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POVZETEK 

Z razširitvijo svetovnega spleta se je razširil tudi spletni marketing. Splet nam omogoča, da 
dosežemo veliko večje število ljudi, kot pa je to bilo mogoče v preteklosti. S svojimi orodji nam 
splet tudi omogoča, da zelo podrobno spoznamo želje in potrebe strank ter oblikujemo take 
ponudbe, ki jih v celoti zadovoljujejo.  

Namen naloge je predstaviti koncept trženja storitev coachinga in svetovanj prek spleta. V 
teoretičnem delu smo raziskali domačo in tujo literaturo na področju marketinga in spletnega 
marketinga ter raziskali temelje uspešne marketinške strategije. V empiričnem delu smo 
preučili primer podjetja, ki uspešno trži svoje storitve coachinga na spletu in to primerjali z 
našimi teoretičnimi izhodišči. V zaključku smo ponudili predloge za izboljšavo in na podlagi 
naših ugotovitev predstavili model za uspešno trženje storitev coachinga in svetovanj na spletu.  

Ključne besede:spletni marketing, coaching, svetovanje, trženje na spletu. 

 

SUMMARY 

With the expansion of the internet came the expansion of internet marketing. The web enables 
us to reach a far greater number of people than it was possible in the past. It's tools enable us to 
understand our clients needs and wants and craft offers specifically designed to fulfill them.  

The purpose of the thesis is to present a concept for marketing services of coaching and 
consulting on the internet. In the theoreitcal part, we examined the foreign and domestic 
literature in the field of marketing and internet marketing, and examined the foundation of a 
successful marketing strategy. In the empirical part we have studied an example of an 
organisation that is successfully marketing it's services on the internet, and we compared it to 
our theoretical thesis. In conclusion we offered suggestions for improvements and based on our 
findings, presented a model for successful marketing of coaching and consulting services on 
the internet.  

Key words:internet marketing, coaching, consulting, online marketing. 
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1   UVOD 

Razširitev svetovnega spleta je v zadnjih letih prinesla veliko sprememb in priložnosti. S 
širitvijo pametnih telefonov je splet postal nekaj, kar gre z nami kamorkoli in kadarkoli. S 
prijatelji se ne moremo družiti več kot nekaj minut, ko nekdo že pogleda telefon. Ponudniki 
telefonskih storitev vedno bolj povečujejo količino podatkovnih podatkov v posameznih 
paketih. Postali smo družba, ki je vedno na spletu. 

Prav zaradi te konstantne povezanosti s spletom smo veliko bolj dosegljivi za nove 
komunikacije – zlasti marketinške. Sodobni tržniki so se naučili uporabiti splet za trženje 
izdelkov in storitev.  

Splet je drugačen ekosistem, saj nam omogoča, da stranko spoznamo in se ji približamo na 
način, kot to še nikoli ni bilo mogoče. Splet in spletna orodja nam omogočajo, da s potencialno 
stranko ustvarimo zelo intimen odnos, med katerim prevladuje visoka raven zaupanja – 
podobnega, kot ga uživamo v prijateljstvih.  

Poklic coacha ali svetovalca je lahko toliko bolj zanimiv, saj s pomočjo spleta ni več treba biti 
vedno na istem mestu. S pomočjo spleta lahko coach ali svetovalec živi in dela neodvisno od 
lokacije.  

Da bi bilo to mogoče, je treba svoje storitve znati tržiti na spletu. In prav to bomo v nalogi 
obravnavali.  

1.1   Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Poslovanje in trženje na spletu nam ponuja nove možnosti. S pomočjo spleta lahko podjetje 
poveča svojo geografsko pokritost, ki presega tradicionalno središče. Doseže lahko nove 
stranke na širših geografskih lokacijah (tudi izven meja). Spletna stran je odprta za 
vsakodnevno in 24-urno poslovanje, s pomočjo spletnih orodij pa lahko komunikacijo 
prilagodimo potrebam strank (Charlesworth, Esen in Gay 2007). 

Vendar splet s seboj nosi tudi izzive in pasti. Nekateri izmed njih so zaskrbljenost potencialnih 
strank glede vprašanj zasebnosti in varnostni dvomi o goljufiji. Stranke lahko izrazijo 
pomanjkanje zaupanja do nakupa storitev na spletu. Splet ima senzorične meje, ki omejujejo 
čute, kot so okus, vonj in dotik, ki posledično vplivajo na odločitev kupcev. Za nekatere ciljne 
skupine strank je lahko spletni dostop omejen ali pa tega ne znajo uporabljati. Izziv je lahko 
tudi kompleksnost spletnega trgovanja, kot je sprejemanje plačil (prav tam). 

S pomočjo spleta lahko podjetje razširi svoje poslovanje in začne globalno tekmovati v 
trenutku, ko začne na spletu ponujati svoje storitve. Vendar, tako kot podjetje lahko globalno 
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tekmuje z drugimi ponudniki storitev, tako tudi drugi ponudniki lahko tekmujejo z našim 
podjetjem. Izzivi se lahko pojavijo tudi pri ozaveščanju potencialnih strank o našem obstoju in 
obstoju naših storitev, saj z vstopom na spletni trg postanemo skorajda nevidni.  

Vendar pa lahko s pomočjo sodobnih orodij potencialnega kupca spoznamo na način, kot to ni 
bilo mogoče nikoli prej. Tako mu lahko med vso množično komunikacijo ponudimo točno to, 
kar išče in tako pridobimo njegovo polno pozornost.  

Posledično si kupci z našim podjetjem želijo sodelovati in je tako lahko rezultat na vloženi trud, 
čas in denar (ROI) s spletnim marketingom veliko večji kot z marketingom pri ostalih medijih 
(npr. televizija, radio, časopis, revije itd.). 

Z vsemi priložnostmi in izzivi spletnega marketinga se zastavlja vprašanje, kako lahko najbolj 
učinkovito uporabimo splet in orodja, ki so nam na voljo, da storitve coachinga in svetovanj 
uspešno tržimo na spletu.  

V projektni zaključni nalogi se bomo osredotočili na odgovor na to vprašanje. 

1.2   Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen projektne zaključne naloge je preučiti koncept trženja storitev na spletu – s poudarkom 
na storitvah coachinga in svetovanja – in predložiti način najbolj učinkovitega načina trženja 
teh storitev na spletu.  

Želimo raziskati in ugotoviti, kako lahko najbolj učinkovito uporabimo splet in vsa njegova 
orodja za to, da se potencialni kupec pozitivno odzove na našo ponudbo. Z drugimi besedami, 
kako dosežemo, da potencialni kupec kupi našo storitev. 

Cilj naloge je predstaviti načrt, kako pravilno in najbolj učinkovito uporabiti spletni marketing 
kot orodje pri trženju storitev.  

Cilji teoretičnega dela naloge so: 
‒   predstaviti trženje na spletu in ustanoviti prednosti in razlike s trženjem v drugih medijih; 
‒   raziskati elemente, ki so potrebni za uspešno trženjsko strategijo na spletu; 
‒   analizirati metode za sestavo učinkovite marketinške strategije; 
‒   podati smernice za izdelavo marketinškega načrta, z namenom trženja storitev na spletu; 

primernega za ponudnike storitev coachinga ali svetovanja. 

1.3   Predlagane metode in tehnike 

Metoda je deskriptivna študija primera (Yin 2003). Med drugimi uporabljamo tudi metodo 
analize dostopne strokovne literature za razčlenjevanje teoretičnih izhodišč s področja 
marketinga ter metodo sinteze teoretičnega in empiričnega dela v ugotovitvah.  
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1.4   Omejitve in predpostavke 

Ker je spletni marketing relativno nova industrija in se je resnično začela razvijati šele v zadnjih 
nekaj letih, smo se pri pisanju projektne zaključne naloge morali soočiti z določenimi 
omejitvami.  

Količina strokovne literature je bila zaradi redkosti akademske raziskave obravnavane teme 
dokaj majhna, zato je bilo treba pri tem delu zaključne projektne naloge posegati predvsem po 
virih iz prve roke, kot so npr. uveljavljeni tržniki na spletu, ki na spletu vrsto let uspešno tržijo 
svoje storitve. Svoje znanje in ugotovitve delijo v svojih video in avdio zapisih, seminarjih ter 
blogih. 

