čeprav je prikrito oglaševanje z zakonom o medijih prepovedano, so tovrstne vsebine za 

oglaševalca zanimive in vabljive, saj so tržne raziskave pokazale, da je oglasno sporočilo v 

obliki klasičnih novinarskih vsebin bolj odzivno kot odkriti oglasi, ki so ločeni od novinarskih 

vsebin. Novkovič (2011) poudarja, da je pomembno, da je oglas jasno označen in hkrati 

atraktiven. To je po njegovem mnenju edina prava pot in je izrednega pomena za oglaševalce 

in medije. Ustvarjalnost, ki to ni v pravem pomenu besede, je po njegovih besedah prava 

bolezen. Poudari še, da lahko po njegovem mnenju na dolgi rok uspejo le tisti, ki v 

oglaševanju spoštujejo etiko oglaševanja, in da je neetično oglaševanje na dolgi rok tudi 

neučinkovito. 
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3    OGLAŠEVANJE V TISKANIH MEDIJIH 

3.1 Značilnosti oglaševanja v tiskanih medijih 

Kotler (1996, 596) postavi oglaševanje kot enega od elementov trženjskega komuniciranja. 

Skupaj z odnosi z javnostjo, osebno prodajo ter pospeševanjem tvori oglaševanje, po 

njegovem mnenju, tako imenovani marketinško komunikacijski splet. Tiskani mediji so eno 

od orodij trženjskega komuniciranja. Završnik in Mumel (2003, 35) pravita, da lahko 

oglaševalci s pomočjo tiska dosežejo občinstvo v zelo velikem dosegu. Bralci ponavadi v 

tiskanih medijih iščejo določene informacije in na ta način razumejo oglase kot del 

publikacije. Nastanek oglaševanja in novinarstva sta, kot ugotavlja Jančič (2001, 96) zelo 

povezana. Že prvi časopisi so vsebovali tudi oglase, ki so jih pisali kar novinarji sami. Mediji 

so postali dominantna sila sodobne družbe. Kot ugotavljata tudi Roman in Mass (1995, 59), je 

tisk najstarejši množični medij. 

Slovenska oglaševalska zbornica na svoji spletni strani (Slovenska oglaševalska zbornica, b. 

l.) kot medij definira vsako organizacijo, ki se kot z osnovno ali vzporedno dejavnostjo 

ukvarja tudi z razširjanjem oglasnih sporočil. To so televizija, radio, časopis, revije, jumbo 

plakati. Primarni nalogi medijev sta informirati in zabavati. Posamezniki izbirajo tiste medije, 

ki jim omogočajo najboljšo zabavo in najkakovostnejše informacije, oglasi pa jih zanimajo 

šele sekundarno. Agencija Mediana (Mediana d. o. o., b. l.) razdeli glavne oglaševalske 

kanale na: dnevne časopise, priloge dnevnih časopisov, časopise, revije, televizijske 

programe, medije na prostem, kinematografe, internet, vloženke v tiskanih medijih in mobilni 

marketing.  

Po Završniku in Mumlu (2003, 36) so splošne značilnosti tiskanih medijev: 

- sporočilo je brano in videno, 

- sporočilo ne prekinja neposredno vsebine, 

- sporočilo je lahko znova prebrano, 

- velika pozornost ob branju, 

- podrobnejša predstavitev izdelka, 

- branje je možno praktično vsepovsod. 

Sporočila, ki jih vsebujejo tiskani mediji, lahko beremo na skoraj vseh lokacijah in jih lahko 

tudi večkrat preberemo, zato je lahko učinkovitost oglasnih sporočil večja. Časopise uvrščamo 

med najstarejšo obliko tiskanih medijev. Kljub pojavu različnih novih medijev je njihova 

vloga še vedno precej velika in so zelo pomembni v vsakdanjem medijskem obveščanju. 

Oglaševanje v tiskanih medijih ima svoje prednosti in tudi slabosti, ki se jih mora vsak 

oglaševalec zavedati in zato izbiro medija prilagoditi svojim potrebam. 

Blythe (2000, 53) prednosti in slabosti oglaševanja v tiskanih medijih definira takole: 



9 

 

- Nizka cena; mali oglasi se lahko uvrstijo v medij za zelo malo denarja, celo precej obsežna 

kampanja se lahko izvede relativno poceni. 

- Oglasi se lahko hitro vstavijo oziroma dajo v časopis ali revijo; medtem ko potrebujejo 

televizijske postaje običajno precej časa za naročilo oglasov. Običajno lahko časopisi 

sprejmejo oglas v tisk za naslednji dan. 

- Možen je odziv s kuponi; v nasprotju s TV oglaševanjem so lahko obrazci za naročila 

vključeni v oglas. To omogoča kupcem lažje naročanje, oglaševalcem pa lažje spremljanje 

oglaševalskega učinka po posameznih revijah. 

- Lažje ciljanje; ker veliko revij cilja na specializirana tržišča (na primer revije za golf), so 

tudi bralci zainteresirani za periodično oglaševanje.  

- Tisk lahko sprejema več oglasov kot televizija (TV); večina evropskih držav ima omejitve 

na količino dopuščenega oglaševanja na TV. V vsakem primeru je televizijski čas omejen, 

saj mora biti del televizijskega prostora namenjen rednemu programu. Tiskani medij 

potrebuje le nekaj dodatnih listov, medtem ko TV postaje ne morejo dnevu dodati nekaj ur. 

- Izdelki so pogosto zbrani v skupinah – mali oglasi; v posebnih razdelkih v časopisu ali v 

posebnih prodajnih razdelkih v imeniku zberejo oglaševalce v skupine. To pomeni, da ko 

bralec išče specifičen izdelek ali storitev, lahko prebere oglase samo v teh razdelkih. Zato 

so taki oglasi manjši in tudi cenejši. 

- Kratek čas trajanja; časopisi so še posebej kratkega veka; kar je danes novica dneva, je jutri 

le še star časopis. 

- Slabša kakovost tiska; včasih ilustracije ali fotografije izdelka ne izgledajo najbolje v 

časopisih, ker so le ti natisnjeni na papirju slabše kakovosti. 

- Pasivni medij; tiskan oglas ne doseže takega učinka kot bi ga dosegel na TV ali po radiu. 

- Nižja raven opismenjenosti; v večini evropskih držav in Amerike raven opismenjenosti 

pada. Veliko ljudi nima razvitih bralnih navad, kar jim omejuje tudi dostopnost do oglasov 

in njihovo razumevanje. 

Čeprav je televizija v preteklih letih prevzela vodilno vlogo na področju oglaševanja, pa 

vendar predstavniki Slovenske oglaševalske agencije (STA 2010). menijo, da za tiskane 

medije ni bojazni. Po ugotovitvah Slovenske oglaševalske agencije se trend upadanja 

prodanih naklad časopisov umirja, 20 tiskanih publikacij pa je v preteklem letu (2009) že 

beležilo porast povprečne prodane naklade. V članku je naveden tudi podatek, da so 

brezplačniki edina kategorija medijev, ki od druge polovice leta 2006 ni beležila negativnega 

trenda. Tiskani mediji torej ohranjajo svojo vlogo kot eden pomembnih komunikacijskih 

kanalov. 

3.2   Bruto vrednosti oglaševanja 

V Sloveniji se z raziskavami na področju oglaševanja ukvarja inštitut Mediana, ki je bil z 

namenom opravljanja raziskav trga in medijev ustanovljen leta 1992. Bruto vrednost 
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oglaševanja izračunajo iz evidence vseh objavljenih oglasnih sporočil v tisku, na televiziji, 

zunanjih medijih, kinematografih in na internetu. 

Vabšek (2011) iz podjetja Žurnal media opozarja, da Mediana meri le bruto vrednosti 

oglaševanja, ki za ocenjevanje vrednosti oglasov uporablja uradne cenike medijskih družb, v 

teh vrednostih torej niso zajeti odobreni popusti, ki v zaostrenih konkurenčnih razmerah na 

slovenskem medijskem trgu lahko dosegajo tudi 80 %, poleg tega so v teh podatkih zajeti tudi 

kompenzacijski oglasi. Tega se je treba pri uporabi teh podatkov zavedati. 

Preglednica 1: Bruto vrednost oglaševanja v evrih po vrstah medijev, 2005-2010 

 
vrste medijev 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

tv 192.894.719 194.575.923 243.644.866 285.217.479 314.173.570 406.059.512 

revije 35.416.821 39.165.544 43.336.585 49.989.428 46.808.104 45.915.705 

dnevniki 37.077.230 45.318.060 51.714.527 56.643.588 45.687.043 49.913.239 

plakati  24.428.424 30.441.885 32.182.339 35.777.787 37.333.119  

priloge 19.561.043 22.761.572 27.633.840 30.085.617 30.660.848 29.035.989 

časopisi 15.164.200 17.292.220 18.066.943 17.576.510 19.131.165 21.584.490 

vloženke   3.554.377 3.487.982 3.042.424 4.353.760 

kino 1.429.087 1.383.346 1.450.607 1.302.236 1.382.873 1.479.936 

radio ocena 18.192.757 19.102.395 20.439.563 23.096.706 23.096.706 23.189.093 

internet 4.359.712 6.903.655 10.551.416 18.439.657 18.472.327 23.757.673 

mobilni marketing    894.322 862.521 817.445 

vsota 348.523.994 376.944.599 452.575.063 522.511.313 540.650.700 606.106.841 

  

Vir: Mediana d. o. o. 2012. 

Če pogledamo v tabeli 1 bruto vrednost oglaševanja po vrstah medijev, v času med letoma 

2005 in 2008, lahko opazimo rast. V letu 2006 je bila rast vrednosti 6 %, v letu 2007 pa kar 20 

% glede na predhodno leto. Tudi v letu 2008 se je trend rasti bruto vrednosti oglaševanja 

nadaljeval, in sicer je narasla vrednost za 15 % glede na leto 2007. Rast se nadaljuje tudi v 

letu 2009, a znaša le 3 %. V naslednjem letu 2010 se je rast zopet povečala, in sicer je znašala 

12 % glede na predhodno leto 2009 (Mediana d. o. o. 2012).  

Če pogledamo podatke o bruto vrednosti oglaševanja po posameznih letih, lahko ugotovimo, 

da najhitreje narašča in vrednostno vodi oglaševanje na televiziji, sledijo revije, dnevniki, 

plakati, priloge in časopisi. Televizija je še vedno dominanten medij, saj v oglaševalskem 

kolaču predstavlja dobro polovico skupne bruto vrednosti oglaševanja. V petih letih, od leta 

2005 do leta 2010, se je bruto vrednost oglaševanja na televiziji več kot podvojila, narastla je 

za 210 %. Največjo rast je dosegla med letoma 2009 in 2010, in sicer za 29 %. (Mediana d. o. 

o. 2012) 

Gibanja oglaševanja po posameznih vrstah medijev lepo ponazarja naslednji graf v sliki 1.  
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Slika 1: Bruto vrednost oglaševanja po vrstah medijev, 2005-2010 

Vir: Mediana d. o. o. 2012. 

Bruto vrednost oglaševanja v časopisih je od leta 2005 do leta 2007 v povprečju naraščala za 

9 %, v letu 2008 se je znižala za 9,7 % in se nato v letu 2009 povečala za 9 %, v letu 2010 pa 

za 13 %. Medtem ko je bruto vrednost oglaševanja v letih 2005 narasla z 348.523.994 evrov 

na 606.106.841 evrov, kar znaša kar 73 %, se je v tem času bruto vrednost oglaševanja v 

časopisih povečala le za 42 %, kar pomeni, da se je delež časopisov v oglaševalskem kolaču 

od leta 2005 do leta 2010 zmanjšal s 4,4 % na 3,7 % od celotne bruto vrednosti oglaševanja. 

(Mediana d. o. o. 2012) Zanimajo nas predvsem gibanje bruto vrednosti oglaševanja za 

časopise in dnevnike, ta gibanja pa dobro prikazujeta naslednji dve sliki: 
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Slika 2: Bruto vrednost oglaševanja v časopisih 

Vir: Mediana d. o. o. 2012. 
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Slika 3: Bruto vrednost oglaševanja v dnevnikih 

Vir: Mediana d. o. o. 2012. 

 

V dnevnih časopisih je bruto vrednost oglaševanja od leta 2005 do leta 2008 rastla v 

povprečju 15 % na leto, nato je v letu 2009 upadla za 20 % in v letu 2010 narastla za dobrih 9 

% in se povzpela na 50 milijonov evrov letnih oglaševalskih sredstev. Od leta 2005 do leta 

2010 se je delež oglaševanja v dnevnikih zmanjšal z 10,6 % na 8,2 %. (Mediana d. o. o. 2012) 
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Slika 4: Bruto vrednost oglaševanja; primerjava leta 2005 z letom 2010 

Vir: Mediana d. o. o. 2012. 

Največji skok je pri internetnem oglaševanju, kjer se je vrednost več kot potrojila. Na 

televiziji se je bruto vrednost oglaševanja več kot podvojila, medtem ko v dnevnih časopisih 

in časopisih ne opažamo bistvenih sprememb. Dve novi obliki oglaševanja sta vloženke in 

mobilni marketing, ki pa ne predstavljata znatnejšega deleža bruto oglaševalskega kolača. 
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3.3    Odločanje o izboru tiskanega medija 

Tiskane medije lahko razdelimo v dve glavni skupini, na časopise in revije. Znotraj teh dveh 

skupin obstaja več različic (npr. dnevniki, tedniki, mesečniki, priloge, itd.), ki se razlikujejo 

glede na to, kje izhajajo, kdaj izhajajo in komu so namenjeni. Nacionalna raziskava branosti 

(NRB 2012) v svojo raziskavo vključuje 8 dnevnih časopisov, 20 prilog, 2 več-dnevnika, 15 

tednikov, 5 dvo-tednikov, 31 mesečnikov, 3 dvo ali več mesečnike, 9 brezplačnikov, kar 

skupaj znaša kar 93 različnih tiskanih medijev. Raziskava ne vključuje vseh tiskanih medijev 

v Sloveniji, tako da je izbira medijev še obširnejša. Ti podatki kažejo, da ima naročnik na 

voljo veliko število različnih tiskanih medijev, zato za odločanje o izbiri najbolj ustreznega 

medija za doseganje svojih oglaševalskih ciljev potrebuje več podatkov. Osnova za odločanje 

o oglaševanju je medijski načrt, na podlagi katerega podjetje oblikuje medijsko strategijo. Pri 

pripravi medijskega načrta si medijski načrtovalci pomagajo z različnimi viri podatkov, med 

katerimi so Nacionalna raziskava branosti, pokritost, naklade tiskanih medijev, doseg 

tiskanega medija, stroški na tisoč izpostavitev in drugi. 

3.3.1 Nacionalna raziskava branosti 

Nacionalna raziskava branosti je raziskava o bralnih navadah prebivalstva posamezne države. 

Raziskava kaže, kakšne so bralne navade Slovencev, katere časopise in revije poznajo, katere 

berejo in tudi, kako pogosto jih berejo. Nacionalno raziskavo branosti po naročilu Slovenske 

oglaševalske zbornice izvaja podjetje Valicon d.o.o., ki je ena vodilnih družb za trženjsko 

svetovanje in raziskave na področju jugo-vzhodne Evrope (NRB 2012).  

 

 
Slika 5: Nacionalna raziskava branosti dnevnih časopisov v obdobju 2007 – 2010 

Vir: NRB 2012. 
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Na sliki 5 so predstavljeni dnevni časopisi Delo, Dnevnik, Večer, Finance in Žurnal 24. 