Predpostavljamo, da so zaradi zgoraj omenjenega preučevani tržniki na spletu zanesljiv vir 
podatkov, saj so skozi konstantno doseganje rezultatov demonstrirali svoje kvalifikacije za to 
temo. 
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2   DOLOČANJE CILJNEGA TRGA IN POZICIONIRANJE 

Podjetja v svojem trženju ne morejo ciljati vseh kupcev na vseh različnih trgih ali vsaj ne vseh 
kupcev na enak način. Trg sestavljajo kupci, kupci pa se lahko razlikujejo po svojih željah, 
virih, lokacijah in nakupnih navadah (Kotler idr. 2001). 

Podjetja se močno razlikujejo po svojih zmožnostih konkuriranja na trgu. Zaradi tega mora 
vsako podjetje opredeliti določene dele trga, ki jim lahko s svojimi storitvami ali izdelki 
najbolje služi (prav tam). 

Preden se odločimo tržiti storitve na spletu, moramo določiti svojo ciljno skupino. Z vstopom 
na splet postanemo del globalnega trga in začnemo konkurirati z veliko večjim številom 
konkurentov kot pa na domačem ali lokalnem trgu.  

Glavni razlog za neuspeh večine podjetij na spletu je, da ne izberejo prave ciljne skupine ali pa 
je ne definirajo dovolj jasno. Pravilna izbira tržne skupine je ključna za uspešno trženje na 
spletu (Pagan 2014a). 

2.1   Segmentiranje trga in določanje tržne vrzeli 

Izbira ciljnega trga se začne z raziskovanjem in segmentacijo trga. Poskušamo ugotoviti, kje na 
trgu obstaja določeno občinstvo ali segment, kjer lahko najbolj učinkovito tržimo svoje storitve. 

2.1.1   Segmentacija trga 

Pri tržni segmentaciji trg razdelimo na različne skupine kupcev z različnimi potrebami, 
značilnostmi ali vedenjem (Kotler idr. 2001). 

Segmentacijo trga začnemo s fazo opazovanja, kjer z raziskavo določimo motivacijo, odnos in 
obnašanje potencialnih strank (Weis 2008). 

Sledi faza analize, kjer na podlagi zbranih podatkov v fazi opazovanja določimo segmente, ki 
se med seboj razlikujejo. Ob koncu oblikujemo profile skupin, ki se razlikujejo glede na 
stališče, obnašanju ter po demografskih in psihografskih značilnostih (prav tam). 

Segmentacijo trga je treba obravnavati kot produkt kritičnega razmišljanja in ne kot vnaprej 
določenega niza postopkov (Palmer 2000). 

Preden začnemo trg segmentirati, se moramo zavedati meril, s katerimi je mogoče oceniti 
učinkovitost segmentacije. Weis (2008, 13) omenja štiri pomembna merila: 
‒   Merljivost: Ali je mogoče izmeriti velikost, kupno moč in tipične značilnosti kupnega 

segmenta? 
‒   Velikost: Ali je segment dovolj velik in dobičkonosen? 
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‒   Dostopnost: Ali je segment mogoče doseči?  
‒   Uporabnost: Ali imamo sposobnosti oblikovati uspešno ponudbo za ta segment? 

Glavne spremenljivke v tržnih segmentih so demografske, psihografske, geografske in 
vedenjske (Kotler idr. 2001). 

 

Slika 1: Spremenljivke v segmentih 

Vir: Kotler idr. 2001. 

Ko je podjetje ocenilo različne tržne segmente, se mora odločiti, katere in koliko segmentov bo 
oskrbovalo. To je vprašanje izbire ciljnega trga (Weis 2008, 14): 
‒   Koncentracija na en segment ali tržno vrzel. Podjetje se osredotoči na en segment in v tem 

segmentu skuša doseči trden tržni delež (npr. poslovni coaching, osebnostni coaching).  
‒   Koncentracija na več segmentov. Podjetje izbere več segmentov, in za vsak segment 

posebej sestavi ponudbo (npr. coaching produktivnosti, coaching prodaje, coaching 
upravljanja z ljudmi).  

‒   Specializacija po izdelkih. Podjetje se specializira za en produkt, ki ga nato trži skozi več 
segmentov (npr. storitev je coaching, ki ga trži podjetnikom, posameznikom, podjetjem 
itd.). 

‒   Specializacija po trgih. Podjetje se osredotoči na številne potrebe v enem trgu (npr. 
coaching podjetnikov, kjer potem podjetnikom nudi storitve na različnih področjih). 

2.1.2   Definiranje tržne vrzeli 

Segmentacije trga so večinoma večje in po navadi privabijo kar nekaj tekmecev, vrzeli pa so 
manjše ter po navadi privabljajo samo enega ali nekaj tekmecev. Tržniki v tržnih vrzelih morajo 
potrebe svojih strank razumeti tako dobro, da bodo te želele plačati premijsko ceno (Kotler idr. 
2001). 

•Narodi,	  države,	  pokrajine,	  mesta,	  
soseskeGeografska

•Spol,	  starost,	  izobrazba,	  dohodek,	  
poklicDemografska

•Družbeni	  slog,	  življenski	  slog,	  
osebnostne	  značilnostiPsihografska

•Pripravljenost za	  nakup,	  odnos	  do	  
storitve,	  možni	  pretekli	  nakupiVedenjska



 

6 

Marketing tržnih vrzeli se definira kot prilagajanje ponudbe podjetja z namenom, da se ta bolj 
podrobno ujema s potrebami naših potencialnih kupcev, kjer je konkurenca pogosto majhna. 
Tako lahko manjša podjetja svoja omejena sredstva osredotočijo na področja, ki so ali manj 
pomembna ali jih konkurenti spregledajo (prav tam). 

Splet se od ostalih medijev razlikuje po tem, da je vlečni (angl. pull) medij, kar pomeni, da je 
stranka tista, ki sproži stik in išče informacije (Chaffey idr. 2000, 17).  

Če dovolj ljudi na spletu išče rešitve za neko določeno potrebo, a je nihče ne zadovoljuje, lahko 
to skupino definiramo kot tržno vrzel.  

Pri definiranju tržne vrzeli je pomembno, da odkrijemo, kateri so čustveni sprožilci (angl. 
emotional triggers) naših potencialnih strank, ki jih motivirajo k iskanju rešitev na njihove 
potrebe. Če oseba ni čustveno sprožena, potem ne bo imela motivacije za to, da na svoje težave 
poišče rešitve. Če želimo, da nam oseba plača za storitev, potem moramo ugotoviti, kje je ta 
oseba čustveno že sprožena in aktivno išče rešitev (Pagan 2014a). 

Če želimo povečati uspešnost trženja na spletu, moramo v našem segmentu definirati skupino 
ljudi, ki doživljajo neko določeno težavo ali izziv, ki jim jo lahko z našimi storitvami 
pomagamo rešiti.  

Pagan (2014c) za definiranje tržne vrzeli priporoča naslednja vprašanja:  
‒   Na katerem področju je naša potencialna stranka čustveno motivirana? 

Recimo, da ponujamo storitve finančnega svetovanja. Kot storitev lahko ponudimo izdelavo 
pokojninskega načrta z varčevanjem. Vendar pa večina ljudi ni čustveno motiviranih, da bi 
denar varčevali. Večino ljudi zanima, kako lahko denar dobijo in ga porabijo. Če nato globlje 
pomislimo, kaj še bi naši potencialni kupci želeli, potem lahko ugotovimo, da ljudem lahko 
pomagamo s sestavo načrta za odplačilo dolga na svojih kreditnih karticah. Ljudje z dolgom na 
kreditnih karticah so čustveno motivirani, da se tega dolga znebijo. Zato je ta tržna niša veliko 
bolj primerna.  
‒   Ali potencialne stranke v tržnih vrzelih aktivno iščejo rešitve za svoje težave? 

Ali naša potencialna stranka trenutno proaktivno išče rešitve? Ali so motivirani do te mere, da 
v spletne brskalnike dejansko vpisujejo besede in raziskujejo možne rešitve? 

Če naša trenutna ciljna skupina še ni na točki, kjer aktivno poskuša najti rešitve na svoje težave, 
potem moramo nišo bolje definirati. Tisto, kar iščemo, je podkategorija potencialnih kupcev, 
ki že išče rešitve. Nišo moramo zoževanje do te točke, da najdemo ljudi, ki ustrezajo tej 
definiciji. 
‒   Ali v naši tržni vrzeli obstaja zelo malo potencialnih rešitev? 
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Če nekdo poskuša ugotoviti, kako najti partnerja, lahko hitro opravi poizvedbo na spletu, kjer 
zapiše: »Kako najti idealnega partnerja?« 

Vendar o tej temi obstaja veliko splošnega znanja. Obstaja veliko ljudi, ki na to temo poučujejo. 
Zaradi tega, ko neka potencialna stranka na spletu raziskuje odgovore na to vprašanje, vidi, da 
obstaja veliko potencialnih rešitev in nasvetov.  