Žurnal 24 je pričel izhajati septembra 2007 in je zabeležil velik skok do leta 2008, nato se 

branost povečuje v vsakem valutnem obdobju do leta 2010. Časopisu Delo branost v celotnem 

obdobju rahlo pada, le v valutnem obdobju 2009-2010 ni bistvenih sprememb. Branost 

časopisa Dnevnik od leta 2007 do leta 2009 pada, ko je branost najnižja, nato v letih 2009  in 

2010 rahlo narašča. Branost časopisa Večer v obdobju 2007 do 2008/II-2009/I pada, in nato v 

naslednjih obdobjih beleži rahlo rast. Branost časopisa Finance je ves čas od leta 2007 do leta 

2009 padala in se v zadnjem valutnem obdobju povzpela za 10.000 bralcev. (NRB, 2012) 

 

Slika 6: Nacionalna raziskava branosti treh najbolj branih tednikov 

Vir: NRB 2012. 

 

V letu 2006 je bil Nedeljski dnevnik daleč najbolj bran tednik in je imel več kot dvakrat več 

bralcev kot druga dva najbolj brana tednika. V naslednjih letih je branost opazno padala do 

leta 2009, do leta 2010 pa je zopet narastla na 355.000 bralcev. Branost tednika Nedelo je do 

valutnega obdobja 2009 upadala, nato do leta 2010 rahlo naraščala. Žurnal je od začetka 

izhajanja leta 2006 do leta 2008 beležil precejšnjo rast branosti, ki se je v prihodnjih treh 

obdobjih umirila in v zadnjem valutnem obdobju spet zabeležila opaznejšo rast. (NRB 2012) 

3.3.2 Stroški za 1000 izpostavitev 

Pri odločanju za oglaševanje v tiskanem mediju je velikokrat najpomembnejši argument 

podatek o tako imenovanem ''Cost per Thousand'' oziroma CPM. Na spletni strani Marketing 

metrics made simple (Roy b. l.) o njem piše: 

CPM = STROŠEK / (CILJNO OBČINSTVO /1000) 

ali 

CPM = STROŠEK x 1000 / CILJNO OBČINSTVO 
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CPM ali strošek na tisoč izpostavitev je strošek, ki nastane, da z določenim medijem ali 

oglasnim sporočilom dosežemo 1000 ljudi ali gospodinjstev. Kazalnik je primeren za pripravo 

poročil in analiz. Medijski načrtovalci ga izračunavajo, da bi ocenili učinkovitost kampanje in 

da bi primerjali stroške različnih medijev. Da bi bili rezultati vsaj razumno točni, mora 

primerjava vsebovati medije, ki vsaj približno vključujejo isto občinstvo. Ker je strošek CPM 

v brezplačnih tiskanih medijih relativno nižji kot v drugih, je to pogosto odločilen argument, 

ki govori v prid oglaševanju v tem mediju. 

3.4    Oblikovanje učinkovite oglaševalske akcije 

3.4.1 Določitev ciljev oglaševanja 

Opredelitev ciljev je prva naloga oglaševanja. Starman (1996, 17) med cilje oglaševanja šteje 

povečanje prodaje, povečanje tržnega deleža, osveščenosti, informacije o produktih in 

izboljšanje ugleda podjetja. Po njem oglaševanje predstavlja ustvarjalen način trženjskega 

komuniciranja, ki prenaša informacije in predstave o izdelku preko množičnih medijev 

velikemu številu potrošnikov. Kotler (1996, 603) pa meni, da je določitev ciljnih odzivov 

odločilna postavka pri oblikovanju komunikacijskega programa.  

Kotler (1998, 629) predstavi možne cilje oglaševanja: 

-   Obvestiti: obvestiti trg o novem izdelku; predlagati nove načine uporabe izdelka; obvestiti 

trg o spremembi cene; razložiti, kako izdelek deluje; opisati obstoječe storitve; popraviti 

napačne vtise; zmanjšati negotovost kupcev; graditi podobo podjetja. 

- Prepričati: graditi naklonjenost do blagovne znamke; spodbujanje k prehodu z druge na 

našo blagovno znamko; spreminjati zaznavanje lastnosti izdelkov pri kupcih; prepričati 

kupce, da sprejemajo znamko; prepričati kupce, naj takoj kupijo izdelek. 

- Opomniti: opomniti kupca, da bo morda kmalu potreboval izdelek; opomniti kupca, kje 

lahko kupi izdelek; ohraniti zavedanje kupca o izdelku; ohraniti izdelek v kupčevem 

spominu tudi izven sezone. 

Šele ko podjetje izbere in definira cilje oglaševanja, lahko vodja trženjskega komuniciranja 

postavi strategijo oglaševanja. Kot meni Hutt in Spech (2001, 412), omogoča vodji 

trženjskega komuniciranja znanje o tem, kaj mora oglaševanje izpolniti, da bolj natančno 

oceni, določi oglaševalski proračun in zagotovi določeno mero, na osnovi katere je 

oglaševanje lahko vrednoteno. Dodaja, da mora v posebnem določanju oglaševalskih ciljev 

vodja trženjskega komuniciranja zagotoviti, da potekajo oglaševalske naloge v skladu s 

trženjsko strategijo; oglaševanje mora torej izpolniti marketinške strategije in določen namen 

oglaševanja, ki mora zrcaliti splošno namero in namen celotne strategije. Cilji oglaševalskega 

programa morajo biti po njegovem mnenju dovzetni za vlogo, za katero je oglaševanje 

ustrezno: ustvarjanje zavedanja, zagotavljanje informacij, vplivanje na vedenje kupcev in 
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opominjanje kupcev na obstoj izdelkov in podjetij. Ugotavljanju ciljev oglaševanja naj 

podjetje nameni dovolj pozornosti, da bo izbrana strategija dejansko dosegla tiste cilje, ki  si 

jih podjetje želi doseči. 

3.4.2 Določitev proračuna 

Podjetje oglaševanju svojih izdelkov ali storitev namenja določena sredstva. Pri določanju 

višine sredstev se v podjetjih običajno odločajo tako, da namenijo določen odstotek skupnih 

letnih prihodkov od prodaje izdelkov ali storitev za potrebe oglaševanja. Zanimiv komentar, 

ki ga običajno pripisujejo Lordu Leverhulmu pravi (Riley, 2012): ''Zavedam se, da gre 

polovica vseh sredstev, ki jih namenjam oglaševanju v nič, a ne vem katera polovica.'' Trditev 

je lahko do določene mere resnična, a vendar obstajajo načini, kako določiti proračun in ga 

tudi razporediti tako, da bomo racionalno potrošili sredstva in dosegli zastavljene cilje.  

Potočnik (1998, 116) definira štiri temeljne metode za izdelavo proračuna stroškov tržnega 

komuniciranja: 

- Metoda razpoložljivih sredstev: kolikor si lahko podjetje privošči za tržno komuniciranje. 

- Metoda odstotka od vrednosti prodaje: podjetje določi odstotek od predvidene prodaje in ta 

sredstva porabi za tržno komuniciranje. 

- Metoda primerjave s konkurenti: podjetje se odloči za enako vlaganje v tržno 

komuniciranje kot konkurenti. 

- Metoda cilja: podjetje izvaja različne trženjsko-komunikacijske dejavnosti toliko časa, da 

doseže načrtovane prodajne cilje.  

 

White (2010) dodaja še naslednje tri metode: 

- Zgodovinska: pri kateri za oglaševanje namenjate približno toliko sredstev, kot ste jih v 

preteklih treh do petih letih. 

- Metoda tržnega deleža: podjetje določa svoj proračun glede na tržni delež, ki ga ima na 

trgu.  

- ''Vse kar si lahko privoščite.'' 

Po njegovem mnenju je edina učinkovita in smiselna metoda cilja, saj le z njo lahko 

enakovredno dosežemo tako notranje kot zunanje cilje podjetja. Vsekakor je oblikovanje 

oglaševalskega proračuna zelo zahtevna naloga, če želimo s čim manjšimi vlaganji doseči čim 

večji učinek, zato je temu področju potrebno nameniti posebno pozornost. Ni pa preprosto 

ugotoviti, kakšen je dejanski učinek določene aktivnosti in kateri rezultat je posledica le-te 

aktivnosti, zato je dobrodošlo, kadar je akcija lahko tako oblikovana, da ima direkten povratni 

učinek.  
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3.4.3 Oblikovanje oglasnega sporočila 

Od oblike oglasnega sporočila in njegove vsebine je odvisno, kakšen učinek bo imelo 

sporočilo, zato se je potrebno oblikovanja oglasnega sporočila lotiti celostno. O posameznih 

elementih oblikovanja oglasa obstaja veliko mnenj. Kotler (1996, 603-604) na primer pravi, 

da moramo pri oblikovanju oglasa določiti njegovo vsebino, potem moramo določiti zgradbo 

sporočila, njegovo obliko in na koncu še vir sporočila, oziroma tistega, ki naj to sporočilo 

posreduje. Kotler (1998, 632-635) še dodaja, da je pri izbiri oblike oglasa zelo pomembna 

slikovna predstavitev, saj si ljudje lažje zapomnimo informacije, ki so podane na slikovni 

način kot pa samo besedilo. Meni tudi, da mora naslov oglasa v kupcu vzbuditi zanimanje. V 

primeru, da tiskan oglas spremlja besedilo, mora le-to vsebovati čim več informacij, 

zanimivih za ciljno skupino. Oglas mora vsebovati vse pomembne informacije. Sporočilo v 

tiskanih medijih mora sporočati, kaj zanimivega in zaželenega o izdelku, vsebovati mora tudi 

postavko, zaradi katere je izdelek drugačen in se razlikuje od drugih blagovnih znamk.  

Poleg informacij, ki jih v oglasu želimo posredovati in jih moramo skrbno oblikovati, da bi 

lahko učinkovito informirali potrošnike, je pomembno, da se osredotočimo tudi na druge 

dejavnike. Med njimi Du Plessis (2005, 125) posebej omeni dolžino trajanja oziroma velikost 

oglasa, izbiro barv in vrstni red predstavitve posameznih argumentov. Ugotavlja tudi (2005, 

129), da sta pri tiskanih medijih med pomembnejšimi dejavniki opaznosti in sposobnosti 

pomnjenja oglasov uporaba barv in določanje velikosti oglasa. Ugotavlja, da večji in barvni 

oglasi pritegnejo odjemalca za dalj časa kot manjši ali črno-beli oglasi. 

Med različnimi mnenji menim, da je zanimiva tudi trditev Wellsa in drugih (1992, 447), da 

tiskan oglas, ki naj bi si ga potrošniki zapomnili, izpostavi podobo znamke, manj poudarja 

besede in da več poudarka vizualnemu vtisu. Preprosti tiskani oglasi želijo doseči svoj cilj z 

manj besedami in na preprostejši način. Besedne zveze in stavki so kratki, splošno znani in 

zgoščeni, saj je prostor drag, zato mora imeti vsaka beseda točno določen cilj in mora biti 

učinkovita, da posreduje informacijo, ki jo želimo prenesti potrošniku. Oglas sestavljajo 

različni elementi, pomembno pa je, da so med seboj povezani in delujejo kot celota. 

3.4.4  Izbor ciljnega občinstva 

Kotler (1996, 599) pravi, da mora začeti trženjski oglaševalec z že jasno izoblikovano podobo 

o ciljnem občinstvu. To so lahko možni kupci izdelkov njegovega podjetja, obstoječi 

uporabniki, tisti, ki odločajo ali vplivneži. Občinstvo lahko sestavljajo posamezniki, skupine, 

posamični deli prebivalstva ali vsi skupaj. Občinstvo bistveno vpliva na odločitve o tem, kaj, 

kako, kdaj, kje in komu bo oglaševalec sporočal.  

Eden od dejavnikov, ki lahko zaznamuje določeno ciljno skupino, je tudi osebni neto mesečni 

dohodek. V tem primeru si lahko oglaševalec pri izbiri tiskanega medija pomaga tudi s 
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podatki o deležu branosti dnevnih časopisov s strani posamezne skupine, glede na osebni neto 

mesečni dohodek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Slika 7: Delež branosti dnevnih časopisov glede na osebni neto mesečni dohodek 

Vir: NRB 2012. 

Razširjeno je mnenje, da so namenjeni brezplačniki predvsem bralcem iz nižjih dohodkovnih 

razredov, vendar zgornji grafikon dokazuje, da ima Žurnal24 kot edini brezplačnik, ki je bil 

uvrščen v raziskavo, največjo branost v vseh dohodkovnih skupinah. Zanimivo je, da največjo 

branost, in sicer dosega 24 % ravno v skupini z najvišjimi neto mesečnimi dohodki. (NRB 

2012) 

3.4.5  Odločanje o mediju 

Naslednja naloga oglaševalca je, da izbere tiste oglasne medije, ki po njegovem mnenju 

dosežejo potrošnika najučinkoviteje. Kotler (1996, 638) pravi, da se mora oglaševalec 

odločiti, kakšni bodo želeni doseg, frekvenca in oglasni vtis objave, izbrati mora med 

poglavitnimi vrstami medijev, določiti posamezne medijske prenosnike, opredeliti časovni 

potek sporočanja ter prostorsko postavitev medijev. Z izrazom izbira medija po njegovem 

mnenju, opisujemo iskanje tiste poti, ki na najbolj ekonomičen način doseže naše ciljno 

občinstvo. 

Po Kotlerju (1996, 640) si načrtovalci oglaševanja pri odločanju o pravem mediju pomagajo z 

naslednjimi spremenljivkami: 

- Medijske navade ciljnega občinstva: Radio in televizija sta, na primer, najučinkovitejša 

medija za doseganje najstnikov. 
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- Izdelek: Ženske obleke je najbolje oglaševati v barvnih revijah, fotoaparate pa na televiziji. 

Različne vrste medijev imajo različno sposobnost prikazovanja, vizualizacije, razlaganja, 

verodostojne predstavitve in predstavitve barv. 

- Sporočilo: Sporočilo, ki najavlja veliko razprodajo naslednji dan, bo objavljeno na radiu ali 

v časopisu. Na drugi strani bo sporočilo, ki vsebuje veliko tehničnih podatkov, objavljeno 

v specializirani reviji ali poslano po pošti. 

- Stroški: Televizijski oglasi so zelo dragi, medtem ko so časopisi poceni; pri tem pa so 

pravo merilo stroški za tisoč izpostavitev in ne celotni stroški.   

Pri izbiranju medija, ki bo po mnenju oglaševalca najučinkovitejši, si lahko načrtovalci 

pomagajo z različnimi medijskimi raziskavami in informacijami o obsegu in profilu občinstva 

medijev in stroških medijskega prostora in časa. V Sloveniji so takšne raziskave Nacionalna 

raziskava branosti ali krajše NRB, telemetrija, ki obsega področje gledanosti televizijskih 

programov, in raziskave Mediane, kot so IBO (bruto vrednost oglaševanja), TGI (uporaba 

blagovnih znamk in medijev), RM (dnevno spremljanje poslušanosti radia), različne raziskave 

interneta in druge. 

3.4.6  Merjenje učinkovitosti 

Kakšni so rezultati določene kampanje, ki jo podjetje izvaja je vprašanje, ki si ga mora 

zastaviti vsak oglaševalec, če želi svoja sredstev namenjati za doseganje ciljev, ki si jih 

zastavi. Povečanje prodaje ali prepoznavnosti blagovne znamke sta običajno glavna cilja 

oglaševanja, zato je lahko analiza prodajnih dosežkov dobro merilo za merjenje učinkovitosti 

oglaševanja. Potrebno pa je upoštevati, da vplivajo na prodajo tudi vse druge sestavine 

trženjskega spleta, kot sta na primer cena ali distribucija, oglasna sporočila drugih podjetij, 

nakupne izkušnje in priporočila družine, prijateljev, znancev, konkurenčni izdelki in drugo.  