Za raziskavo trga lahko uporabimo naslednja orodja: 

Anketiranje  

Anketiranje pomeni postavljanje vprašanj izbranim vprašancem s ciljem ugotoviti mnenje, 
odnos, povpraševanje, nakupne namene ipd. Pri tej obliki raziskave si lahko pomagamo s 
spletnimi anketami (Pompe in Vidic 2008, 54).  

Spletni forumi in skupine 

Prvo orodje za raziskavo in določanje tržne niše so forumi in spletne skupine. Forume lahko 
najdemo tako, da v spletni brskalnik vpišemo besede »naša tema forum«. Kot primer, če nas 
zanima trg coachinga produktivnosti, v spletni brskalnik vpišemo besede »produktivnost 
forumi«. Da bi uspešno našli in definirali tržno nišo, se trudimo najti težavo, ki jo dovolj velik 
segment ljudi doživlja, pa vendar na katero nihče ne odgovarja (Pagan 2007). 

Mnenja in recenzije knjig 

Drugo orodje je proučevanje komentarjev in recenzij najbolj priljubljenih knjig na našo izbrano 
tematiko. Na spletni strani www.amazon.com lahko v iskalnik vnesemo želene ključne besede 
in dobili bomo določene zadetke knjig. Nato lahko v oddelku za komentarje preberemo 
recenzije in mnenja ljudi, ki so te knjige kupili ter prebrali. Na osnovi njihovih mnenj si lahko 
oblikujemo okvirno podobo o tem, kaj si naše potencialne stranke želijo in česa ne (Sethi 2015). 

Intervju 

Ta metoda raziskave zahteva, da s svojimi potencialnimi strankami dejansko komuniciramo, 
opravimo osebne sestanke, telefonske klice, klice prek Skypa, klepetamo z njimi po elektronski 
pošti in pošljemo ankete.  

Svoje potencialne stranke vprašamo: »Česa si najbolj želite? Kaj vas najbolj skrbi?« Potem pa 
pozorno poslušamo njihove odgovore. 

Stranko vprašamo: »Povejte nam o težavi, ki ste jo do sedaj imeli, pa je nikakor niste mogli 
rešiti. Težavi, ki je, ne glede na vse knjige, ki ste jih prebrali, ali videoposnetke, ki ste jih 
pogledali, ali avdioposnetke, ki ste jih poslušali, niste bili sposobni rešiti?« 

Če natančno poslušamo, bomo odkrili pravo priložnost za ustvarjanje rešitve, ki je resnično 
edinstvena za naše potencialne stranke. 
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Z uporabo te tehnike vrtanja navzdol in iskanj čustvenih potreb, lahko odkrijemo tisto potrebo, 
ki jo lahko z našo storitvijo pomagamo zapolniti, tako da naše potencialne stranke uresničijo 
želeni rezultat (Pagan 2014b): 

Google keyword tool 

To orodje, ki ga podjetje Google nudi brezplačno, lahko uporabimo za raziskavo t. i ključnih 
besed, ki jih neka ciljna skupina uporablja, ko v spletnih iskalnikih išče neke določene 
odgovore. S tem orodjem lahko ugotovimo, katere besede in besedne zveze naša ciljna skupina 
uporablja.  

Facebook audience insights 

S pomočjo orodja Facebook audience insights lahko določimo geografske in demografske 
značilnosti naše ciljne skupine, kot tudi kaj jim je všeč in kaj ne, njihove nakupne navade in 
življenjski slog (Dane 2018). 

2.2   Izdelava profila stranke 

Ko resnično razumemo našo potencialno stranko in njene potrebe, takrat lahko ustvarimo take 
produkte in komunikacijo, ki govorijo neposredno njim in tako popolnoma zadovoljijo njihove 
potrebe (Pagan 2007). 

Če združimo vse skupne izzive in težave, želje ter cilje naših potencialnih strank in jih nato 
projiciramo v neko sliko ali osebnost, ki predstavlja vse skupne lastnosti naših potencialnih 
strank, dobimo t. i. avatar stranke. Avatar stranke je poosebitev vseh skupnih značilnosti naših 
potencialnih strank v eno, namišljeno osebo, ki jo tudi poimenujemo (prav tam). 

Vprašanja za definiranje profila (avatarja) stranke 

Poleg demografskih lastnosti (starost, spol, lokacija) za definiranje avatarja stranke 
uporabljamo tudi naslednja vprašanja (Kennedy 2011): 
‒   Zaradi česa ponoči ne morejo zaspati? Zaradi česa doživljajo motnje v prebavi, in z 

odprtimi očmi gledajo v strop?  
‒   Česa se bojijo?  
‒   Na kaj ali na koga so jezni? 
‒   Katere so njihove tri najbolj pogoste dnevne frustracije?  
‒   Kateri trendi se v njihovem življenju ali podjetju redno pojavljajo? 
‒   Česa si skrivnostno, najbolj želijo?  
‒   Ali obstaja vgrajena pristranskost, na osnovi katere se odločajo? (Primer: inženirji = 

izjemno analitični)  
‒   Ali imajo svoj jezik? Kdo drug prodaja nekaj podobnega in kako?  
‒   Kdo drug jim je neuspešno poskušal tržiti nekaj podobnega? 
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2.3   Pozicioniranje 

Z osredotočanjem na specifično ciljno skupino lahko našo ponudbo in marketinški pristop 
prilagodimo tako, da stranke privlačimo bolj kot tekmeci. S tem bo ciljna skupina naše podjetje 
in storitve dojemala kot edinstvene pri zadovoljevanju njihovih potreb (Perreault in Mcarthy 
1996).  

Kotler idr. (2001) pravijo: »Pozicioniranje se začne z razlikovanjem (angl. differentiation) 
ponudbe od ponudb ostalih podjetij, tako da naša ponudba nudi večjo vrednost kot pa ostale 
ponudbe.« 

Podjetje mora prepoznati in izdelati svojo pozicijsko izjavo, s katero jasno pokaže, kako se 
razlikuje od ostalih podjetij na trgu (Shimp 2007). 

Pozicioniranje v praksi pomeni, kako želimo, da naše potencialne stranke našo ponudbo vidijo 
in kako želimo, da se na ponudbo odzovejo (Cheverton 2000). 

S pozicioniranjem podjetje in storitev predstavimo na tak način, da ga potencialna stranka gleda 
kot na idealno rešitev njenih težav. Bolj, kot smo zmožni opisati ciljno skupino in njihove 
izzive, težave in cilje, bolje se lahko v tej tržni skupini pozicioniramo kot idealna rešitev. 
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3   OBLIKOVANJE PONUDBE 

Ponudba je tisto, kar stranka dobi v zameno za plačilo (Thomas in Housden 2002, 179). 

Drucker (1986) je rekel: »Namen marketinga je poznati in razumeti stranko do te mere, da se 
produkt ali storitev prodaja sama od sebe.« 

Tržniki morajo na potrošnika gledati kot na osrednjo točko, okoli katere se podjetje vrti. 
Podjetja izdelujejo produkte, izdelke ali storitve v skladu s potrebami in željami končnega 
potrošnika. Mnogi teoretiki marketinga verjamejo, da zadovoljevanje potrošnikovih želja in 
potreb upravičuje obstoj podjetja (Zikmund 1999). 

Na osnovi naše tržne raziskave, v kateri definiramo profil naše idealne stranke, ustvarimo tako 
ponudbo, ki točno zadovolji strankine potrebe. Na ta način lahko ustvarimo ponudbo, ki se 
prodaja sama od sebe. 

Ponudbo oblikujemo na način, da ta odgovori na najbolj pereča vprašanja našega kupca in 
uresniči tisto močno željo po uklonitvi frustracije oz. težave v življenju. 

Pompe in Vidic (2008) sta zapisala: »Potrošnik pravzaprav niti ne kupuje izdelka, ampak rešitev 
nekega problema, ki ga s pomočjo izdelka rešuje.« 

Če kupec neko storitev ali izdelek vidi samo kot osnovno dobrino, to v marketingu smatramo 
kot neuspeh. Taka storitev ali izdelek nima vrednosti nad stroški njenih sestavnih delov, če pa 
ji dodamo vrednost, potem ta ni več samo osnovna dobrina. Vrednost je v očeh opazovalca 
(Cheverton 2000). 