Potočnik (2000, 286) pravi, da je uspešnost oglaševanja odvisna od intenzivnosti in trajanja 

posameznih oglaševalskih akcij, ki jih morajo trgovska podjetja stalno prilagajati 

spremembam na trgu. Te se po njegovem mnenju nanašajo zlasti na strukturo in obseg 

povpraševanja, kupno moč in reklamne akcije konkurenčnih podjetij. Kot navaja, učinek 

oglaševanja preverjajo tako, da na enem segmentu izvajajo reklamno akcijo, na drugem pa ne. 

Razlika v obsegu prodaje nato pove, kakšen je rezultat določene oglaševalske akcije.  

Vabšek (2011) iz podjetja Žurnal Media pravi, da podjetje običajno istočasno izvaja več 

aktivnosti trženjskega komuniciranja, zato je merjenje učinkovitosti posamezne aktivnosti 

oteženo. Oteženo je tudi merjenje učinkovitosti skupka vseh aktivnosti trženjskega 

komuniciranja podjetja v določenem obdobju ravno zato, ker na kupno odločitev vplivajo 

številni dejavniki. Iz tega razloga so, kot nadaljuje, v podjetju Žurnal Media začeli uvajati 

ustvarjalne oglaševalske projekte, ki so bili vsebinsko zasnovani interaktivno, kar pomeni, da 

so vedno vsebovali nagradno igro ali natečaj, ki je omogočal spremljanje in natančno 
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merjenje odziva kupcev. Najučinkovitejše orodje za spremljanje učinkovitosti so bile po 

njihovih izkušnjah nagradne igre in kuponi s popusti, ki jih je kupec kasneje dejansko unovčil 

na prodajnem mestu. 

Kot ugotavlja Vlachova (2007) obstaja več načinov in pristopov, kako meriti učinkovitost 

posamezne akcije. Pri tem si po njenem mnenju lahko pomagamo z naslednjimi kriteriji: 

- stranke povedo, kako so izvedele za nas, 

- povečana prodaja oglaševanih izdelkov, 

- več klicev na brezplačne telefonske linije podjetja, 

- več klicev neposredno na telefonsko številko podjetja, 

- posebne kode, s katerimi stranke unovčijo ponujene popuste, 

- vrnjeni kuponi, ki so bili izdani ob določeni oglaševalski akciji, 

- povečano število obiskov spletne strani, 

- drugi pokazatelji o delovanju spletne strani, kot je na primer število naročil in drugi. 

  

Vlachova (2007) tudi meni, da je najbolje, če izbere podjetje več kriterijev za ugotavljanje 

učinkovitosti, a zavedati se mora, da vse ni merljivo, še posebej, kadar izvaja več kampanj v 

različnih medijih ob istem času. Pa vendar to lahko doseže s skrbno izbiro kriterijev, ali tako, 

da izvaja kampanje ob različnem času, kar pa ni vedno priporočljivo.  
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4      PREDSTAVITEV PODJETJA ŽURNAL MEDIA D.O.O. 

Žurnal Media d.o.o. je 100 % hčerinsko podjetje Styria Media group AG. Na slovenskem 

medijskem prostoru se podjetje predstavlja s tremi proizvodi – s tednikom Žurnal, dnevnikom 

Žurnal 24 in spletnim portalom zurnal24.si. Styria Media Group je na slovenskem prostoru 

prisotna še z deleži v časopisni hiši Dnevnik, založniški hiši, ki izdaja revije, Adria Media 

Ljubljana d.o.o., ter v enem največjih slovenskih spletnih portalov bolha.com. (Novkovič 

2011)  

4.1   Sobotni Žurnal 

Tedenski Žurnal je pričel izhajati novembra 2003 v nakladi 205.000 izvodov v Ljubljani in 

Mariboru kot prvi brezplačnik v Sloveniji. Ustanovni urednik Žurnala je bil Dejan Steinbuch. 

Žurnal je do novembra 2007 izhajal ob petkih. Ko je podjetje na medijski prostor uvrstilo prvi 

dnevni brezplačni časopis Žurnal 24, je pričel izhajati ob sobotah v vseh večjih slovenskih 

mestih. V tem obdobju je Žurnal dobil novega odgovornega urednika Gorana Novkovića. V 

regionalnih izdajah Ljubljana, Štajerska, Primorska, Gorenjska in Dolenjska ga gospodinjstva 

po pošti prejmejo ob sobotah. (Novkovič 2011.)  

4.2   Prvi brezplačni dnevni časopis Žurnal 24 

Začetek leta 2007 so se lastniki Styria Media odločili, da poleg Sobotnega Žurnala na 

slovenski trg uvedejo še prvi brezplačni splošno informativni dnevni časopis Žurnal 24 in 

brezplačni časopisni portal www.zurnal24.si. 

Žurnal 24 je bil tako prvi brezplačni dnevnik v Sloveniji. Izhaja v petih regionalnih izvodih: 

Ljubljana, Štajerska, Primorska, Gorenjska in Dolenjska. Distribuira se v vseh večjih 

slovenskih mestih z ročnim razdeljevanjem, prek časopisnih stojal, na voljo pa je tudi v 

lokalih in torbah, obešenih v javnih prevoznih sredstvih. V nekaj tednih od pričetka izhajanja 

se je povzpel do vodilnega splošno informativnega časnika v državi. (Novkovič 2011)  

4.3   Spletni portal www.zurnal24.si 

Spletni portal www.zurnal24.si deluje od septembra 2007 pod vodstvom odgovorne urednice 

Polonce Mavrin. Poleg najbolj aktualnih domačih novic ponuja tudi obsežno paleto informacij 

s področja politike, športa, magazina, scene, življenjskega sloga in podobnih video novic. 

Zurnal24.si se je že po nekaj tednih razvil v enega vodilnih portalov novic v Sloveniji, postal 

je najbolj bran časopisni portal v državi. (Novkovič 2011)  
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4.4  Predstavniki podjetja Žurnal Media, odgovorni za uvajanje kreativnih oglasnih 

rešitev 

Direktorica oddelka za trženje kreativnih oglasnih rešitev Stanislava Vabšek je to funkcijo 

prevzela decembra 2008. Januarja 2009 je pripravila nabor posebnih oglaševalskih projektov 

in vzpostavila kreativni oddelek za načrtovanje, snovanje in izvajanje posebnih oziroma 

kreativnih oglasnih rešitev. V letih 2009 in 2010 je dosegla dobre rezultate, saj so se prihodki 

iz tega naslova v letu 2009 in 2010 opazno povišali glede na prihodke iz leta 2008. Ta proces 

je odobrila in s praktičnimi primeri iz Hrvaških časopisov 24sata in Večernji list dopolnila 

Andrea Borošić, svetovalka uprave družbe Žurnal media. 

Tomaž Bergoč, član uprave podjetja Žurnal media za področje prodaje in marketinga, je 

proces smotrno umestil v obstoječe procese v oddelku prodaje oglasnega prostora. Odgovorni 

urednik Žurnala24 in Žurnala Goran Novković je v procesu aktivno ohranjal jasno razmejitev 

med uredniškimi in oglasnimi vsebinami in hkrati vzpostavljal ravnovesje in povezavo med 

obema deloma. (Novkovič 2011)  



23 

 

5       UVAJANJE KREATIVNIH OGLASNIH REŠITEV ZA OGLAŠEVALCE V 
PODJETJU ŽURNAL MEDIA 

5.1      Začetek in namen tega procesa 

O začetkih in namenu procesa govori Vabšek (2011): ''Načrt je bil, da bo že v letu 2007 velik 

priliv od oglasov. Takrat smo tudi preoblikovali sobotni Žurnal, da bi ga vizualno in 

vsebinsko uskladili z dnevnim časopisom. Preoblikovanje je potekalo v skladu z raziskavami 

na osnovi fokusnih skupin, intervjujev z bralci, ki so pokazale, katere vsebine so za bralce 

bolj privlačne. Pri načrtovanju dnevnega časopisa so nam bile v pomoč tudi druge izkušnje iz 

časopisov lastnika podjetja Stiria iz tujine. Podjetje Styria je želelo na ta način povečati 

oglaševalske prihodke, da bi se tako postopno zmanjševala izguba.'' 

Kot nadaljuje Vabšek (2011), na žalost v letu 2007 ni bilo bistvenih sprememb, oglasni 

dohodki in poslovni rezultat so bili slabši od načrtovanih. Po njenem mnenju je bil razlog v 

tem, da trg in oglaševalci niso tako hitro sprejeli sprememb v sobotnem Žurnalu in nove 

oblike dnevnega časopisa. Na medijskem prostoru je, po njenem mnenju, od prej prevladovala 

neke vrste negativna percepcija sobotnega Žurnala, v smislu, da je brezplačnik in zato vsebine 

niso dovolj kakovostne. Na nek način je bilo to resnično, saj vsebinam do septembra 2007 

dejansko niso posvečali dovolj velike pozornosti in je bila vsebina po zaznavanju bralcev 

relativno slabša v primerjavi z drugimi, sicer plačljivimi časopisi. Vladalo je tudi prepričanje, 

da je njihov časopis namenjen populaciji z nižjimi prihodki, kar pa ne drži, kar dokazujejo 

tudi rezultati Nacionalne raziskave branosti.  

Ta trend se je po mnenju Vabškove (2011) nadaljeval in tudi stopnjeval v letu 2008. 

Oglaševalski prilivi niso dosegali načrtov, kljub temu da je bil to prvi brezplačnik in ni imel 

konkurence, jim ni uspelo pridobiti večjega števila oglaševalcev. Takšen trend se je nadaljeval 

tudi v sobotnem Žurnalu. 

Zato so konec leta 2008, kot opisuje Vabšek (2011), predstavniki lastnikov Styrie in uprava 

družbe - direktorji Žurnala, ugotovili, da so potrebne bistvene spremembe. V razmišljanju, kaj 

bi lahko naredili, so za zgled vzeli hrvaški časopis Dvadesetčetirisata, ki je prav tako v njihovi 

lasti. Ta časopis je bil nov projekt podjetja Styria  na hrvaškem trgu. Projekt je bil zelo 

uspešen, saj je v relativno kratkem času začel prinašati odlične rezultate. Dvadesetčetirisata ni 

bil brezplačnik, ampak so ga prodajali po polovični ceni, ''Cjela istina u pola cjene'' – cela 

resnica za polovično ceno, je bil njihov vodilni slogan. Imel je bolj kot ne tabloidno vsebino 

in ker je bil polovico cenejši, se ga je oprijel sloves, da je namenjen populaciji z nižjimi 

dohodki. Na začetku se je tudi ta časopis soočal z istimi problemi. Takratna direktorica 

prodaje Andrea Borošić je ugotovila, da morajo uvesti korenito drugačen pristop do 

oglaševalcev. Zaradi slabega ugleda je ugotovila, da mora uvajati ustvarjalne oglasne rešitve, 

ki so pisane na kožo oglaševalcev. Postavila je temelje ustvarjalnega oglaševanja, ki so jih 

nato prevzeli tudi v Žurnalu Media.  
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Na začetku je bila potrebna temeljita analiza vsebin. Dvadesetčetirisata je imel vse osnovne 

rubrike: politika, gospodarstvo, kultura, življenjski stil …, kar je dajalo osnovo za umeščanje 

vseh vrst oglasov. Temu je sledila temeljita analiza posameznega oglaševalca, večjih 

oglaševalcev, čisto novih oglaševalcev. Zanje je Borošićeva pripravila posebno ponudbo, 

pisano njim na kožo. Začela je uvajati posebne nagradne igre, prirejene oglaševalcem, 

natečaje (iskanje najboljših risbic, ljubezenskih pesmi, različni kvizi, križanke, nagradne igre). 

Za posamezne oglaševalce je pripravila serijo oglasov, ki so bili umeščeni v besedilo, v 

članek … Ta način delovanja je prinesel hitro rast  prihodkov. Podjetje je vsako leto presegalo 

načrtovane vrednosti in izboljševalo poslovni rezultat. 

Novković (2011) pravi, da ima uvajanje ustvarjalnih oglasnih rešitev izjemen pomen, če želi 

časopis pritegniti pozornost bralcev. Oglas, ki naj pritegne pozornost, mora biti atraktiven, 

atraktiven pa je, ker je ustvarjalen. Poudari še, da namenjajo velik poudarek dejanskemu 

iskanju ustvarjalnih rešitev in se ne zatekajo k etično in zakonsko spornemu prikritemu 

oglaševanju, kar je po njegovem mnenju edina pot do dolgoročne uspešnosti.  

Bergoč (2011) meni, da se s klasičnim oglaševanjem ne da več pridobiti dovolj sredstev in da 

je tudi nasploh v marketingu veliko sprememb v smeri odkrivanja novih oblik marketinga, 

zato so se tudi v podjetju Žurnal media vedno bolj začeli usmerjati k ustvarjalnemu 

oglaševanju po meri naročnika.  Naročniki so, po njegovem mnenju, zahtevni in želijo 

interaktivne načine oglaševanja, ki jim omogočajo pridobiti tudi povratne informacije o 

uspešnosti določene kampanje. Dodaja še, da je njihova prednost, da pri brezplačnikih  

reklame bralca manj motijo, saj ljudje v brezplačniku laže sprejemajo oglase, ker razumejo, 

da je to edini način financiranja, zato so ljudje na oglase bolj odzivni in lahko oglaševalci z 

njimi laže dosežejo zastavljene cilje. 

5.2      Oblikovanje ustvarjalne skupine znotraj oddelka oglasnega trženja 

Po vzoru 24sata so na Žurnalu media oblikovali poseben ustvarjalni oddelek znotraj oddelka 

za trženje oglasnega prostora za uvajanje kreativnih oglasnih rešitev. Prvega januarja 2009 je 

bil formalno ustanovljen pod vodstvom Stanislave Vabšek. V njem so sodelovali še trije 

komercialisti – tržniki. (Novkovič 2011.) Kot pravi Vabšek (2011), so ugotovili veliko 

potrebo po hitrih in učinkovitih rešitvah, ki morajo biti izdelane do popolnosti. Izdelan oglas 

so umestili v časopis, za kar je bil potreben oblikovalec, ki je tudi postal član ustvarjalne 

skupine. Ko so izbrali 100 največjih oglaševalcev – po podatkih Mediana IBO, so v 

naslednjem koraku, želeli čim bolje spoznati oglaševalca. Ustvarjalna skupina je dobila še 

dodatnega sodelavca, ki se je ukvarjal s tem področjem. Podatke je iskal iz vseh razpoložljivih 

virov: z njihovih spletnih strani, letnih poročil, objav v medijih, obstoječih oglasov … 

(Novkovič 2011) 
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5.3    Oblikovanje celostne ponudbe za oglaševalce 

Pri oblikovanju celostne ponudbe za oglaševalca so, kot navaja Vabšek (2011) najprej izbrali 

100 največjih oglaševalcev v tiskanih medijih, po podatkih inštituta Mediana d. o. o. Sčasoma 

so področje razširili na 100 največjih oglaševalcev na vseh področjih oglaševanja. 

Novković (2011) pravi, da načrtujejo v naslednjem letu obiskati 100-150 klientov in agencij. 

Obiščejo jih z že pripravljeno predstavitvijo, za katero zberejo številne podatke, odkrivajo 

primerne izdelke za oglaševanje in jim podajo kreativne predloge oglaševanja. Izdelano 

ponudbo, oglas, lahko tudi umestijo v časopis, da ga potencialni kupec vidi v njem in si lažje 

predstavlja, kakšen bo končni izdelek. Dodaja še, da so s tovrstno celostno ponudbo dosegli 

rezultate, ki so temu primerni in zanje zelo zadovoljivi, saj so pridobili nove oglaševalce, ki 

so bili prej prisotni predvsem v mediju televizije, kar je zanje izreden uspeh. 