Če svoje storitve na trgu predstavimo samo kot storitve coachinga ali storitve svetovanja, te v 
očeh kupca nimajo pomembne zaznavne vrednosti. Da bi svoji storitvi povečali oz. dodali 
vrednost, moramo to narediti tako, da svoje storitve predstavimo kot odgovor na njihove težave 
ali izzive. Takrat naša storitev postane rešitev, ki jo naše potencialne stranke iščejo in je tako 
njena zaznavna vrednost precej večja. 
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Pompe in Vidic (2008) govorita o razliki med okoljem in jedrom produkta. 

 

 

Slika 2: Sestava produkta (storitve) 

Vir: Pompe in Vidic 2008. 

 

Veliko coachev in svetovalcev na trgu generično ponuja coaching seje ali svetovalne ure, 
vendar so ti samo t. i. okolje produkta in ne jedro produkta.  

Čas, trajanje in način svetovanja ali coachinga so samo okolje produkta. Jedro storitev so 
rezultati in rešitve na težave oz. izzive, ki jih stranke želijo. Stranke ne kupujejo coachinga ali 
svetovanja (okolje), ampak kupujejo končni rezultat tega (jedro). Zato se pri oblikovanju 
ponudbe naših storitev ne osredotočamo na količino ali trajanje storitev, ampak na rezultat, ki 
ga naša storitev pomaga doseči ‒ apeliramo na končni rezultat coachinga ali svetovanja in ne 
na sam proces.  

Kot primer, namesto ponudbe coachinga ali svetovanja, našo ponudbo postavimo kot »popolna 
telesna preobrazba«, če je to tisto, kar s svojimi storitvami lahko stranki pomagamo doseči in 
je to tisto, česar si naša stranka najbolj želi.  

3.1   Vprašanja za oblikovanje dobre ponudbe  

‒   Katerega rezultata si naša idealna stranka najbolj želi? 
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‒   V kolikem času si to želi? Če ta čas ni realističen, kolikšen bi bil časovni okvir, na katerega 
bi naša stranka še pristala? (primer 4 tedne, 12 tednov, 6 mesecev) 

‒   Česa naša idealna stranka ne mara? Česa bi se rada v procesu doseganja svojega izida 
izognila? 

‒   Kako lahko v največji meri zagotovimo, ali se močno približamo verjetnosti uspeha naše 
stranke, v procesu uporabe naše storitve? 

‒   Kako lahko minimaliziramo možnost neuspeha stranke v procesu naše storitve? 
‒   Skozi katere korake bomo stranko v našem coachingu ali svetovalnem procesu vodili do 

uspeha? (Welch in Evans 2017) 

3.2   Oblikovanje cene  

Ceno definiramo kot znesek denarja, ki ga nekdo mora plačati, da bi pridobil pravice za uporabo 
nekega produkta. (Hawkins, Best in Coney 2001, 21) 

Na prostem trgu bo ceno izdelkov in storitev določila dinamika ponudbe in povpraševanja. Če 
je več povpraševanja kot ponudbe, bo cena nekega proizvoda ali storitve višja, če pa je ponudbe 
več kot povpraševanja, bo cena teh nižja (Masterson in Pickton, 2004).  

Kupci so veliko manj občutljivi na ceno, če dojemajo storitev kot edinstveno in kot nekaj, kar 
najbolje zadovoljuje njihove potrebe (Dowling 2004, 283). 

Kotler idr. (2001) med drugimi pojasnjujejo dva načina vrednotenja storitve ali izdelka. Cenitev 
na osnovi vrednosti (angl. value based pricing) in cenitev na osnovi stroška (angl. cost-based 
pricing). 

Cenitev na osnovi stroška temelji na produktu. Podjetje oblikuje neki izdelek, sešteje vse 
stroške izdelave in nato določi ceno, ki pokrije stroške ter ciljni dobiček. Nato mora podjetje, 
skozi uporabo marketinga kupce prepričati, da je izdelek po tej ceni vreden nakupa (prav tam). 

Cenitev na osnovi vrednosti pa ta proces obrne. Cenitev na osnovi vrednosti uporablja kupčevo 
dojemanje vrednosti in ne stroškov prodajalca kot ključnega pomena za oblikovanje cen. Cena 
se določi na osnovi potrošnikove percepcije vrednosti, ki jo s produktom ali storitvijo dobi (prav 
tam). 

Cene storitev coachinga ali svetovanja ne oblikujemo na osnovi stroška, kot je npr. strošek časa. 
Nekateri coachi in svetovalci svoje storitve zaračunavajo na osnovi urne postavke, vendar pri 
oblikovanju cene raje uporabljamo cenitve na osnovi vrednosti. Vprašamo se, kolikšna je v 
očeh naše stranke vredna rešitev na tisto težavo, ki ji z našimi storitvami pomagamo rešiti? Na 
osnovi odgovora nato določimo ceno.  
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Slika 3: Cenitev na osnovi stroška 

Vir: Kotler 2001. 

 

 

Slika 4: Cenitev na osnovi vrednosti 

Vir: Kotler 2001. 
  

Storitev Strošek Cena Vrednost Stranka

Stranka Vrednost Cena Strošek Storitev
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4   MARKETINŠKI TOK 

Marketinški tok (angl. marketing funnel) je model teoretičnega gibanja stranke od trenutka 
prvega stika do končnega cilja nakupa storitve ali produkta (Wikipedia b. l.). 

Opisuje gibanje stranke od trenutka, ko se potencialna stranka z našim podjetjem prvič sreča, 
do trenutka, ko ta kupi našo storitev.  

Marketinški tok je znan tudi kot nakupni cikel ali prodajni lijak in je akademsko utemeljen v 
tržnem lijaku, AIDA-model (pozornost + zanimanje + želja + dejanje) (Jansen in Schuster 
2011). 

Z marketinškimi tokovi odgovorimo na vprašanje, kako nas stranka na spletu najde, se zave 
naših storitev in se približa temu, da naše storitve tudi kupi. 

Masterson in Pickton (2004, 237) opisujeta AIDA- model, ki ga sestavljajo štiri faze: zavedanje 
(angl. attention), zanimanje (angl. interest), želja (angl. desire) in ukrepanje (angl. action). 

 

 

 

Slika 5: AIDA-model 

Vir: Masterson in Pickton 2004. 

 

V nadaljevanju bolj podrobno opisujemo dele marketinškega toka.  

4.1   Zavedanje 

V tem delu marketinškega toka, zavedanju ali ozaveščanju, je namen naše potencialne stranke 
ozavestiti o našem obstoju in storitvah (Masterson in Pickton 2004, 237).  

Zavedanje

Zanimanje

Želja

Ukrepanje
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V tem delu odgovorimo na vprašanje, kako lahko potencialna stranka sliši za naše storitve.  

Za namene ozaveščanja uporabljamo naslednja orodja (Amber creative agency b. l.): 

Članki in objave v spletnem dnevniku (blogu) 

Članki so lahko zelo učinkovit način ozaveščanja o naših storitvah. Namen člankov je, da z 
njimi pokažemo, da svojo potencialno stranko razumemo in da smo usposobljeni, da ji 
pomagamo. Članke lahko objavimo na svoji spletni strani, lahko pa tudi uporabimo t. i. 
»objavljanje v gostovanju« (angl. guest post).  

Na ta način lahko naš članek ali prispevek objavimo kot gostje na neki spletni strani, ki ima več 
izpostavljenosti in morda celo uveljavljeno občinstvo. Primer bi bil objava članka v spletni 
reviji, kjer veliko avtorjev prispeva svoje prispevke.  

Ob koncu takega članka lahko zapišemo svojo spletno stran, ki jo lahko potencialni kupec 
obišče, če želi več informacij o tem, kako mu lahko pomagamo.  

Primer je članek Davida Deangela, osebe, ki moškim pomaga razviti osebnost, komunikacijske 
veščine in samozavest. Svoj prispevek je objavil v spletni reviji Askmen in si na ta način 
pridobil novo občinstvo.   

Video in avdiovsebina 

Ozaveščanje z video in avdiovsebino je podobna člankom, z razliko, da se tukaj predstavimo z 
videom ali glasovno. Video je lahko v obliki power point oz. keynote prezentacije, v kateri 
vsebino posnamemo in jo objavimo ali pa v obliki, ko se s kamero posnamemo in govorimo o 
našem kupcu ter kako mu lahko pomagamo z našimi storitvami. Avdiovsebina pa je lahko v 
obliki t. i. podcastov (angl. podcast). 

Podobno kot s članki lahko to vsebino postavimo na spletno stran, ki ima že uveljavljeno 
občinstvo ali pa naredimo »guest video« z osebo, ki prav tako že ima svoje občinstvo.  

Družbena omrežja 

V zadnjih letih je veliko ljudi vse bolj prisotnih na družbenih omrežjih. Nekatere od najbolj 
priljubljenih so Facebook, Instagram in pa Twitter. Obstaja tudi zelo priljubljen Linkedin, ki pa 
služi bolj kot platforma za karierne profile ljudi iz vsega sveta.  

V Facebookovem okolju obstajajo t. i. skupine, v katerih se ljudje s podobnimi in skupnimi 
interesi povežejo in med seboj komunicirajo. Skupine so lahko odličen prostor, kjer lahko svojo 
strokovnost prikažemo skozi objavljanje miniaturnih prispevkov. Enako lahko storimo tudi na 
Linkedinu, kjer bodo naši prispevki našli občinstvo med ljudmi, s katerimi smo povezani. 
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Plačljivo oglaševanje (PPC) 

Plačani oglasi so najboljši način dviganja zavedanja o nas in naših storitvah.  

Najbolj priljubljene oglaševalske platforme so trenutno Google in Facebook s kar petino deleža 
vsega oglaševanja na spletu (Kollewe 2017). 

4.2   Zanimanje 

Ko se nas stranka začne zavedati, je naslednji korak, da pri njej spodbudimo dovolj veliko 
zanimanje, da si ta želi pridobiti več informacij o naših storitvah. To dosežemo z ustvarjanjem 
razumevanja prednosti storitve glede na osebne potrebe strank in osredotočenjem sporočila o 
tem, kako jih oglaševana storitev dejansko zadovoljuje (Masterson in Pickton 2004, 237). 

Ko se nas stranka začne zavedati, stopimo v naslednji korak, v katerem stranki bolj podrobno 
pokažemo, kako ji z našimi storitvami lahko pomagamo rešiti tiste težave in izzive, s katerimi 
se srečuje. 

4.2.1   Ciljna stran 

Ciljna stran je samostojna spletna stran, ustvarjena posebej za trženjsko ali oglaševalsko akcijo. 
Je spletna stran, kjer obiskovalec »pristane«, ko prvič obišče našo stran. Po navadi postavimo 
povezavo za ciljno stran znotraj vsebine, s katero smo stranko ozavestili o naših storitvah 
(članek, video in avdiozapis, oglas) (Unbounce 2018). 

Primarni namen ciljne strani ni ta, da stranki takoj ponudimo našo storitev, ampak je, da 
potencialno stranko pomaknemo naprej po marketinškem toku.  

Na ciljni spletni strani postavimo ponudbo, kjer stranka lahko dobi več informacij o naših 
storitvah. Ta ponudba je po navadi oblikovana na način brezplačne vsebine, h kateri potencialna 
stranka lahko pristopi v zameno za njen e-poštni naslov. 

Primeri take vsebine so:  

Spletni seminar (webinar) 

Webinarji so običajno enourni spletni seminarji, v katerih potencialni stranki predstavimo 
določeni proces, s katerim lahko doseže svoje cilje ali reši svoje izzive. V zameno za strankine 
podatke si lahko ta ogleda predstavitev.  
Brezplačno poročilo v PDF-obliki 

Ta brezplačna poročila naslovijo strankina vprašanja in v obliki nasvetov ali napotkov podajo 
možne odgovore.  
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Spletno glasilo (angl. e-mail newsletter) 

Pri spletnem glasilu potencialna stranka na svoj e-poštni naslov prejme zapis z brezplačnimi 
nasveti in ponudbami za naše storitve. 

Študije primerov 

V t. i. študijah primerov potencialnim strankam pokažemo, kakšne rezultate so naše dosedanje 
stranke dosegle z našimi storitvami.  

4.3   Želja 

Namen te faze je v stranki vzbuditi željo po tem, da zapolni neko svojo potrebo ali reši težavo 
(Masterson in Pickton 2004, 237). 

V tej fazi je namen stranko voditi do te točke, ko je njena želja po naši storitvi dovolj visoka, 
da se odloči za nakup.  

4.3.1   Prodajna pisma 

Ko smo s stranko zgradili odnos in v njej vzbudili dovoljšen interes po naših storitvah, lahko 
potencialno stranko pošljemo na prodajno pismo (v video ali pisni obliki), kjer lahko v trenutku 
pripravljenosti dobi vse potrebne informacije o nakupu naših storitev (Kennedy 2011). 

Zelo dober primer takega neposrednega prodajnega pisma je prodajno pismo Marka Tomića, 
spletnega fitnes trenerja, ki zavedanje (1. korak v marketinškem toku) gradi skozi svoj You 
tube kanal.  

4.3.2   Brezplačne raziskovalne coaching seje 

Te coaching seje so odličen način, da stranko vodimo skozi proces osebnega odkrivanja, kaj si 
želijo in kaj jim stoji v napoto pri doseganju njihovih ciljev.  

Istočasno so take sesije priložnost coachu, da oceni, ali stranki lahko pomaga in ali si s tako 
stranko želi delati.  

Po naših ugotovitvah imajo take sesije najvišjo raven pridobivanja novih strank, saj se v njih 
zgradi visoka raven zaupanja med stranko in coachem oz. svetovalcem.  
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4.4   Ukrepanje ali dejanje 

V fazi ukrepanja ali dejanja je namen stranko pripeljati do tega, da dejansko kupi našo storitev. 
Po navadi ta korak stranki olajšamo tako, da predlagamo naslednji korak v nakupu, npr. 
pošljemo naslov spletne strani, kjer lahko plačilo opravi (Masterson in Pickton 2004, 237). 
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5   ŠTUDIJA PRIMERA PODJETJA AKADEMIJA USPEHA 

Za empirični del smo analizirali podjetje Akademija Uspeha, podjetniško svetovanje in 
izobraževanja, Omir Dželilovič s.p, ki svoje storitve uspešno trži na spletu. Analizirali smo 
metode, ki jih podjetje uporablja v svojem poslovanju in jih primerjali s teoretičnimi izhodišči.  

5.1   Predstavitev podjetja 

Podjetje Akademija Uspeha se ukvarja s podjetniškim svetovanjem, coachingom ter 
izobraževanji. Deluje tako v Sloveniji kot v tujini, primarno pa svoje storitve trži prek spleta.  

5.1.1   Misija in vizija 

Podjetje je ustanovljeno z idejo, da ljudi in podjetja podpira v njihovi rasti in razvoju k uspehu. 
Čeprav obstaja več definicij za uspeh, pri podjetju uspeh definirajo kot razliko med tem, kaj 
smo dosegli in kaj bi lahko dosegli. Zagovarjajo idejo, da manjša, kot je ta razlika, večji je 
uspeh. Zaradi tega so ustvarili slogan »Zmanjšujemo razliko«. Njihova vizija je postati vodilni 
ponudnik storitev na področju osebnega in poslovnega coachinga v Sloveniji in svetu.  

5.1.2   Storitve 

Podjetje ponuja storitve poslovnega in osebnega coachinga, seminarjev ter izobraževanj. Na 
spletu se je podjetje osredotočilo na en segment, in sicer na trg zmenkarjenja (angl. dating), kjer 
s svojimi storitvami pomagajo mladim moškim v osebnostnem razvoju in razvoju medosebnih 
veščin.  

Svoje storitve izvajajo v živo, kot so seminarji in skupinski coaching, in prek spleta, kot je 
osebni in poslovni coaching. Prek spleta se storitve večinoma izvajajo prek Skypa ali podobnih 
telekomunikacijskih aplikacij.  

V nadaljevanju bomo analizirali njihov koncept spletnega trženja v segmentu zmenkarjenja. 
Primerjali ga bomo z našimi teoretičnimi izhodišči, na koncu pa bomo podali svoje ugotovitve 
in predloge za izboljšave. 

5.2   Raziskava trga 

Podjetje se je v letu 2014 odločilo za trženje storitev coachinga na spletu.  