5.3.1  Iskanje idej in priprava idejnega koncepta 

Za uspeh oglaševalske akcije ni dovolj, da zanjo namenimo veliko sredstev. Če izhaja iz 

povprečne ideje, oglaševalska akcija lahko mine relativno neopažena, zato so številni 

poznavalci oglaševanja mnenja, da za vsako uspešno akcijo stoji velika ideja. Lois (1993, 5) 

pravi o velikih idejah, da jih ne moremo ustvariti, ampak jih moramo ''potegniti iz zraka, ko 

plavajo okoli nas''. Torej idej ne ustvarjamo, jih le odkrivamo.  

Kot navaja Vabšek (2011), so pri iskanju idej in pripravi idejnega koncepta začeli proces v 

kreativni skupini z metodo ''brainstorminga'' ali nevihte možganov. Likar (2004, 24) pravi, da 

je ta metoda zasnovana na skupinskem reševanju problemov in jo lahko uporabimo za 

katerokoli področje delovanja. S skupinsko diskusijo pridemo do novih zamisli in rešitev, do 

resnično novih ustvarjalnih idej. V tem procesu so sodelovali: tržnik, ki je poznal podjetje, za 

katerega so pripravljali oglasno sporočilo, Stanislava Vabšek kot vodja ustvarjalne skupine, 

oblikovalec, član uprave zadolžen za prodajo in po potrebi drugi tržniki, ki jim je področje 

oglaševanja blizu. (Vabšek 2011)  

V tem procesu ustvarjanja je pomembna kreativna klima, vzdušje, ki vzpodbuja in ne 

omalovažuje idej, ki se morda zdijo slabe. Ekvall (1987, 741) pravi, da predstavlja ustvarjalna 

klima odsev obnašanja, odnosov med skupinami in posamezniki, kulture in subkulture, odsev 

občutenj, zaznav, ki so le odraz medsebojnega vplivanja članov ustvarjalnega tima na 

ustvarjalni proces in ustvarjalni izdelek. Ljudje smo povezani z okoljem. Vsaka izjava, ki je 

izrečena v ustvarjalnem okolju, naj bo povezana s procesom ustvarjanja, z osebami, ki so 

vključene vanj, s proizvodom ali samim ustvarjalnim procesom.   

Dober ustvarjalen direktor mora biti, poleg osnovne usposobljenosti za svoje delo, sposoben 

tudi uspešno voditi skupino in v njej vzpostaviti dobro vzdušje. Kot pravi Možina (2004, 36), 

je vodenje skupine izredno kompleksna naloga, za katero je le redko kdo usposobljen. Vodja 
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mora imeti moč, da z njo vpliva na druge udeležence, ki njegovemu vplivu sledijo, kar pa je 

laže, če je v skladu z njihovimi interesi in cilji.  

V naslednjem koraku sta šli naprej, kot navaja Vabšek (2011), dve najboljši ideji, po izbiri 

vseh sodelujočih na interno glasovanje, v katerem so sodelovali prej omenjeni člani 

ustvarjalne skupine in tudi dodatni tržniki, ki niso bili vpleteni v proces ''brainstorminga''. V 

določenih primerih, ko je bil odnos z naročnikom zelo dober, so za mnenje prosili 

predstavnika oglaševalca. Ideja, ki je bila tako izbrana, je šla nato na naslednjo stopnjo 

oblikovanja oglasnega sporočila. 

5.3.2  Oblikovanje oglasov 

Oblika oglasa je zelo pomembna, če želimo z njim doseči želeni učinek. Na učinkovitost 

oglasa vpliva njegova velikost. Celostranski tiskani oglasi ali tako imenovane ''duplerice'' – 

dvojna stran na sredini, pritegnejo največjo pozornost, saj ima bralec priložnost, da si oglas v 

miru ogleda. Malovrh in Valentinčič (1996, 102) opozarjata, učinkovitost oglasa ni odvisna 

samo od njegove velikosti. Po njunem mnenju, vplivajo na učinkovitost poleg velikosti tudi 

številne druge spremenljivke, kot so na primer oblika oglasa, njegova vsebina in barve, ki jih 

uporabimo. Pri oblikovanju oglasa moramo posebno pozornost namenjati obliki črk, ki jih 

bomo uporabili. Kot pravi Starman (1996, 67) se je potrebno pri oblikovanju oglasa izogibati 

uporabi različnih vrst črk. Težava je v tem, da vsaka vrsta črk deluje kot nekakšen komplet 

oblačil. Vrsta črk daje besedilu značaj in osebnost. Če torej uporabljamo zelo različne črke, 

lahko deluje oglas necelostno in gledalec težko razbere in razume njegovo sporočilo.  

Book in Shick (1988, 79) podajata splošne napotke o tisku v oglasih: 

- V oglasu uporabimo samo eno pisavo. To naredi oglas enotnejši in bolj estetski. Več kot 

dveh različnih pisav naj ne bi uporabljali. 

- Izogibati se moramo pisavam, pri kateri so črke zaključene s črticami. Uporabimo jo lahko 

za naslov in ne za besedilo. Takšne pisave je težko brati v majhnih črkah. 

- Pod slikami moramo navesti kratko besedilo, saj berejo ljudje ta besedila pogosteje kot 

osrednje besedilo oglasa. 

- Tudi poševno pisavo moramo uporabljati redkeje. Namen tiska je, da pripomore k boljši 

komunikacijski sposobnosti sporočila. Pri tem je v pomoč postavljanje ločil in 

naglaševanje. 

- Izogibati se moramo pisavam, ki jih je težko brati. Pisava lahko ustvari razpoloženje in 

atmosfero, vendar sta berljivost in čitljivost pomembnejši, zato se moramo izogibati preveč 

dekorativnim pisavam. 

Kot navaja Vabšek (2011), je oblikoval oglase poseben oblikovalec, ki je deloval v okviru 

ustvarjalne skupine in je v veliki meri upošteval priporočila strokovnjakov glede oblike in 

vsebine uspešnega oglasnega sporočila. Pri tem je sodeloval z vodjo ustvarjalne skupine in 
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tržnikom, ki je sodeloval s konkretnim naročnikom. Načeloma oblikovanje oglasa ni smelo 

trajati več kot tri dni, pri tem pa je uporabljal oblikovalec različne prepoznavne elemente 

naročnika, kot so logotipi, veljavni slogani, fotografije, risbice, skice, tipografija … Zelo 

pomemben del procesa je bilo pridobivanje slikovnih gradiv, ki so bila primerna za 

oblikovanje. Veliko pozornost so namenjali tudi izbiri primerne tipografije – oblike črk. V 

določenih primerih, so črke celo ustvarjali. Posebno zanimiv primer je bil oglas za izdelek 

Cedevita, v katerem so črke ponazarjale raztreseno Cedevito. 

5.3.3   Umeščanje oglasov v časopis 

Ko je oglas oblikovan, je zanj potrebno najti ustrezno mesto v časopisu. Umeščanje oglasa je 

prav tako pomembno, saj se uspešnost in opaženost oglasa razlikuje glede na to, kje v 

časopisu je umeščen. Roman in Mass (1995, 60) menita, da imajo oglasi, natisnjeni na prvi 

(tudi hrbtni) naslovni in zadnji (tudi hrbtni predzadnji) strani, običajno prednost, saj začne 

bralec brati na prvi strani ali zadnji strani, le redko v sredini. Dodajata še, da je oglas 

najučinkovitejši in najmanj moteč, če je na samostojni strani.  

Kot navaja Vabšek (2011), so se pri umeščanju oglasov odločali glede na naslednje dejavnike: 

- Od značilnosti oglaševanega izdelka je bilo odvisno, ali naj oglas pritegne pozornost na 

zelo direkten način ali naj bo v časopis uvrščen bolj subtilno. 

- Glede na izdelek ali storitev so izbrali ustrezno tematsko rubriko in oglas uvrstili vanjo. 

Oglas za otroško hrano je bil na primer uvrščen v rubriko zdrave prehrane. 

- V odvisnosti od obsega oglaševalske akcije in sredstev so izbirali, na kateri strani časopisa 

bo oglas objavljen. Za največjo učinkovitost so jih umeščali na prvo, na zadnjo stran ali pa 

na sredino. 

- Umeščanje je bilo odvisno tudi od sporočila, ki ga je oglas dajal. Tako so lahko v primerih, 

ko so želeli z oglasom zbuditi pozornost, le tega uvrstili na najbolj atraktivne strani. Kadar 

so želeli z oglasom dražiti, so ga na primer kot pasico uvrstili na spodnji del strani. Kadar 

so želeli z oglasom presenečati ali postopno zbujati pozornost, so na naslovnici začeli z 

napovedjo, usmerili pozornost bralca na primer: ''več na strani dve'', kjer je bilo naslednje 

sporočilo, ki mu je sledilo sporočilo na naslednji strani in tako do končnega oglasa. 

Glede na to, na kakšen način naj izdelek pritegne pozornost: subtilno ali zelo neposredno so 

se odločali ob pomoči naslednjih vprašanj: 

- Katera tematska rubrika je primerna za posamezni izdelek ali storitev. 

- Pri izbiri tematske rubrike so izbirali, katera rubrika je za posamezen izdelek 

najprimernejša. Za oglaševanje športne opreme so to na primer športne strani.  

- Katera pozicija v časopisu je najustreznejša? 

- Pri izbiri pozicije so glede na želeni cilj določili postavitev na prednjo ali zadnjo stran, na 

sredino ali na eno od drugih strani. 

- Kateri format oglasa je najprimernejši glede na izdelek? 
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- Poleg standardnih formatov oglasov, so oglaševalcu dali na voljo izvenstandardne formate, 

kot je na primer možnost umestitve oglasa v besedilo članka. 

- Kako želimo pritegniti pozornost? 

- Kako pritegniti pozornost bralca je odvisno predvsem od sporočila, ki ga oglas posreduje. 

Če so na primer želeli zbuditi presenečenje ali draženje, so zbujanje pozornosti začeli z 

napovedmi na naslovnici in nato bralca usmerili na naslednjo stran, kjer ga je čakalo novo 

sporočilo, na naslednji spet nova informacija, vse do končnega oglasnega sporočila. 

5.3.4   Izbor medijev  

Podjetje Žurnal media ima na voljo tri različne medije: tedenski časopis, dnevni časopis in 

portal. Kot navaja Vabšek (2011), so se pri izbiri ustreznega medija vedno prilagajali ciljni 

skupini. Odgovorili so na vprašanje, kaj določena ciljna skupina bere in kdaj. Pri tem so bili 

najpomembnejši podatki o starosti ciljne skupine, dohodkih in interesnih področjih. Če so bili 

ciljna skupna na primer študentje, je bil izbran dnevni časopis ali portal, oglas pa uvrščen med 

strani, kot so zabava, prosti čas, življenjski slog. Kadar so bile ciljna skupina ženske od 25 do 

40 let so oglas uvrstili na strani za življenjski slog, prosti čas, nega telesa, … 

5.3.5   Terminski medijski načrt 

Pri oblikovanju medijskega načrta so, kot navaja Vabšek (2011), upoštevali čas trajanja 

kampanje. Glede na čas trajanja kampanje so se odločili, kako intenzivna bo kampanja. Oglasi 

so se tako lahko pojavljali enkrat ali večkrat mesečno, enkrat ali večkrat na teden ali 

vsakodnevno. Pri oblikovanju načrta so tudi določili, koliko časa bo določen oglas 

kontinuirano izhajal v isti obliki, koliko časa bodo izvajali isti vzorec oglaševanja, ali pa ga 

bodo po določenem času spremenili. 

Pri izbiri ustreznega časa v letu so se odločali tudi na podlagi tako imenovanih oglaševalsko 

močnih mesecev. Podatke o tem, v katerem mesecu je največji delež določenih oglasov zbira 

Mediana d. o. o., sledi pa kratek povzetek, kot ga je oblikovala Vabšek (2011), v katerem 

mesecu so po njenih izkušnjah določene teme najbolj aktualne: 

- Januar: razprodaje starih zalog, tekstila, športne opreme, oglaševanje avtomobilov. 

- Februar: izobraževalne teme, informacije o vpisih – informativnih dnevih, oglaševanje, 

povezano s praznovanjem Valentinovega. 

- Marec: oglaševanje proizvodov in storitev, namenjenih ženskam – prazniki osmi marec in  

materinski dan, vedno več je tudi oglasov, namenjenih moškim in praznovanju dneva 

očetov. 

- April: oglaševanje proizvodov, povezanih s praznovanjem velike noči; oglaševanje 

različnih turističnih ponudb, povezanih s prvomajskimi počitnicami in ''first minute'' 
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rezervacijami za poletje; oglaševanje finančnih ustanov in njihovih produktov (banke-

kratkoročni krediti, zavarovalnice - zavarovanja za počitnice …). 

- Maj: oglaševanje proizvodov in storitev povezanih z  modo, lepoto, hujšanjem, centri za 

oblikovanje telesa, masaže, depilacije, detoksikacija telesa, vse povezano s poletjem. 

- Junij: oglaševanje proizvodov in storitev, ki so namenjeni pripravam na sonce in na dopust 

– zaščita pred rakom, kam s hišnimi ljubljenčki, zavarovanja doma, počitnic … 

- Julij: običajno ni oglaševalsko močan mesec, a v tem času se še oglašujejo naslednje teme: 

''last minute'' potovanja, počitnice, potovalne lekarne,'' last minute'' hujšanje… 

- Avgust: zatišje do 20. avgusta, nato se začnejo zelo intenzivni projekti v povezavi z 

začetkom šolskega leta do 1. septembra - vstop v prvi razred, vračanje v srednje šole … 

- September: aktualne so teme, povezane z energetiko, kot je na primer priprava na kurilno 

sezono. 

- Oktober: aktualne so teme, povezane z začetkom študijskega leta; ker je oktober svetovni 

mesec varčevanja, so aktualne teme povezane s storitvami in proizvodi finančnih ustanov- 

pokojnine, varčevanje. 

- November in december: v tem času se začnejo oglaševati proizvodi in storitve, povezani s 

časom miklavževanja, božiča in novega leta; zimske počitnice- smučanje. 

Agencija Mediana (Mediana d. o. o., b. l.) spremlja gibanja bruto vrednosti oglaševanja po 

mesecih v posameznih panogah. Glede na v nadaljevanju obravnavane oglaševalske primere, 

so najbolj relevantni podatki za trgovine in finančne storitve.  
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Slika 8: Bruto vrednost oglaševanja za trgovine v letu 2011 

Vir: Mediana d. o. o. 2012. 
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Po podatkih Mediane IBO (b. l.) je bruto vrednost oglaševanja na področju trgovin dosegla 

največjo vrednost v mesecu decembru, ko je za več kot 100 % presegla mesece, v katerih je 

bruto vrednost oglaševanja najnižja, to je v februarju in avgustu. Od marca do julija se gibajo 

vrednosti z manjšimi nihanji okoli vrednosti 6.000.000 eur, medtem ko od septembra do 

novembra postopno naraščajo in v decembru skokovito narastejo na najvišjo vrednost.   
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Slika 9: Bruto vrednost oglaševanja za področje financ v letu 2011 

Vir: Mediana d. o. o. 2012. 

Po podatkih Mediane d. o. o. (2012) je bila bruto vrednost oglaševanja za področje financ v 

letu 2011 najvišja v mesecu oktobru, kot navaja tudi Stanislava Vabšek (2011), so torej 

oktober, november in junij oglaševalsko najmočnejši meseci za to področje. Najmanj pa je 

oglasov v mesecu avgustu, ko vrednosti dosegajo le nekje 20 % najvišjih bruto vrednosti 

oglaševanja za področje financ v mesecu oktobru. 