Odločili so se za trg na področju zmenkarjenja. Trg so nato dodatno segmentirali glede na 
geografske, demografske, psihografske in vedenjske značilnosti.  
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V fazi opazovanja so najprej uporabili spletno raziskavo Google raziskovalca ključnih besed 
(angl. Keyword research tool), da bi ugotovili najbolj pogoste iskalne fraze v spletnih 
iskalnikih.  

Na družbenih omrežjih so sledili diskusijam in opazovali najbolj pogosta vprašanja, ki so jih 
ljudje zastavljali.  

Raziskali so najbolj priljubljene knjige na to temo in dokumentirali recenzije in komentarje 
bralcev. Pozorni so bili na zapise bralcev o tem, kaj jim je bilo pri nekaterih knjigah bilo všeč 
in kaj ne.  

Z metodo intervjujev so se s potencialnimi strankami poglobili v njihove najbolj pereče izzive 
in jih dokumentirali.  

V fazi analiziranja so nato združili ugotovitve in oblikovali profil stranke.  

Geografske značilnosti 

Ugotovili so, da se njihove idealne stranke nahajajo večinoma v treh državah, ZDA, Kanadi in 
Združenem kraljestvu, ter da najbolj pogosto živijo v mestnih in primestnih področjih.   

Demografske značilnosti 

Odkrili so, da so to samski moški, stari od 26. in 35. leti, večinoma z višjo in univerzitetno 
izobrazbo, zaposleni v industrijah inženiringa, medicine, finančnem sektorju ali pravnem 
sektorju, z letnim prihodkom od 55.000 do 75.000 USD.   

Psihografske značilnosti 

Na prvi pogled se je zdelo, da potrebe trga izhajajo iz nižjih potreb (hierarhija potreb po 
Maslowu), a se je pri nadaljnjem raziskovanju pokazalo, da je močnejša potreba izhajala iz višje 
potrebe po samoaktualizaciji. Odkrili so, da gre za mlade moške, ki so večinoma odlični na 
vseh področjih svojega življenja – razen na tem področju. Šlo je za moške, ki so bili uspešni v 
karieri, velikokrat bili športno aktivni in vodili izpopolnjena življenja, vendar zaradi takšnih ali 
drugačnih razlogov niso nikoli razvili sposobnosti uspešne komunikacije z ženskami. To jim je 
ustvarjalo občutek nelagodja, saj so bili močno motivirani z željo po izpopolnitvi.  

Čutili so, da jim nekaj manjka. Nase so gledali kot na uspešne zmagovalce in postalo jim je 
nesprejemljivo, da niso tudi v tem področju odlični. To je bil močan psihografski dejavnik, ki 
ga je podjetje kasneje opredelilo kot ključno lastnost v svoji ciljni skupini.  

Vedenjske značilnosti  

V raziskavi so pri podjetju odkrili, da so njihove idealne stranke moški, ki so v preteklosti že 
investirali v neke podobne storitve. Veliko število jih je v preteklosti kupilo knjige in tečaje na 
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temo zmenkarjenja ter osebnostnega razvoja, veliko število se pa jih je v preteklosti udeležilo 
seminarjev na podobno temo.  

Ti moški so želeli usmeritev in nekoga, ki bi jih vodil skozi proces. Želeli so proces, v katerem 
bi se osebnostno razvijali in razvijali svoje veščine ter postali sposobni začeti in voditi pogovor 
s komerkoli želijo. Psihografska potreba po razvoju in rasti se je kasneje tudi pokazala kot 
pomemben dejavnik v profilu idealne stranke.  

Ob zaključku raziskovanja so sestavili profil stranke oz. avatarja.  

Profil stranke 

»Marko ima 28 let, je srednje rasti in povprečnega videza. Ima visokošolsko izobrazbo in dela 
kot finančni analitik v banki. Je nekoliko introvertiran. Služi od 55.000 do 75.000 USD na leto. 
Živi sam v najetem stanovanju. Trenutno je samski, čeprav pogosto razmišlja o trenutkih z 
nekdanjim dekletom. Marko živi dokaj povprečno življenje. Zjutraj gre v službo, po službi gre 
domov, nekaj prigrizne in obišče fitnes. Med vikendom se druži s prijatelji, posebej s svojim 
najboljšim prijateljem.  

Marko je zadovoljen s svojo službo, prihodkom in delovnim okoljem. Zadovoljen je s svojim 
fizičnim videzom. Zadovoljen je na vseh področjih življenja, razen na enem.   

Čeprav je Marko dokaj prijetnega videza in tudi velikokrat opazi interes mimoidočih deklet, ne 
ve, kako bi k dekletu, ki mu je všeč, pristopil in se ji predstavil. Vsa dekleta v preteklosti je 
spoznal prek znancev ali pa naključno. Stvar ni v tem, da ne more spoznati dekleta, ampak v 
tem, da ima težave pri tem, da spozna tisto dekle, ki ga resnično zanima.  

Marko se zaveda, da se približuje letom, ko družba od njega pričakuje, da se zresni in morda 
poroči. To si tudi sam želi. Vendar preden spozna tisto pravo dekle, bi rad spoznal več deklet, 
da ugotovi, kaj si pravzaprav želi.  

Prav prejšnji vikend, ko je bil s prijatelji bil zunaj, je videl tisto dekle – točno tako dekle, kot si 
želi spoznati. Opazil je tudi, da se je z njim spogledovala, vendar ni imel poguma, da bi pristopil 
k njej. Ni vedel, kaj naj reče, kako naj se obnaša. Sama misel, da stopi do nje, ga je preplavila 
s tako nervozo, da se je enostavno odločil, da ne bo naredil ničesar.  

Ko je prišel domov, se ni mogel znebiti občutka, da bi moral nekaj reči. Karkoli. Tega občutka 
nemoči ne mara in se ga želi znebiti. Želi si, da bi imel pogum in veščine, da bi lahko pristopil 
do kateregakoli dekleta, ki mu je všeč in jo ogovoril tako, kot to vidi v filmih Jamesa Bonda …« 
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5.3   Pozicioniranje 

Po raziskavi trga je podjetje ugotovilo, da se veliko število podjetij, ki ponuja podobne storitve, 
osredotoča na trženje tehničnega učenja (angl. outer game), kot so tehnike pogovora in 
nadaljevanje odnosa z dekletom, nihče pa se ni osredotočal na trženje psihološkega razvoja 
(angl. inner game), kot so razvoj samozavesti in miselne naravnanosti. Tukaj je podjetje opazilo 
tržno priložnost.   

Čeprav so potencialne stranke sprva mislile, da potrebujejo samo tehnike in pa »how-to», so 
kmalu ugotovile, da četudi dobijo natančna navodila, kako naj neko tehniko izvedejo, to še ne 
bo pomenilo, da bodo to tudi znale izvesti. Stranke so ugotovile, da jih, pred tem, da te tehnike 
znajo uporabiti, preprečuje število notranjih preprek.  

Podjetje je ugotovilo, da se na trgu lahko pozicionira kot podjetje s poudarkom na psihološkem 
razvoju stranke in ne kot podjetje, ki izvaja samo tehnično učenje. S tem bi se bistveno 
razlikovalo (angl. differentiate) od ostalih podjetij, ki ponujajo podobne storitve in tako 
pridobilo konkurenčno prednost.  

Tako se je podjetje pozicioniralo kot »inner game» podjetje, ki svoje stranke ne samo podpira 
v tehničnem, ampak tudi v psihološkem razvoju in s tem zagotovi, da pridejo do želenih 
rezultatov. Medtem ko so podobna podjetja stranke učile samo, kaj morajo storiti, so jih oni 
vodili skozi proces, v katerem so stranke postale zmožne, to storiti. 

To se je pokazala kot ključna konkurenčna prednost.  

5.4   Ponudba 

Na osnovi zbranih podatkov tržne raziskave so ugotovili, da ima njihova idealna stranka težave 
na štirih področjih: 
‒   Ne zmore samozavestno pristopiti k dekletu, ki mu je všeč in začeti pogovor brez strahu 

ali sramežljivosti. 
‒   Če kdaj zmore začeti pogovor, tega pogovora ne zna nadaljevati in hitro konča, saj čuti 

ogromno pritiska pred tem, da na dekle naredi vtis.  
‒   Pogosto se mu zgodi, da ko se z nekim dekletom pogovarja, ne zna in ne zmore pokazati 

tega, da mu je dekle všeč in da ga zanima. 
‒   Z dekletom, ki ga zanima, ne zna dogodkov usmerjati tako, da dekle povabi na zmenek. 