5.3.6   Finančna kalkulacija 

Vabšek (2011) pove, da je pri njih osnova za finančno kalkulacijo veljavni cenik oglasnega 

prostora. Poleg veljavnega cenika so upoštevali splošno veljavne popuste, ki so povezani s 

količino oglasov, letno zavezo – ko z naročnikom sklenejo letno pogodbo za celoletno 

oglaševanje, zakupe po regijah, namenske popuste, popuste za kombinacijo medijev … Kot še 

poudari Vabšek (2011), mora biti cenovna politika medija in politika popustov zelo 

transparentna in enotna do istovrstnih oglaševalcev – majhni regijski oglaševalec ali velika 

zavarovalnica morata imeti iste pogoje. Edino odstopanje je v pogojih letne zaveze, kar 

pomeni, da za oglaševalca, s katerim dosežejo dogovor, ki vključuje celoletno sodelovanje, 

pripravijo posebno, individualno ponudbo.  
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Čeprav so bili oglasi ustvarjalni, narejeni posebej za naročnika, je bila cena enaka kot pri 

standardnih oglasih. Podjetje je svoje ustvarjalne oglase ponujalo kot konkurenčno prednost. 
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6       KONKRETNI PRIMERI KREATIVNIH OGLAŠEVALSKIH REŠITEV 

6.1  Zavarovalnica Triglav: oglaševalski projekti ob začetku novega šolskega leta -     

šolski koledar in priloga Žurnalček 

Zavarovalnica Triglav, d. d., je vodilna slovenska klasična zavarovalnica z 38,5 % tržnim 

deležem. Ustanovljena je bila leta 1990, kot zavarovalno delniška družba pa je začela 

poslovati s 1. januarjem 1991. (Zavarovalnica Triglav, d. d. 2012) 

Vabšek (2011) pravi, da je bil to zanje klient, ki ni veliko oglaševal v primerjavi z drugimi 

slovenskimi zavarovalnicami, zato so premišljevali, kako bi se jim približali in so želeli od 

njih pridobiti toliko oglasov, kot bi jim jih pripadalo glede na tržni delež, ki so ga imeli. Iskali 

so rešitve, kaj oglaševalcem ponuditi ob odhodu v šolo. Po vzoru sestrskih časopisov Večernji 

list in 24 sata, so od njih prevzeli dobro prakso, da se podjetja v tem času raje odločajo za 

kakšne posebne projekte.   

Vabšek (2011) nadaljuje, da je bil namen skupaj z oglaševalcem pripravljati določene stvari in 

predmete, namenjene začetku šole. Ker tovrstna ponudba na trgu že obstaja, so iskali 

drugačne rešitve in tako oblikovali stenski koledar, kamor lahko starši in otroci vpisujejo 

pomembne informacije. Dodana vrednost tega koledarja je bila, da so označili vse počitnice, 

informativne dneve, ocenjevalna obdobja in druge dogodke, ki so povezani s šolskim letom. 

Celoten koledar so oblikovali v skladu s celostno podobo zavarovalnice in njihovo maskoto, 

ki sliši na ime kuža Pazi. 

Idejo so predstavili zavarovalnici Triglav, d. d., kjer so jo z veseljem sprejeli, so pa želeli 

poleg nje še dodatne vsebine v časopisu. Produkt, ki se je v tej kampanji prvenstveno 

oglaševal, je bilo otroško nezgodno zavarovanje, zato so za dvig prepoznavnosti blagovne 

znamke in zaščitnega znaka kuža Pazi izbrali otroško prilogo Žurnalček, ki je izhajala v 

sobotnem Žurnalu vsako prvo soboto v mesecu, za kar je bil ustrezen datum v septembru. 

Celotna priloga je bila urejena in oblikovana v duhu vsebine: otroci, pazite na svojo varnost 

na cesti in lika kuža Pazi, ki je bil uporabljen tudi v otroških igrah, pobarvankah, na 

naslovnici, pri čemer pa je bilo na vsaki strani jasno označeno, da je pokrovitelj priloge 

Zavarovalnica Triglav, d. d. 

Da bi pridobili povratne informacije o branosti, so pobarvanko z likom kuža Pazi oblikovali 

kot nagradno igro, ki je starše in otroke pozivala, naj jo pobarvano pošljejo nazaj, za kar so 

izžrebani nagrajenci prejeli pakete Zavarovalnice Triglav, d. d.. Poleg oblikovanja koledarja 

in celotne kampanje so pripravili za naročnika tudi brezplačne oglase, v katerih so teden dni 

pred izidom najavljali izid koledarja. Ves čas so oglaševali, da je to skupen projekt 

oglaševalca in Žurnala. Vabšek zaključi: ''Na ta način smo dobili pozitiven odziv 

oglaševalcev, ki so zelo cenili ta naš prispevek in so se tudi kasneje vedno bolj obračali na 

nas.'' 
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6.2    Mercator: stenski Lumpi urnik in božične Lumpi voščilnice 

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d. je obvladujoča družba skupine povezanih podjetij  

Skupine Mercator in ima dvojno vlogo: opravlja trgovsko dejavnost in izvaja različne 

koncernske naloge za družbe v podjetju. Leta 1953 je ustanovljen Mercator kot trgovsko 

podjetje na debelo s sedežem v Ljubljani, leta 1990 se registrira kot poslovni sistem Mercator 

d.d., kar pomeni začetek koncernske dejavnosti. (Mercator, d. d. 2012) 

Kot razlaga Vabšek (2011), je podjetje Mercator d. d. v njihovem časopisu oglaševalo 

predvsem oglase za posebne prodajne akcije. Ker so bili prepričani, da je ciljna skupina, ki 

bere Žurnal, to je ljudje, ki vzamejo brezplačnik in preberejo brezplačne reklamne materiale 

in časopise, zelo zanimiva za Mercator, d. d., so posebej zanje pripravili najprej projekt v 

času, ko se začenja novo šolsko leto. 

Pri pripravi projekta so zbirali različna gradiva o naročniku in tako izvedeli tudi, da načrtuje 

podjetje Mercator, d. d. v tem obdobju popolno preoblikovanje in repozicioniranje blagovne 

znamke Lumpi, ki je namenjena za nego in prehrano otrok. V okviru projekta nazaj v šolo so 

za podjetje Mercator, d. d. izbrali idejo o posebnem urniku. Z idejo so stopili v kontakt z 

oglaševalcem in ga prosili, da jim zaupa nove like in že oblikovana gradiva, s katerimi bi nato 

oblikovali izdelek zanje. 

Oblikovani stenski urnik je bil razigran, živahnih barv, na njem so bili baloni, otroci, novi 

logotipi in slikovna gradiva blagovne znamke Lumpi. Naročnik je izdelek takoj potrdil in se 

kljub višjim stroškom tiskanja in distribucije odločil, da bo kot priloga oblikovan za sobotni 

Žurnal, z namenom, da prejme ta urnik čim širša publika. 

Teden dni pred izidom so napovedovali, da bo v soboto vložen velik stenski urnik in že iz 

napovednikov so, kot navaja Vabšek (2011), dobili dober odziv, saj so bralci na elektronsko 

pošto pošiljali vprašanja, kakšen je, ali ga lahko kasneje dobijo pri nas, če lahko dobijo dva, 

tri … Izjemen odziv je presenetil tako oglaševalca kot izvajalca, saj so po izidu številni 

povpraševali po dodatnih izvodih, oglasili so se tudi predstavniki dveh osnovnih šol, ki so jih 

želeli za vse svoje učence. Naročnik je pristal na dodatno tiskanje in tako zadovoljil vse 

povpraševanje po izdelku. 

Čeprav sam projekt ni bil oblikovan interaktivno, je po mnenju Vabškove (2011) 

napovedovanje, zbujanje in stopnjevanje pozornosti pred izidom projekta, do določene mere 

pripeljalo do interakcije, ko so zaradi interesa iskali informacije in prosili za dodatne kose. 

Torej lahko rečemo, da je projekt sprožil pozitiven odziv. 

Vabšek (2011) nadaljuje, da je na osnovi dobre izkušnje s stenskim koledarjem podjetje 

Mercator, d. d. napovedalo, da želi, da zanje ustvarijo projekt za blagovno znamko Lumpi, ki 
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bo služil za promoviranje blagovne znamke v času Božiča. Želeli so blagovno znamko 

povezati s pozitivnimi občutki zaupanja, kakovosti, nepogrešljivosti v vsakdanjem življenju. 

V ta namen se je razvila ideja znotraj ustvarjalnega oddelka, da pozovejo vse otroke iz 

Slovenije od 1 do 13 let, da narišejo najljubši in najlepši božični motiv in avtorske motive 

pošljejo na časopis. Na povabilo so se odzvali v velikem obsegu, saj so prejeli preko 5000 

risb, v različnih tehnikah. Strokovna komisija, ki so jo sestavljali vodja blagovne znamke, 

direktorica ustvarjalnega oddelka, skrbnica za Mercator, d. d., ilustrator, je izbrala ožji izbor 

iz vsake starostne skupine, nato so glasovali in izbrali najlepšo risbo. Izbrane motive so 

natisnili kot čestitke in jih v drugem tednu decembra, ko se pošiljajo božične čestitke, vsak 

dan po eno vložili v Žurnal24. Skupaj so natisnili in jih razdelili 1.250.000, zadaj so bile 

označene z logotipom Lumpi in logotipom zlatih sponzorjev. Odziv je bil do določene mere 

celo negativen, saj so vzeli bralci po več izvodov s stojala. Zaradi velikega povpraševanja je 

bila naklada povečana na 1.400.000 čestitk. Ker so bili stroški previsoki, so kot sponzorje k 

projektu povabili tiskarno Set in podjetje, ki vlaga v časopis, ki so postali zlati sponzorji 

projekta. Večje število bralcev, ki so uporabili te čestitke, je hkrati po eno vrnilo na Žurnal in 

so se mu zahvalili. Skupaj so prejeli na Žurnalu okoli 500 čestitk, v povprečju 100 na dan, 

tako so jim ljudje voščili, čestitali za idejo in se zahvalili za čestitke. 

Na koncu so izžrebali pet risbic in njihove avtorje ter starše povabili na Žurnal, kjer so dobili 

velike nagradne Lumpi pakete. Tudi ta projekt, ki ni bil zasnovan interativno, je imel 

interaktivni odziv. Najavno-oglasno kampanjo so sestavljali celostranski oglasi, ki so jih 

oblikovali pri Žurnalu, naročnik pa jih je potrdil. Naročnik je bil z izvedbo kampanje in njeno 

idejno zasnovo, kot navaja Vabšek (2011) zelo zadovoljen, kar je v posebnem zahvalnem 

dopisu tudi pisno izrazil z željo po sodelovanju v bodoče.  

6.3    MasterCard Europe: natečaj in nagradna igra za najlepše božične zgodbe 

Vabšek (2011) pove, da je MasterCard podjetje, za katerega so ugotovili, da v zadnjem času 

pretežno oglašuje bolj pozitivne občutke, ki jih uporaba določenega produkta omogoča, in ne 

toliko konkretne proizvode. Zato je gradilo vse kampanje zadnje leto na sloganu ''nekatere 

stvari so neprecenljive, za vse ostalo je tu MasterCard''. Novembra 2009 so načrtovali 

kampanjo na televiziji in v tisku. Iskali so ustvarjalno rešitev v tisku in iz Večernjega lista so 

dobili informacijo, da lahko dobijo takšne, ustvarjalne rešitve na Žurnalu. Pri podjetju 

MasterCard se glavne odločitve sprejemajo na Hrvaškem, ker je tam podjetje, ki skrbi za 

izbiro oglasnih rešitev. Ko so izvedeli, da jim Žurnal v Sloveniji to omogoča, se jim je to v 

tem kontekstu zdelo idealno. Stopili so v stik z njimi, povedali da imajo na razpolago 10.000 

eur in želeli nekaj, kar bi odražalo njihovo idejo. Njihov pogoj  in želja sta bila, da kampanja 

hkrati poteka v časopisu in na spletnem portalu. 
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Ko so prejeli njihove želje in zahteve, so, kot navaja Vabšek (2011), v Žurnalu pregledali 

dosedanje kampanje, preučili na katerih občutkih so gradili sporočila, kaj je bila rdeča nit. 

Želeli so oblikovati nekaj, kar bi na zelo osebni ravni vključilo čim več ljudi. Zamislili so si, 

da bodo Žurnal 24 ovili v gladek sijoč papir, velik kot časopis, spredaj pa bi ven kukal 

časopis. Vsebina ovitka je bila osebni vodnik za neprecenljivo lep Božič. Imel je trojno 

funkcijo, informiral je bralce in jih pozival, da razpisujeta Žurnal in MasterCard natečaj za 

najlepšo božično zgodbo, v notranjosti je bil vodnik za božič, v katerem so bile zbrane 

informacije, ki jih družina potrebuje za to, da čim lepše preživi božič: napovedniki posebnih 

dogodkov, okraski, recepti, na zadnji strani je bil koledar za prihodnje leto. 

To je bil začetek kampanje. Po izdaji tega ovitka, isti dan so vzpostavili mini spletno stran na 

portalu, ki je bila v MasterCard obeležjih in je imela enako vizualno podobo kot časopisni 

ovitek in vsi oglasi. Vsebovala je iste informacije kot ovitek, le da v razširjeni in poglobljeni 

obliki, vsebovala je tudi uniformiran obrazec, v katerega so lahko ljudje pisali svoje božične 

zgodbe. Poleg tega so nato 14 dni potekali oglasi, ki so na internetu in v časopisu bralce 

pozivali na natečaj. Imenovali so strokovno komisijo, ki so jo v soglasju z naročnikom 

sestavljali predvsem uredniki Žurnala. Ko je rok potekel, so izbrali pet najboljših zgodb. 

Nagrajence so nato povabili na Žurnal, kjer so dobili nagrade. Fotografirali so jih in o njih v 

Žurnalu 24 objavili reportažo o tem, kako so se odločili za sodelovanje, ali tudi sicer pišejo, 

kako in zakaj so te zgodbe nastale, so resnične, izmišljene … S tem se je kampanja končala. 

Odziv je bil zelo dober. Dobili so 100 zgodb, kar je veliko glede na to, da so bile nagrade bolj 

simbolične narave. Vzporedno so omogočili pošiljanje zgodb na papirju ali preko spletne 

pošte. Veliko ljudi je to obliko oddajanja pohvalilo in številna so bila mnenja, da je v našem 

prostoru tovrstnih akcij veliko premalo. Po mnenju naročnika je bila to zanje najbolj kreativna 

in interaktivna oblika oglaševanja in je v celosti dosegla cilje, ki so jih želeli doseči.  
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7  VPLIV KREATIVNIH OGLAŠEVALSKIH AKCIJ NA DOHODKE OD PRODAJE  

V raziskavo so vključeni podatki za leto 2008, 2009 in za prvo polovico leta 2010. Podatki iz 

2008 so vključeni predvsem zato, da ponazorijo, kakšno je bilo stanje, preden so začeli  

uvajati nove kreativne oglasne rešitve, ko še ni bilo posebnega oddelka niti posebej 

načrtovanih aktivnosti na področju snovanja in uvajanja posebnih oglaševalskih vsebin. Na 

slikah zaradi varovanja internih podatkov podjetja Žurnal Media niso navedene konkretne 

dosežene vrednosti dohodkov od prodaje, ki pa so bile predstavljene mentorju diplomske 

naloge. Čeprav podjetje temu ni posvečalo posebne pozornosti, so bili načrtovani prihodki 

precej ambiciozni, realizacija pa je dosegla le 20 % načrtovanih prihodkov. Slika prikazuje 

načrtovane in realizirane prihodke v letu 2008 po posameznih mesecih in potrjuje zgornje 

ugotovitve. 
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Slika 10: Načrtovani in realizirani prihodki od prodaje oglasnega prostora prilog in 

posebnih projektov v letu 2008 

Vir: Žurnal Media, d. o. o. 2011. 