Na osnovi teh štirih ključnih točk so oblikovali ponudbo za 12-tedenski coaching program, ki 
so ga imenovali 4CORE. V tem program stranke vodijo skozi štiri glavne stadije:  
‒   1. faza je uklonitev strahu in nerodnih občutkov ob pristopu dekleta. Ta stadij traja 

približno en teden.  
‒   2. faza je pomoč pri izgradnji naravne, neprebojne samozavesti. Ta stadij traja štiri tedne.  
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‒   3. faza je razumevanje psihologije privlačnosti in kako ustvariti privlačnost z dekletom, 
tako da te vidi kot potencialnega partnerja in ne samo kot prijatelja. Ta stadij prav tako 
traja štiri tedne.  

‒   4. faza je trening veščin, potrebnih za naravno vodenje razgovora in nadaljevanje odnosa 
v nadaljnji stadij, kot je npr. romantična zveza. Ta stadij traja en teden. 

Njihova ponudba je bila, da bo moški, ki se udeleži njihove coaching programa, v 12 tednih (90 
dni) zmogel štiri ključne stvari: 
‒   Zmogel bo pristopiti k dekletu samozavestno, brez strahu in sramežljivosti in začeti 

pogovor. 
‒   Zmogel bo nadaljevati ta pogovor samozavestno in brez nesigurnosti. 
‒   Zmogel bo ustvariti privlačnost med seboj in dekletom, tako da ga dekle vidi kot 

potencialnega partnerja.  
‒   Zmogel bo dekle povabiti na zmenek in nadaljevati stvari do te točke, ko lahko z dekletom 

nadaljuje zvezo.  

S ponudbo so ciljali točno tiste izzive, težave in cilje, ki jih je njihov idealni kupec najbolj želel 
doseči oz. razrešiti. 

5.5   Cena 

Ceno so oblikovali na osnovi vrednosti storitve, kot jo njihova stranka zaznava. Odločili so se, 
da cene ne oblikujejo na osnovi časa ali vloženega truda, ampak da v ospredje postavijo rezultat. 
Vprašali so se, koliko je naši potencialni stranki vreden končni rezultat? Koliko je »Marku« 
vredno to, da lahko samozavestno in brez sramežljivosti pristopi h dekletu, ki si želi?  

To vrednost so nato primerjali s kupno močjo stranke v njihovem segmentu. Na podlagi zbranih 
podatkov o njihovi ciljni skupini in njeni kupni moči, so ceno testirali na 1500 USD, 2500 USD, 
3500 USD in 5500 USD. 

Cena, ki se je izkazala kot najbolj učinkovita, je bila 3500 USD. 

5.6   Marketinški tok 

V nadaljevanju bomo opisali uporabo marketinškega toka, ki so ga pri podjetju sestavili. 
Prikazali bomo, kako so stranko ozavestili o svojem obstoju, kako so ustvarili zanimanje in 
željo ter kako so stranko vodili do nakupne odločitve. 

5.6.1   Ozaveščanje 

Prispevki na forumih 
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Ozaveščanje o svojih storitvah so začeli s pisanjem prispevkov na različnih spletnih forumih, 
kjer se je njihov idealni kupec zadrževal. Na forumih so pisali prispevke in odgovarjali na 
vprašanja ostalih članov ter tako ozavestili prve stranke o njihovem obstoju. 

Prispevki na družbenih omrežjih 

Svoje prispevke so objavljali tudi na družbenih omrežjih, primarno na družbenem omrežju 
Facebook. Tam so poiskali t. i. Facebookove skupine, v katerih se je njihova idealna stranka 
zadrževala in se tem skupinam pridružili. 

To so bile različne skupine, kot so fitnes skupine, skupine za osebnostni razvoj in skupine, ki 
so bile posebej zasnovane za moške. V te skupine so nato pisali prispevke, s katerimi so si 
znotraj skupine večali kredibilnost in avtoriteto. Pridobili so zaupanje članov, ki so jim skozi 
branje njihovih prispevkov postali njihovi sledilci (angl. followers).  

Prava korist pisanja prispevkov v skupinah in forumih je bila v tem, da so s pomočjo 
komentarjev in odzivov članov ugotovili, na kakšno komunikacijo se njihovo občinstvo najbolj 
odziva. Imeli so pristen stik s svojim idealnim kupcem, kar jim je omogočilo, da svoje 
marketinške ideje testirajo z zelo majhnimi ali neobstoječimi stroški (razen stroška časa). 

PPC-oglasi (angl. pay per click) 

Na osnovi povratne informacije so tako ustvarili PPC-oglase na Facebooku. Z oglasi so ciljali 
na skupino samskih moških, starih od 26. do 35. let, ki so pokazali zanimanje za zmenkarjenje 
(angl. dating). Prav tako so ciljali zaposlene z več kot 50.000 USD letnega prihodka.  
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Slika 6: PPC-oglas 

 

5.6.2   Zanimanje 

Podjetje je za naslednji korak v marketinškem toku ustvarilo nekaj načinov gradnje večjega 
zanimanja in odnosa s svojo potencialno stranko. V nadaljevanju smo jih podrobneje analizirali.  

Ciljna stran 

S klikom na oglas ali na povezavo v prispevku je obiskovalec pristal na ciljni strani, na kateri 
so mu kot naslednji korak ponudili brezplačno coaching sejo.   

Z Googlevim orodjem za odkrivanje ključnih besed (Keyword research tool) so ugotovili, da 
so najbolj pogoste besede, ki jih njihove idealne stranke zapišejo v iskalnike »kako uspešno 
pristopiti dekletu brez možnosti zavrnitve« in »kako se znebiti strahu za pristop k dekletu«.  

Na osnovi ugotovitve so nato izdelali ciljno stran, na kateri so ponudili brezplačno coaching 
sejo, v kateri so potencialni stranki pomagali prav s to težavo.  

Namen coaching seje je bil potencialni stranki, poleg dejanske rešitve za stranko, podati dovolj 
vrednosti, da ta razvije zaupanje do njih in željo, da se pridruži njihovemu coaching programu.  
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Slika 7: Ciljna stran 

Brezplačno poročilo 

Nekateri obiskovalci niso izkoristili brezplačne coaching seje, saj za to v tistem trenutku niso 
bili pripravljeni. Tako jim je podjetje ponudilo brezplačno poročilo, ki so si ga lahko njihovi 
potencialni kupci prenesli v zameno za njihov e-poštni naslov. Na ta način je podjetje dobilo 
priložnost, da z obiskovalcem nadaljujejo komunikacijo, čeprav ta ni takoj sprejel ponudbe 
brezplačne coaching seje. 

V poročilu so podali brezplačne informacije o glavnih izzivih svojih potencialnih strank in 
koristne napotke, ki jih je potencialna stranka lahko hitro uporabila.  

Namen poročila je bil gradnja odnosa in statusa avtoritete. Z brezplačnim poročilom so bralcu 
želeli pokazati, da razumejo njegove težave in izzive ter da mu lahko pomagajo.  
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Slika 8: Brezplačno poročilo 

E-knjiga 

Prav tako so napisali tudi e-knjigo, ki je potencialnega kupca seznanila z njihovimi metodami 
in principi dela. E-knjiga je bila plačljiva in namenjena za tiste potencialne stranke, ki so 
prebrale poročilo in so si želele še več informacij.  

Ob koncu e-knjige so vstavili povezavo, ki je stranko vodila do ciljne strani, kjer so 
potencialnemu kupcu ponudili brezplačno coaching sejo. 

Knjigo so ponudili na svoji spletni strani, prav tako pa tudi na spletni trgovini Amazon, kjer so 
jo objavili kot kindle verzijo (elektronski format knjige).  
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Slika 9: E-knjiga 

Webinar 

Za gradnjo zanimanja so izvedli tudi webinar, v katerem so govorili o težavah in izzivih svojih 
strank ter načinih, kako jih lahko rešijo. Specifično za svoj trg mladih moških, so v webinarju 
opisali glavne izzive, ki jih ti morajo premagati, da bi prišli do uspeha z dekleti.  

Webinar so med izvajanjem tudi posneli in ustvarili kanal, v katerem so ga kasneje webinar 
večkrat predvajali ‒ vsakič novi potencialni stranki. Namen webinarja je bil, da se potencialni 
kupec spozna z njihovim podjetjem in storitvijo, jim začne zaupati in pomakne naprej po 
marketinškem toku. 

Struktura webinarja je bila taka, da so najprej poučevali in dajali koristne informacije, v 
zadnjem delu pa je sledila ponudba za brezplačno coaching sejo, v kateri so potencialnega 
kupca vodili naprej po svojem marketinškem toku.  

5.6.3   Želja 

Brezplačna coaching seja 

Podjetje je sestavilo prodajni tok, v katerem so bile potencialnim kupcem vključeni dve 
coaching seji. Ko se je potencialni kupec odzval na ponudbo po brezplačni uvodni seji, so ga 
vodili skozi poseben proces.  
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V prvi brezplačni uvodni coaching seji, so stranki dodali vrednost. Pomagali so ji s prvo in 
najbolj perečo težavo, ki je bila soočanje s strahom in nerodnostjo pred tem, da stranka pristopi 
k dekletu.  

Za to so razvili poseben proces, ki so ga imenovali«approach anxiety cure«, ki v prevodu 
pomeni »zdravilo proti sramežljivosti«. V tej uri so stranki pomagali, da se znebi tistega najbolj 
očitnega izziva z namenom, da stranki demonstrirajo, da so ji sposobni pomagati.  

Nato je stranka dobila neko nalogo ali misijo, ki jo je imela čas izpolniti do naslednje coaching 
seje, v kateri je poročala o svojih izkušnjah.  

V drugi coaching seji so po 20-minutnem uvodu s stranko globlje razčlenili glavne izzive in 
težave in ji nato skozi prodajni proces predstavili svoj coaching program. Predstavili so rezultat, 
ki ga lahko skozi njihov coaching program stranka pričakuje in jo nato povabili k sodelovanju.  

5.6.4   Dejanje 

Če bi stranka pristala, bi prejela povezavo, s katero bi coaching program plačala in tako začela 
proces.  

S spodnjim diagramom prikazujemo marketinški tok podjetja. 

 

 

 

Slika 10: Marketinški tok preučevanega podjetja 

•Prispevki	  (forumi	  in	  
Facebook	  skupine)

•PPC-‐oglasi
OZAVEŠČANJE

•Ciljna	  stran	  
•E-‐knjiga,	  brezplačno	  

poročilo,	  blog
ZANIMANJE

•Brezplačna	  coaching	  sejaŽELJA

•Povezava	  do	  spletnega	  plačila	  (paypal)UKREPANJE
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6   UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 

6.1   Primerjava s teoretičnimi izhodišči 

Podjetje je raziskalo trg in detajlno definiralo svojo ciljno skupino. Skozi intervjuje in globjo 
spletno raziskavo je odkrilo tržno vrzel z osredotočanjem na psihološko podporo. Pozicionirali 
so se kot podjetje, v katerem stranka ne dobi samo razlage, kaj naj stori, ampak kot podjetje, ki 
stranki pomaga pri premagovanju notranjih preprek. Na ta način strank niso samo učili, kaj 
treba storiti, ampak jim pomagali razviti sposobnost, da to dejansko storijo.  

Sestavili so ponudbo, ki se je prilegala točno tistim težavam in izzivom, ki jih njihova idealna 
stranka doživljala. S tem so ponudili rešitev na konkretno težavo in ne samo coachinga ali 
svetovanja. To jim je omogočilo, da ceno ponudbe določijo na osnovi vrednosti, ki jo stranka z 
njihovo storitvijo prejme in ne na osnovi urne postavke coaching seje. 

Sestavili so marketinški tok, s katerim so na trg vstopili z minimalnimi sredstvi, kjer so z 
objavljanjem prispevkov najprej preizkušali odzivnost ciljne skupine na njihova sporočila. Ista 
sporočila so kasneje uporabili v svojem oglaševalskem pristopu s PPC-oglasi.  

Sestavili so več različnih načinov gradnje zanimanja in odnosa s stranko, kot je brezplačno 
poročilo, blog, webinar in e-knjiga. Kot ciljno stran so postavili ponudbo, v kateri so potencialni 
stranki ponudili brezplačno sejo kot rešitev na strankino glavno težavo – občutek nelagodnosti 
ob pristopu k dekletu.  

Če se obiskovalec ni odločil za ponudbo, so mu ponudili brezplačno poročilo, v katerem je 
dobil več informacij in napotkov. Na ta način so dalje gradili odnos in zaupanje ter potencialno 
stranko počasi vodili do njihove vstopne ponudbe – brezplačne coaching seje. 

Njihova struktura dveh coaching sej je bila dobro zasnovana, saj je stranka v prvi seji dobila 
konkretno vrednost (rešitev glavne težave) in tako razvila večje zaupanje ter zanimanje za 
njihove storitve.  

Stranka je z uvodno sejo razvila občutek, da njihove storitve resnično delujejo in tako postala 
veliko bolj naklonjena temu, da njihove storitve tudi kupi. Na drugi seji so stranko vodili skozi 
strukturiran razgovor, kjer so se z njo poglobili v njeno situacijo ter ji ob koncu ponudili 
coaching program – ponudba, ki je zadovoljevala točno tiste potrebe, ki jih je njihova stranka 
doživljala.  

6.2   Predlogi za izboljšave 

Na osnovi analize ugotavljamo, da četudi je njihova ponudba učinkovita, je ta omejena samo 
na zelo specifično tržno vrzel. Svoje storitve so tako omejili na majhen trg in potencialno 
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izločili velik del trga. Potencialno je podjetje z osredotočanjem na zelo majhno ciljno skupino 
in specifično vrzel omejilo svoje poslovanje. To prepuščamo v diskusijo.  

Možnosti izboljšave vidimo v tem, da se podjetje pri segmentaciji specializira za sam trg in ne 
samo za storitev in tako istemu trgu nudi več različnih storitev.  

Kot primer. Pri ciljni skupini podjetja gre za mlade moške, stare od 26. do 35. let, ki so 
ambiciozni, karierno uspešni in ciljno naravnani. Za to ciljno skupino bi lahko podjetje 
oblikovalo tudi druge storitve. Dejstvo je, da s tem, ko stranka dobi iskani rezultat v enem delu 
življenja, to še ne pomeni, da ta nima drugih izzivov na drugih področjih življenja.  

Podjetje bi lahko trg podrobneje raziskalo in ugotovilo, kje še obstajajo priložnosti trženja isti 
ciljni skupini in tako svoje poslovanje razširilo s storitvami, kot so poslovni coaching, coaching 
produktivnosti ali pa celo coaching za uspešne odnose, ko ti moški enkrat srečajo idealno dekle.  

Menimo, da zaradi tega podjetje ne izkorišča polnega potenciala svojega ciljnega trga. V 
spodnjih dveh diagramih slikovno prikazujemo trenutno in predlagano segmentiranje. 

 

 

Slika 11: Trenutna segmentacija trga 

 

 

Slika 12: Predlagana segmentacija trga s specializacijo na ciljno skupino 
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7   SKLEP 

Čeprav splet ponuja veliko priložnosti za trženje storitev, je lahko zaradi velikosti in obširnosti 
informacij, ki so na voljo, težje doseči stranke kot pri ostalih medijih.  

Stranke na spletu ne iščejo »coachinga« ali »svetovanja«. Stranke gredo na splet z namenom 
pridobivanja informacij oz. rešitev na njihova vprašanja. Če se na spletu poskušamo tržiti na 
posplošen način, nas bo obširni svetovni spletni trg enostavno prezrl. Če se želimo uspešno 
tržiti, moramo najti segment ali tržno vrzel, v katero se lahko s svojimi storitvami postavimo 
oz. se pozicioniramo kot idealno rešitev.  

Uspešen marketing na spletu se začne s temeljito raziskavo, v kateri moramo odkriti najbolj 
pereče težave, izzive in cilje naše ciljne skupine. Svojo idealno stranko poskušamo razumeti do 
te mere, da lahko na osnovi tega razumevanja sestavimo ponudbo, ki točno odgovori na tiste 
težave, ki jih potencialna stranka doživlja. Prodaja kot taka, bi morala biti samo formalni del 
začetka procesa in ne proces prepričevanja.  

Splet nam na voljo ponuja ogromno orodij, s katerimi lahko stranko resnično spoznamo. Od 
uspešnega trženja na spletu nas torej loči le predanost k opravljanju raziskave in temu, da za 
potencialno stranko ustvarimo posebej prilagojeno ponudbo.  
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