 

Kljub zelo slabim rezultatom v letu 2008, je vodstvo družbe Žurnal Media pričakovalo, da 

lahko dosežejo boljše rezultate z resnimi naložbami in ustanovitvijo posebnega oddelka. Ko je 

začelo podjetje uvajati poseben oddelek, ki je pričel razvijati nove oglaševalske vsebine in 

rešitve, so se povečali tudi načrtovani prihodki, ki so v letu 2009 glede na leto 2008 bili višji 

za 35 %. Primerjava načrtovanih in realiziranih prihodkov od prodaje oglasnega prostora 

prilog in posebnih projektov v letu 2009 kaže, da so v vseh mesecih razen v mesecu januarju 

realizirani prihodki presegli načrtovane, čeprav so bili načrtovani prihodki v povprečju za 35 

% višji kot predhodno leto. 
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Slika 11: Primerjava načrtovanih in realiziranih prihodkov od prodaje oglasnega 

prostora prilog in posebnih projektov v letu 2009 

Vir: Žurnal Media, d. o. o. 2011. 
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Slika 12: Primerjava načrtovanih prihodkov od prodaje oglasnega prostora prilog in 

posebnih projektov v letih 2008  in 2009 

Vir: Žurnal Media, d. o. o. 2011. 

V letu 2009 je tako podjetje preseglo načrtovane prihodke za 26 %, s tem da so po prvi 

polovici ugotovili, da se naložba splača in da se lahko v mesecih, ki so oglaševalsko slabši 

(kot je na primer avgust), s posebnimi ustvarjalnimi oglasnimi rešitvami, pisanimi na kožo 

oglaševalcev, ne samo doseže, ampak tudi preseže načrtovane prihodke. Dokaz za to sta 

primera obravnavana v tej diplomi, Mercator, d. d. in zavarovalnica Triglav, d. d., zaradi 
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katerih je v mesecu avgustu podjetje za skoraj 300 % preseglo načrtovane prihodke. Čeprav 

sta bila oba projekta dejansko uresničena v mesecu septembru, sta bila plačana po predračunu 

v mesecu avgustu. 

V mesecu novembru, v katerem je bil pripravljen projekt MasterCard, so realizirani prihodki 

za 52 % presegli načrtovane. V celotnem letu 2009 je prišlo do največjega preseganja 

načrtovanih prihodkov v mesecu avgustu (300 %), novembru in juliju (150 %) in v februarju 

(140 %). Tukaj so obdelani trije projekti, ki so po višini prihodkov in odmevnosti med bralci 

najbolj referenčni. Poleg teh projektov je, kot pove Vabšek (2011), družba Žurnal Media v 

celotnem letu 2009 realizirala 12 posebnih kreativnih oglaševalskih projektov. Med njimi so 

posebne omembe vredni še oglaševalski snopiči, ki so izšli v  mesecu februarju. Snopič je 

posebna priloga na sredini časopisa, umeščena v časopis tako, da na prvi pogled ne gre za 

oglasno ampak informativno vsebino. Ker je oblikovan kot priloga, ga je možno samostojno 

vzeti iz časopisa. Ta oblika je imela promocijsko vsebino, v kateri so se predstavljale 

izobraževalne ustanove v času, ki je ustrezal informativnim dnevom in odločanju dijakov za 

vpis na fakultete. Posebnost snopičev je, da so kljub temu da gre za oglasne vsebine, 

pripravljeni po navodilih uredništva, kar pomeni, da morajo imeti te vsebine za bralca 

informativno vrednost, so pa v skladu z medijsko zakonodajo jasno označene kot promocijske 

– oglaševalske vsebine. V mesecu juliju so pripravili posebni oglaševalski snopič priprava na 

poletje – v katerega so bili vključeni nagradni natečaji, kjer so se bralci z odgovori na 

vprašanja izobraževali in bili hkrati udeleženi v nagradnem žrebanju. 
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Slika 13: Primerjava realiziranih prihodkov od prodaje oglasnega prostora prilog in 

posebnih projektov v letih 2008  in 2009 

Vir: Žurnal Media, d. o. o. 2011. 

Ker imamo za leto 2010 na voljo le podatke o realiziranih prihodkih od prodaje oglasnega 

prostora prilog in posebnih projektov za prvih šest mesecev, tudi grafikon prikazuje gibanja 



39 

 

realiziranih prihodkov za prvo polovico let 2008, 2009 in 2010, kar omogoča boljšo 

preglednost in primerjavo. 
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Slika 14: Primerjava realiziranih prihodkov od prodaje oglasnega prostora prilog in 

posebnih projektov za prvo polovico let 2008, 2009 in 2010 

Vir: Žurnal Media, d. o. o. (2011). 

Graf v sliki 14 jasno kaže, da se trend doseganja višjih prihodkov, ki so rezultat načrtnega 

uvajanja in izvajanja procesa kreativnih oglasnih rešitev, nadaljuje tudi v letu 2010. 
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8  SKLEP 

Novkovič (2011) pravi: ''Uspešne bodo samo tiste medijske hiše, ki bodo znale presekati, 

končati prikrito oglaševanje, ki bodo znale strogo razmejiti med uredniškim in oglasnim 

delom podjetja, vendar bodo dovolj pametne in modre, da bodo znale med oddelkoma 

vzpostaviti sodelovanje, ki bo na dolgi rok vodilo h kakovostnim in neodvisnim novinarskim 

vsebinam na eni strani in ustvarjalnim posebej na kožo naročnikom pisanimi oglasnimi 

rešitvami, ki bodo tako dobre in uspešne, da prikritega oglaševanja ne bodo potrebovale.'' 

Čeprav se tudi podjetje Žurnal Media sooča s težjo gospodarsko situacijo, ki zaznamuje 

celoten slovenski trg, in je kot posledica moralo zmanjšati število zaposlenih, se zavedajo, da 

so naložbe v iskanje in ustvarjanje kreativnih oglasnih rešitev nepogrešljive. Zato načrtujejo v 

bodoče še večji poudarek na ''on-line'' izvedbi dinamičnega oglaševanja na spletnem portalu, 

kjer so oglasi jasno označeni, niso nadležni, so pa učinkoviti. 

 Načrtujejo tudi dodatno razširitev posebnega oddelka, ki se ukvarja z ustvarjanjem kreativnih 

oglasnih rešitev in dodatna vlaganja v razvoj tega dela, saj je bil odziv na dosedanje 

ustvarjanje zelo pozitiven, saj so uspeli doseči, da so prepoznavni kot ustvarjalni in kreativni. 

To podjetju odpira priložnosti, da se oglaševalci vedno pogosteje sami obrnejo nanje, ko 

želijo kaj bolj zahtevnega. Bergoč (2011) opisuje odziv svojih klientov kot zelo pozitiven, saj 

so uspeli doseči, da so prepoznavni kot ustvarjalni in kreativni, kar jim daje položaj, da se 

oglaševalci pogosto obrnejo nanje, ko želijo kaj bolj zahtevnega, drugačnega. Dodaja, da jim 

nekateri drugi mediji sledijo, a po njegovem mnenju razvoj v tej smeri na našem trgu zelo 

počasen. 

Kot so pokazali rezultati dejanskih prihodkov od prodaje oglasnega prostora posebnih 

kreativnih projektov in prilog, je bila ustanovitev ustvarjalne skupine v podjetju Žurnal Media 

dobra odločitev. Prihodki so se v obravnavanem obdobju bistveno povečali in ta trend se je 

nakazoval tudi za prihodnje mesece, saj so z zadovoljnimi naročniki, kot navaja Vabšek 

(2011), že sklepali dogovore za prihodnje projekte. Osebno sem sodelovala pri oblikovanju 

priloge Žurnalček, za Zavarovalnico Triglav, d. d. Odziv naročnikov je bil izjemen, kajti 

predlagano vsebino so sprejeli brez kakršnihkoli pripomb in so se takoj odzvali zelo 

pozitivno, čeprav so do tistega časa le redko sodelovali z Žurnalovimi mediji.  

V času, ko smo kot družba postavljeni pred velike izzive, saj se na svetovnem, kot tudi na 

domačem tržišču vzpostavljajo nova razmerja, moramo iskati svoje posebnosti in načine, kako 

jih izraziti. Ustvarjalnost zagotovo sodi med kvalitete, ki jih je potrebno načrtno razvijati. 

Omogočati moramo ustvarjalnim ljudem, da se izrazijo in da delujejo v okolju, ki 

ustvarjalnost vzpodbuja in nagrajuje. Na področju oglaševanja pa je le-to še toliko 

pomembneje, saj je ponudba že sedaj izjemno velika. Novi časopisi, revije, spletni portali in 

drugi mediji se rojevajo vsak dan in uspeli bodo po mojem mnenju le tisti, ki bodo znali 

ponuditi nekaj več. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Intervju Goran Novkovič 

Priloga 2 Intervju Tomaž Bergoč 

Priloga 3 Intervju Stanislava Vabšek 

  



Priloga 1 

 

 

INTERVJU GORAN NOVKOVIČ 

Predsednik uprave Žurnal media, 1.10.2011, v Ljubljani. 

1  Kakšen je pomen kreativnega oglaševanja? 

Pomena sta dva: je glavna valuta,če želimo pritegniti pozornost bralcev. Druga valuta: oglas 

mora biti atraktiven, atraktiven pa je, ker je kreativen. Pri nas velik poudarek namenjamo 

temu, da ne izvajamo prikritega oglaševanja, ampak resnično iščemo kreativne rešitve. 

Pomembno je, da je oglas jasno označen in hkrati atraktiven. To je edina prava pot. To je 

izrednega pomena za oglaševalce in medije. ''kreativno'', ki to ni v pravem pomenu besede, je 

prava bolezen. Pomembno je, da vsebinske članke ločimo od oglasa. Etika je pri nas zelo 

pomembna! Verjamemo, da je neetično oglaševanje tudi neučinkovito. 

2   Kakšen bo razvoj v bodoče? 

Do sedaj smo že veliko naredili. Organizirali smo 2 delni tim: 

- Prvi del je on-line izvedba dinamičnega oglaševanja na portalu. Oglasi so jasno 

označeni in hkrati niso nadležni, so pa učinkoviti. 

- Drugi del je posebni oddelek v katerem so bivše novinarke, ki ne pišejo več klasičnih 

člankov, ampak ustvarjajo PR vsebine in članke in svoje spretnosti uporabljajo za boljše 

oblikovanje v tiskanih medijih. Načrtujemo razširitev tega oddelka in dodatna vlaganja v 

razvoj tega dela.  

- Po vzoru 24sata smo na Žurnalu media oblikovali poseben kreativni oddelek znotraj 

oddelka za trženje oglasnega prostora za uvajanje kreativnih oglasnih rešitev. 1.1.2009 se 

je formalno formiral pod vodstvom Stanislave Vabšek. V njem sodelujejo še trije 

komercialisti – tržniki. 

V naslednjem koraku smo izbrali 100 največjih oglaševalcev po podatkih Mediana IBO in 

nato smo želeli čim bolje spoznati oglaševalca. Kreativna skupina je dobila še dodatnega 

sodelavca, ki se je ukvarjal s tem področjem. Podatke je iskal iz vseh razpoložljivih virov: z 

njihovih spletnih strani, letnih poročil, objav v medijih, obstoječih oglasov…. 

Glede na rezultate in publiko, ki jo imamo, imamo namreč več mladih in aktivnih bralcev, 

ustvarjajmo na treh temeljih: dosledno, kreativno, inovativno… 

Investirali smo že, načrtujemo pa organsko rast. Izborili smo si osebo, ki je v okviru grupacije 

Stiria zelo močna in usposobljena in sedaj vodi usposabljanje pri nas. 

Poudaril bi, da je zelo pomembno vsebine ločiti od oglasa. Pri nas je redakcija zelo jasno 

postavljena in je ločena na: 

- priloge z novicami, 

- oglasne priloge, 
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- uredniške priloge. 

Novinarji so tisti, ki ugotavljajo, katere tematske vsebine so primerne, delajo tudi nasvetne 

članke. Če oglaševalec želi drugače uredimo oglaševalsko stran ali naredimo posebno prilogo. 

Zelo pazimo, da se kreativnost razvija v pravo smer. Prikrito oglaševanje je slabo za trg. 

Oglaševalska zbornica bi morala bolj pozorno spremljati, kaj se dogaja na trgu. Le kredibilen 

novinar ostane, sicer izgineš, tako kot v politiki. 

3 Kako vidite razvoj oglaševanja v prihodnosti? 

Uspešne bodo samo tiste medijske hiše, ki bodo znale presekati, končati prikrito oglaševanje, 

ki bodo znale strogo razmejiti med uredniškim in oglasnim delom podjetja, vendar bodo 

dovolj pametne in modre, da bodo znale med oddelkoma vzpostaviti sodelovanje, ki bo na 

dolgi rok vodilo h kakovostnim in neodvisnim novinarskim vsebinam na eni strani in 

kreativnim posebej na kožo naročnikom pisanimi oglasnimi rešitvami, ki bodo tako dobre in 

uspešne, da prikritega oglaševanja ne bodo potrebovale. 

V bodoče načrtujemo še večji poudarek na ''on-line'' izvedbi dinamičnega oglaševanja na 

spletnem portalu, kjer so oglasi jasno označeni, niso nadležni, so pa učinkoviti. 
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INTERVJU TOMAŽ BERGOČ 

Član uprave zadolžen za prodajo 4.10.2011, v Ljubljani. 

1  Zakaj ste začeli razvijati kreativno oglaševanje? 

Ker se s klasičnim ne da več pridobiti dovolj sredstev in tudi nasploh je v marketingu veliko 

sprememb v smeri below the line marketinga in iskanja drugčnih oglasnih oblik in rešitev. 

Naročniki so zahtevni in želijo interaktivne načine oglaševanja. Pri brezplačnikih tudi reklame 

po mojem mnenju bralce motijo manj, zato so ljudje na oglase bolj odzivni. 

2  Kako bi ocenili vaš položaj v primerjavi s konkurenco? 

Menim, da je naš položaj v primerjavi s konkurenco zelo ugoden, saj imamo poleg zelo 

branega tednika in dnevnega časopisa tudi najmočnejši spletni portal in je zato nam laže delati 

kreativne strani. 

3 Kakšen je bil odziv oglaševalcev na spremembe, ki jih izvajate na področju uvajanja 

kreativnih oblik oglaševanja? 

Zelo pozitiven, saj smo uspeli doseči, da smo prepoznavni kot ustvarjalni in kreativni. To    

nam daje položaj, da se oglaševalci pogosto obrnejo na nas, ko želijo kaj bolj zahtevnega. 

Nekateri drugi mediji nam sledijo, a ta razvoj gre sicer na našem trgu zelo počasi. Strogo 

ločimo oglasne vsebine od ostalih in se absolutno izogibamo prikritemu oglaševanju. 

4  Kakšna je razlika med kreativnim in klasičnim oglaševanjem? 

Težko je razmejiti med klasičnim in kreativnim, saj vse kar je na začetku kreativno postane 

klasično, že videno, ko je enkrat ali dvakrat uporabljeno. Vedno manj pa se uporabljajo 

instant rešitve, vedno več se iščejo nove oblike. Izbira je odvisna od tega, kaj oglašujemo. 

Kadar gre za večkratne akcije, morda le za obveščanje, kot so na primer akcijske ponudbe, pri 

katerih ni tako pomembna oblika ampak le informacija, ki jo oglas daje. 

5  Kakšni oglaševalci nujno potrebujejo kreativno oglaševanje? 

Menim, da vsi potrebujejo aktivno, kreativno oglaševanje, a so nekateri bolj proaktivni, drugi 

manj, veliko delamo tudi s kreativnimi agencijami. 

6  Kako ste se pri vas lotili tega dela? 

Pri nas je zelo pomemben kreativni oddelek, na katerem eden od zaposlenih vodi raziskave, 

dela analize klientov, nato iščemo medije, ki so zanje primerni. Portal, tednik ali dnevnik ... 

Tričlanski tim strokovnjakov nato pomaga pri oblikovanju. Poseben strokovnjak pa oblikovno 

naredi ustrezen oglas. Vedno je pri pripravi vključen tudi strokovnjak za digitalne medije. 
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7  Kakšni so vaši načrti za prihodnost? 

Zelo je pomembno izobraževanje. Smo del grupacije Stiria. To delo je na Hrvaškem zelo 

razvito in tam je tudi prodajna akademija in posebna svetovalka znotraj grupacije, ki nam 

omogoča neprestano izobraževanje in vedno nove oblike inovativnosti, izmenjava idej je za 

nas zelo pomembna, dobivamo pa tudi nove ideje za oglase. 

8  Kaj so po vašem mnenju značilnosti tega dela?       

To delo je zelo stresno. Veliko napetosti, veliko priprav, časovna stiska. Kreativno delo 

zahteva veliko več energije kot le prodaja klasičnih strukturiranih oglasov s cenikom v roki. 
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INTERVJU STANISLAVA VABŠEK 

Direktorica oddelka za trženje kreativnih oglasnih rešitev, 10.10.2011, v Ljubljani. 

1 Zakaj ste se odločili, da posebno pozornost namenite uvajanju kreativnih oblik 

oglaševanja? 

Načrt je bil, da bo že v letu 2007 velik priliv od oglasov. Takrat smo tudi preoblikovali 

sobotni Žurnal, da bi ga vizualno in vsebinsko uskladili z dnevnim časopisom. Preoblikovanje 

je potekalo v skladu z raziskavami na osnovi fokusnih skupin, intervjujev z bralci, ki so 

pokazale, katere vsebine so za bralce bolj privlačne. Pri načrtovanju dnevnega časopisa so 

nam bile v pomoč tudi druge izkušnje iz časopisov lastnika podjetja Stiria iz tujine. Podjetje 

Stiria je na ta način želelo povečati oglaševalske prihodke, da bi se tako postopno zmanjševala 

izguba. A na žalost v letu 2007 ni bilo bistvenih sprememb, oglasni dohodki in poslovni 

rezultat sta bila slabša od načrtovanih. Po mojem mnenju je bil razlog v tem, da trg in 

oglaševalci niso tako hitro sprejeli sprememb v sobotnem Žurnalu in nove oblike dnevnega 

časopisa. Na našem medijskem prostoru je od prej prevladovala neke vrste negativna 

percepcija sobotnega Žurnal, v smislu da je brezplačnik in zato vsebine niso dovolj kvalitetne. 

Na nek način je bilo to resnično, saj dejansko do septembra 2007  vsebinam nismo posvečali 

dovolj velike pozornosti in po percepciji bralcev je bila vsebina relativno slabša v primerjavi z 

drugimi sicer plačljivimi časopisi. Vladalo je tudi prepričanje, da je naš časopis namenjen 

populaciji z nižjimi prihodki, kar pa ne drži, kar dokazujejo tudi rezultati Nacionalne 

raziskave branosti.  

Ta trend se je nadaljeval in tudi stopnjeval v letu 2008. Oglaševalski prilivi niso dosegali 

načrtov, kljub temu da je bil to prvi brezplačnik in ni imel konkurence, nam ni uspelo dobiti 

večjega števila oglaševalcev. Takšen trend se je nadaljeval tudi v sobotnem Žurnalu. 

2  Kako je proces uvajanja in izvajanja teh sprememb potekal? 

Zato so konec leta 2008 predstavniki lastnikov Stirie in uprava družbe - direktorji Žurnala,  

ugotovili, da so potrebne bistvene spremembe. V razmišljanju, kaj bi lahko naredili, smo za 

zgled vzeli hrvaški časopis Dvadesetčetirisata, ki je prav tako v njihovi lasti. Ta časopis je bil 

nov projekt podjetja  Stiria  na hrvaškem trgu. Projekt je bil zelo uspešen, saj je v relativno 

kratkem času začel prinašati odlične rezultate. Dvadesetčetirisata ni bil brezplačnik, ampak so 

ga prodajali po polovični ceni, ''Cjela istina u pola cjene'' – cela resnica za polovično ceno, je 

bil njihov vodilni slogan. Imel je bolj kot ne tabloidno vsebino in ker je bil polovico cenejši, 

se ga je prijelo mnenje, da je namenjen populaciji z nižjimi dohodki. Na začetku se je tudi ta 

časopis soočal z istimi problemi. Takratna direktorica prodaje Andrea Borošić je ugotovila, da 

morajo uvesti korenito drugačen pristop do oglaševalcev. Zaradi slabega ugleda je ugotovila, 

da mora uvajati kreativne oglasne rešitve, ki so pisane na kožo oglaševalcev. Postavila je 

temelje kreativnega oglaševanja, ki smo jih nato prevzeli tudi mi. Na začetku je bila potrebna 
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temeljita analiza vsebin. Dvadesetčetirisata je imel vse osnovne rubrike: politika, 

gospodarstvo, kultura, življenjski stil…, kar je dajalo osnovo za umeščanje vseh vrst oglasov. 

Temu je  sledila temeljita analiza posameznega oglaševalca, večjih oglaševalcev, čisto novih 

oglaševalcev. Zanje je Borošićeva pripravila posebno ponudbo, pisano na njihovo kožo. 

Začela je uvajati posebne nagradne igre, prirejene oglaševalcem, natečaje (iskanje najboljših 

risbic, ljubezenskih pesmi, različni kvizi, križanke, nagradne igre). Za posamezne oglaševalce 

je pripravila serijo oglasov, ki so bili umeščeni v besedilo, v članek … 

Ta način je prinesel hitro rast  prihodkov. Podjetje je vsako leto presegalo načrtovane 

vrednosti in izboljševalo poslovni rezultat. Tako so ugotovili veliko potrebo po hitrih in 

učinkovitih rešitvah, ki morajo biti izdelane do popolnosti. Izdelan oglas so umestili v 

časopis, za kar je bil potreben oblikovalec, ki je tudi postal član kreativne skupine 

3  Kako ste sestavili kreativno skupino? 

Po vzoru 24sata so na Žurnalu media oblikovali poseben kreativni oddelek znotraj oddelka za 

trženje oglasnega prostora za uvajanje kreativnih oglasnih rešitev. 1.1.2009 se je formalno 

formiral pod vodstvom Stanislave Vabšek. V njem so sodelovali še trije komercialisti – 

tržniki. Kreativna skupina je malo kasneje dobila še dodatnega sodelavca, ki se je ukvarjal z 

iskanjem podatkov o oglaševalcih iz vseh razpoložljivih virov: Z njihovih spletnih strani, 

letnih poročil, objav v medijih, obstoječih oglasov 

4  Kako ste izbrali, komu bi se približali s svojo ponudbo? 

Pri oblikovanju celostne ponudbe za oglaševalca smo najprej izbrali 100 največjih 

oglaševalcev v tiskanih medijih, po podatkih inštituta Mediana IBO (podatki za leta 2008, 

2009, 2010 so v prilogi). Sčasoma smo področje razširili na 100 največjih oglaševalcev na 

vseh področjih oglaševanja. Za določenega oglaševalca smo včasih celo pripravili koncept, 

oblikovali oglas in ga umestili v časopis, tako da smo se mu približali z že izdelano ponudbo.  

5  Kako ste oblikovali in izbirali ideje? 

Pri iskanju idej in pripravi idejnega koncepta smo  proces začeli v kreativni skupini z metodo 

''brainstorminga'' ali nevihte možganov. V tem procesu so sodelovali: tržnik, ki je poznal 

podjetje, za katerega so pripravljali oglasno sporočilo, jaz kot vodja kreativne skupine, 

oblikovalec, član uprave zadolžen za prodajo in po potrebi drugi tržniki, ki jim je blizu 

področje oglaševanje. 

V naslednjem koraku sta šli dve najboljši ideji, po izbiri vseh sodelujočih, na interno 

glasovanje, v katerem so sodelovali prej omenjeni člani kreativne skupine in tudi dodatni 

tržniki, ki niso bili vpleteni v proces ''brainstorminga''. V določenih primerih, ko je bil odnos z 

naročnikom zelo dober, smo za mnenje prosili predstavnika oglaševalca. Ideja, ki je bila tako 

izbrana, je šla nato na naslednjo stopnjo oblikovanja oglasnega sporočila. 
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Oglase je oblikoval poseben oblikovalec, ki je deloval v okviru kreativne skupine in se je v 

veliki meri ravnal po priporočilih strokovnjakov glede oblike in vsebine uspešnega oglasnega 

sporočila. Pri tem je sodeloval z vodjo kreativne skupine in tržnikom, ki je sodeloval s 

konkretnim naročnikom. Načeloma oblikovanje oglasa ni smelo trajati več kot tri dni, pri tem 

pa je oblikovalec uporabljal različne prepoznavne elemente naročnika, kot so logotipi, 

veljavni slogani, fotografije, risbice, skice, tipografija… 

Zelo pomemben del procesa je bilo pridobivanje slikovnih gradiv, ki so bila primerna za 

oblikovanje. Veliko pozornost smo namenjali izbiri primerne tipografije – oblike črk. V 

določenih primerih, smo črke celo ustvarjali. Posebno zanimiv primer je bil oglas za izdelek 

Cedevita, v katerem so črke ponazarjale raztreseno Cedevito. 

6  Omenili ste, da je zelo pomembna umestitev oglasa v časopis. Kako ste izbirali ustrezno 

umestitev za določen oglas? 

Pri umeščanju oglasov smo se odločali glede na naslednje dejavnike: 

- Od značilnosti oglaševanega izdelka je bilo odvisno, ali naj oglas pritegne pozornost na 

zelo direkten način ali naj bo v časopis uvrščen bolj subtilno. 

- Glede na izdelek ali storitev so izbrali ustrezno tematsko rubriko in oglas uvrstili vanjo. 

Oglas za  otroško hrano je bil na primer uvrščen v rubriko zdrave prehrane. 

- V odvisnosti od obsega oglaševalske akcije in sredstev so izbirali, na kateri strani časopisa 

bo oglas objavljen. Za največjo učinkovitost so jih umeščali na prvo, na zadnjo stran ali pa 

na sredino. 

- Umeščanje je bilo odvisno tudi od sporočila, ki ga je oglas dajal. Tako so lahko v primerih, 

ko so z oglasom želeli zbuditi pozornost le tega uvrstili na najbolj atraktivne strani. Kadar 

so z oglasom želeli dražiti, so ga na primer kot pasico uvrstili na spodnji del strani. Kadar 

so z oglasom želeli presenečati ali postopno zbujati pozornost, so na naslovnici začeli z 

napovedjo, usmerili pozornost bralca na primer: ''več na strani dve'', kjer je bilo naslednje 

sporočilo, ki mu je sledilo sporočilo na naslednji strani in tako do končnega oglasa. 

Glede na to, na kakšen način naj izdelek pritegne pozornost: subtilno ali zelo neposredno so 

se odločali ob pomoči naslednjih vprašanj: 

- Katera tematska rubrika je primerna za posamezni izdelek ali storitev? Pri izbiri tematske 

rubrike smo izbrali, katera rubrika je za posamezen izdelek najprimernejša. Za oglaševanje 

športne opreme so to na primer športne strani.  

- Katera pozicija v časopisu je najbolj ustrezna? Pri izbiri pozicije so glede na želeni cilj 

določili postavitev na prednjo ali zadnjo stran, na sredino ali na eno od drugih strani. 

- Kateri format oglasa je najbolj primeren glede na izdelek? Poleg standardnih formatov 

oglasov, so oglaševalcu dali na voljo izven-standardne formate, kot je na primer možnost 

plasiranja oglasa v besedilo članka. 
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- Kako želimo pritegniti pozornost? Kako pritegniti pozornost bralca je odvisno predvsem 

od sporočila, ki ga oglas posreduje.  

Če so na primer želeli zbuditi presenečenje ali draženje, so zbujanje pozornosti začeli z 

napovedmi na naslovnici in nato bralca usmerili na naslednjo stran, kjer ga je čakalo novo 

spoočilo, na naslednji spet nova informacija, vse do končnega oglasnega sporočila. Pri izbiri 

ustreznega medija smo se vedno prilagajali ciljni skupini. Odgovorili smo na vprašanje, kaj 

določena ciljna skupina bere in kdaj. Pri tem so bili najpomembnejši podatki o starosti ciljne 

skupine, dohodkih in interesnih področjih. Če so bili ciljna skupna na primer študentje, je bil 

izbran dnevni časopis ali portal, oglas pa uvrščen med strani, kot so zabava, prosti čas, 

življenjski slog. 

7  Ali ste običajno oblikovali enkratne oglase ali ste oblikovali tudi daljše oglasne kampanje? 

Oblikovali smo tudi enkratna oglasna sporočila, a večkrat je šlo za izvajanja obsežnejše 

oglasne kampanje. Pri tem smo najprej oblikovali medijski načrt. Pri oblikovanju medijskega 

načrta smo upoštevali predvsem čas trajanja kampanje. Glede na čas trajanja kampanje smo se 

odločili, kako intenzivna bo kampanja. Oglasi so se tako lahko pojavljali enkrat ali večkrat 

mesečno, enkrat ali večkrat na teden ali vsakodnevno. Pri oblikovanju načrta smo tudi 

določili, koliko časa bo določen oglas kontinuirano izhajal v isti obliki, koliko časa bomo 

izvajali isti vzorec oglaševanja, ali pa ga bomo po določenem času spremenili. Pri izbiri 

ustreznega časa v letu smo se odločali tudi na podlagi tako imenovanih oglaševalsko močnih 

mesecev. Podatke o tem, v katerem mesecu je največji delež določenih oglasov zbira 

Mediana, poleg njihovih podatkov sem si pri določanju aktualnosti posameznih tem glede na 

letni čas, pomagala z lastnimi izkušnjami: 

Januar: razprodaje starih zalog, tekstila, športne opreme, oglaševanje avtomobilov. 

Februar: izobraževalne teme, informacije o vpisih – informativnih dnevih, oglaševanje, 

povezano s praznovanjem Valentinovega. 

Marec: oglaševanje proizvodov in storitev, namenjenih ženskam – prazniki osmi marec in  

materinski dan, vedno več je tudi oglasov, namenjenih moškim in praznovanju dneva očetov. 

April: oglaševanje proizvodov, povezanih s praznovanjem velike noči; oglaševanje različnih 

turističnih ponudb, povezanih s prvomajskimi počitnicami in ''first minute'' rezervacijami za 

poletje; oglaševanje finančnih ustanov in njihovih produktov (banke-kratkoročni krediti, 

zavarovalnice -  zavarovanja za počitnice…). 

Maj: oglaševanje proizvodov in storitev povezanih z  modo, lepoto, hujšanjem, centri za 

oblikovanje telesa, masaže, depilacije, detoksifikacija telesa, vse, kar je povezano s pripravo 

na poletje. 

Junij: oglaševanje proizvodov in storitev, ki so namenjeni  pripravam na sonce in na dopust – 

zaščita pred rakom, kam s hišnimi ljubljenčki, zavarovanja doma, počitnic… 

Julij:  običajno ni oglaševalsko močan mesec, a v tem času se še oglašujejo naslednje teme:  

''last minute'' potovanja, počitnice, potovalne lekarne,'' last minute'' hujšanje… 
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Avgust:  zatišje do 20. avgust, nato se začnejo  zelo intenzivni projekti v povezavi z začetkom 

šolskega leta do prvega septembra - vstop v prvi razred, vračanje v srednje šole… 

September:  aktualne so teme, povezane z energetiko, kot je na primer priprava na kurilno 

sezono. 

Oktober: aktualne so teme, povezane z začetkom študijskega leta; ker je oktober svetovni 

mesec varčevanja, so aktualne teme povezane s storitvami in proizvodi finančnih ustanov- 

pokojnine, varčevanje. 

November in December: v tem času se začnejo oglaševati proizvodi in storitve, povezani s 

časom miklavževanja,  božiča in novega leta; zimske počitnice- smučanje. 

8  Kdaj ste začeli z aktivnim delovanjem? 

Aktivno smo začeli delovati v letu 2009, ko smo v celotnem letu 2009 realizirali 12 posebnih 

kreativnih oglaševalskih projektov. Med njimi so bili najbolj zanimivi projekti z 

zavarovalnico Triglav in podjetjema Mercator in Mastercard. Posebne omembe so vredni še 

oglaševalski snopiči, ki so izšli v  mesecu februarju. Snopič je posebna priloga na sredini 

časopisa, umeščena v časopis tako, da na prvi pogled ne gre za oglasno ampak informativno 

vsebino. Ker je oblikovan kot priloga, ga je možno samostojno vzeti iz časopisa. Ta oblika je 

imela promocijsko vsebino, v kateri so se predstavljale izobraževalne ustanove v času, ki je 

ustrezal informativnim dnevom in odločanju dijakov za vpis na fakultete. Posebnost snopičev 

je, da so kljub temu da gre za oglasne vsebine, pripravljeni po navodilih uredništva, kar 

pomeni, da morajo te vsebine za bralca imeti informativno vrednost, so pa v skladu z 

medijsko zakonodajo jasno označene kot promocijske – oglaševalske vsebine. 

V mesecu juliju smo pripravili posebni oglaševalski snopič priprava na poletje – v katerega so 

bili vključeni nagradni natečaji, kjer so se bralci z odgovori na vprašanja izobraževali in bili 

hkrati udeleženi v nagradnem žrebanju. 

9  Kako ste pridobili Zavarovalnico Triglav za sodelovanje? 

To je bil za nas klient, ki ni veliko oglaševal v primerjavi z drugimi slovenskimi 

zavarovalnicami, zato smo premišljevali, kako bi se jim približali in smo želeli od njih 

pridobiti toliko oglasov, kot bi nam jih pripadalo glede na tržni delež, ki smo ga imeli. Iskali 

smo rešitve, kaj oglaševalcem ponuditi ob odhodu v šolo. Po vzoru sestrskih časopisov 

Večernji list in 24 sata, smo od njih prevzeli dobro prakso, da se takrat podjetja raje odločajo 

za kakšne posebne projekte. Namen je bil, da skupaj z oglaševalcem izdamo določene stvari 

in predmete, namenjene začetku šole. Ker tovrstna ponudba na trgu že obstaja, smo iskali 

drugačne rešitve in tako oblikovali stenski koledar, kamor starši in otroci lahko vpisujejo 

pomembne informacije. Dodana vrednost tega koledarja je bila, da smo označili vse počitnice, 

informativne dneve, ocenjevalna obdobja in druge dogodke, ki so povezani s šolskim letom. 

Cel koledar smo oblikovali v skladu s celostno podobo zavarovalnice in njihovo maskoto 

kuža Pazi. 
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Idejo smo predstavili zavarovalnici Triglav, kjer so jo z veseljem sprejeli, so pa poleg nje 

želeli še dodatne vsebine v časopisu. Produkt, ki se je v tej kampanji prvenstveno oglaševal, je 

bilo otroško nezgodno zavarovanje, zato smo za dvig prepoznavnosti blagovne znamke in 

zaščitnega znaka kuža Pazi  izbrali otroško prilogo Žurnalček, ki je v sobotnem Žurnalu 

izhajala vsako prvo soboto v mesecu, za kar je bil ustrezen datum v septembru. Celotna 

priloga je bila urejena in oblikovana v duhu vsebine otroci, pazite na svojo varnost na cesti, in 

lik kuža Pazi je bil uporabljen tudi v otroških igrah, pobarvankah, na naslovnici, pri čemer pa 

je bilo na vsaki strani jasno označeno, da je pokrovitelj priloge Zavarovalnica Triglav. 

Da bi pridobili povratne informacije o branosti, so pobarvanko z likom kuža Pazi oblikovali 

kot nagradno igro, ki je starše in otroke pozivala, naj jo pobarvano pošljejo nazaj, za kar so 

izžrebani nagrajenci prejeli pakete Zavarovalnice Triglav. Poleg oblikovanja koledarja in 

celotne kampanje so za naročnika pripravili tudi brezplačne oglase, v katerih so teden dni pred 

izidom najavljali izid koledarja. Ves čas smo oglaševali, da je to skupni projekt oglaševalca in 

Žurnala. Na ta način smo dobili pozitiven odziv oglaševalcev, ki so zelo cenili ta naš 

prispevek in so se tudi kasneje vedno več obračali na nas. 

10  Kako je potekalo sodelovanje s podjetjem Mercator? 

Podjetje Mercator je v našem časopisu oglaševalo predvsem oglase za posebne prodajne 

akcije. Ker smo bili prepričani, da je ciljna skupina, ki bere Žurnal, to so ljudje, ki vzamejo 

brezplačnik, ki preberejo brezplačne reklamne materiale in časopise, zelo zanimiva za 

Mercator, smo posebej zanje pripravili najprej projekt v času, ko se začenja novo šolsko leto. 

Pri pripravi projekta smo zbirali različna gradiva o naročniku in tako tudi izvedeli, da podjetje 

Mercator v tem obdobju načrtuje popolno preoblikovanje in repozicioniranje blagovne 

znamke Lumpi, ki je namenjena za nego in prehrano otrok. V okviru projekta nazaj v šolo 

smo za podjetje Mercator izbrali idejo o posebnem urniku. Z idejo smo stopili v kontakt z 

oglaševalcem in ga prosili, da nam zaupa nove like in že oblikovana gradiva, s katerimi bi 

nato oblikovali izdelek zanje. Oblikovani stenski urnik je bil razigran, živahnih barv, na njem 

so bili baloni, otroci, novi logotipi in slikovna gradiva blagovne znamke Lumpi. Izdelek je 

naročnik takoj potrdil in kljub višjim stroškom tiskanja in distribucije se je odločil, da bo kot 

priloga oblikovan za sobotni Žurnal, z namenom, da čim širša publika prejme ta urnik. 

Teden dni pred izidom smo napovedovali, da bo v soboto vložen velik stenski urnik in že iz 

napovednikov smo, dobili dober odziv, saj so bralci na elektronsko pošto pošiljali vprašanja, 

kakšen je, ali ga lahko kasneje dobijo pri nas, lahko dobijo dva, tri… Izjemen odziv je tako 

oglaševalca kot izvajalca presenetil, saj so po izidu številni povpraševali po dodatnih izvodih, 

oglasili so se tudi predstavniki dveh osnovnih šol, ki so jih želeli za vse svoje učence. 

Naročnik je pristal na dodatno tiskanje in zadovoljil vse povpraševanje po izdelku. 

Čeprav sam projekt ni bil oblikovan interaktivno, je po mojem mnenju napovedovanje, 

zbujanje in stopnjevanje pozornosti pred izidom projekta, do določene mere pripeljalo do 
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interakcije, ko so zaradi interesa iskali informacije in prosili za dodatne kose. Torej lahko 

rečemo, da je projekt sprožil pozitiven odziv. Na osnovi dobre izkušnje s stenskim koledarjem 

je podjetje Mercator napovedalo, da želi, da zanje ustvarimo projekt za blagovno znamko 

Lumpi, ki bo služil za promoviranje blagovne znamke v času Božiča. Želeli so blagovno 

znamko povezati s pozitivnimi občutki zaupanja, kakovosti, nepogrešljivosti v vsakdanjem 

življenju. V ta namen se je razvila ideja znotraj kreativnega oddelka, da pozovemo vse otroke 

iz Slovenije od 1-13 let, da narišejo najljubši in najlepši božični motiv in avtorske motive 

pošljejo na časopis. Na povabilo so se odzvali v velikem obsegu, saj smo prejeli preko 5000 

risb, v različnih tehnikah. 

Strokovna komisija, ki so jo sestavljali vodja blagovne znamke, direktorica kreativnega 

oddelka, skrbnica za Mercator, ilustrator,.. je izbrala ožji izbor iz vsake starostne skupine, 

nato smo glasovali in izbrali najlepšo risbo. Izbrane motive smo natisnili kot čestitke in jih v 

drugem tednu decembra, ko se pošiljajo božične čestitke, vsak dan po eno vložili v Žurnal24. 

Skupaj smo natisnili in razdelili 1 250 000, ki so bile zadaj označene z logotipom Lumpi in 

logotipom zlatih sponzorjev. Odziv je bil do določene mere celo negativen, saj so bralci vzeli 

po več izvodov s stojala. Zaradi velikega povpraševanja je bila naklada povečana na 1 400 

000 čestitk. Ker so bili stroški previsoki, smo kot sponzorje k projektu povabili tiskarno Set in 

podjetje, ki vlaga v časopis, ki so postali zlati sponzorji projekta. Večina bralcev, ki so 

uporabili te čestitke, so hkrati po eno vrnili na Žurnal in se mu zahvalili. Skupaj so na Žurnalu 

prejeli okoli 500 čestitk, v povprečju 100 na dan, kjer so ljudje voščili, čestitali za idejo in se 

zahvalili za čestitke. 

Na koncu smo izžrebali pet risbic in njihove avtorje in starše povabili na Žurnal, kjer so dobili 

velike nagradne Lumpi pakete. Tudi ta projekt, ki ni bil zasnovan interativno, je imel 

interaktivni odziv. Najavno oglasno kampanjo so sestavljali celostranski oglasi, ki smo jih 

oblikovali pri Žurnalu, naročnik pa jih je potrdil. 

11  Kako je potekalo sodelovanje s podjetjem MasterCard? 

MasterCard je podjetje, za katerega smo ugotovili, da je v zadnjem času začelo oglaševati bolj 

pozitivne občutke, ki jih uporaba določenega produkta omogoča, in ne toliko konkretne 

produkte. Zato je že zadnje leto vse kampanje gradila na sloganu ''nekatere stvari so 

neprecenljive, za vse ostalo je tu MasterCard''. Novembra 2009 so načrtovali kampanjo na 

televiziji in v tisku.  Iskali so  kreativno rešitev v tisku in iz Večernjega lista so dobili 

informacijo, da na Žurnalu lahko dobijo kreativne rešitve. Pri tem podjetju se glavne odločitve 

sprejemajo na Hrvaškem, ker je tam podjetje, ki skrbi za izbiro oglasnih rešitev. Ko so 

izvedeli, da v Sloveniji Žurnal to omogoča, se jim je to v tem kontekstu zdelo idealno. Stopili 

so z nami v stik, povedali, da imajo na razpolago 10.000 eur in so želeli nekaj, kar bi odražalo 

njihovo idejo. Njihov pogoj  in želja sta bila, da je to kampanja, ki hkrati poteka  v časopisu in 

na spletnem portalu. 
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Ko smo prejeli njihove želje in zahteve, smo v Žurnalu pregledali dosedanje kampanje, 

preučili na katerih občutkih so gradili sporočila, kaj je bila rdeča nit. Želeli so oblikovati 

nekaj, kar bi na zelo osebni ravni vključilo čim več ljudi. Zamislili so si, da bodo Žurnal 24 

ovili v gladek sijoč papir, velik kot časopis, spredaj pa bi ven kukal časopis. Vsebina ovitka je 

bila osebni vodnik za neprecenljivo lep Božič. Imel je trojno funkcijo, informiral je bralce in 

jih pozival, da Žurnal in MasterCard razpisujeta natečaj za najlepšo božično zgodbo, v 

notranjosti je bil vodnik za božič, v katerem so bile zbrane informacije, ki jih družina 

potrebuje za to, da čim lepše preživi božič: napovedniki posebnih dogodkov, okraski, 

recepti,… na zadnji strani je bil koledar za prihodnje leto. 

To je bil začetek kampanje. Po izdaji tega ovitka, na isti dan smo na portalu vzpostavili mini 

spletno strani, ki je bila v MasterCard obeležjih in je imela enako vizualno podobo kot 

časopisni ovitek in vsi oglasi. Vsebovala je iste informacije kot ovitek le v razširjeni in 

poglobljeni obliki, vsebovala je tudi uniformiran obrazec, v katerega so ljudje lahko pisali 

svoje božične zgodbe. Poleg tega so nato 14 dni potekali oglasi, ki so na internetu in v 

časopisu bralce pozivali na natečaj. Imenovali so strokovno komisijo, ki so jo v soglasju z 

naročnikom sestavljali predvsem uredniki Žurnala. Ko je rok potekel, so izbrali 5 najboljših 

zgodb. Nagrajence smo nato povabili na Žurnal, kjer so dobili nagrade. Fotografirali smo jih 

in o njih v Žurnalu 24 objavili reportažo o tem, kako so se odločili za sodelovanje, ali tudi 

sicer pišejo, kako in zakaj so te zgodbe nastale, so resnične, izmišljene…S tem se je kampanja 

končala. 

Odziv je bil zelo dober. Dobili smo 100 zgodb, kar je veliko glede na to, da so bile nagrade 

bolj simbolične narave. Vzporedno smo omogočili pošiljanje zgodb na papirju ali preko 

spletne pošte. Veliko ljudi je to obliko oddajanja pohvalilo in številna so bila mnenja, da je v 

našem prostoru tovrstnih akcij veliko premalo. Po mnenju naročnika je bila to zanje najbolj 

kreativna in interaktivna oblika oglaševanja. 

12  Kako bi lahko po vašem mnenju merili učinkovitost posamezne akcije? 

Podjetje običajno istočasno izvaja več aktivnosti trženjskega komuniciranja, zato je merjenje 

učinkovitosti posamezne aktivnosti oteženo. Oteženo je tudi merjenje učinkovitosti skupka 

vseh aktivnosti tržnega komuniciranja podjetja v določenem obdobju ravno zato, ker na kupno 

odločitev vplivajo številni dejavniki. Iz tega razloga smo v podjetju Žurnal Media začeli 

uvajati kreativne oglaševalske projekte, ki so bili vsebinsko zasnovani interaktivno, kar 

pomeni, da so vedno vsebovali nagradno igro ali natečaj, ki je omogočal spremljanje in 

natančno merjenje odziva kupcev. Najučinkovitejše orodje za spremljanje učinkovitosti so bili 

nagradne igre in kuponi s popusti, ki jih je kupec dejansko unovčil na prodajnem mestu. 

13  Omenili ste, da je pri ugotavljanju bruto vrednosti oglaševanja treba podatke Agencije 

Mediana razumeti z določenimi zadržki. Zakaj? 
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Mediana meri le bruto vrednosti oglaševanja, ki za ocenjevanje vrednosti oglasov uporablja 

uradne cenike medijskih družb, v teh vrednostih torej niso zajeti odobreni popusti, ki v 

zaostrenih konkurenčnih razmerah na slovenskem medijskem trgu lahko dosegajo tudi 80 %, 

poleg tega so v teh podatkih zajeti tudi kompenzacijski oglasi. Tega se je treba pri uporabi teh 

podatkov zavedati. 


