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POVZETEK  

Danes je digitalizacija že zelo dobro zakoreninjena v naša življenja. Podjetja se zavedajo 

njene moči in potrebne prilagoditve. Na področju marketinga je nastopila pomembnost 

digitalnega marketinga. Vlada prepričanje, da če te ni na spletu, ne obstajaš. V diplomski 

nalogi sta opredeljena ključna teorija o digitalnem marketingu in raziskovalni del izbrane 

organizacije. Na temelju namenskega vzorca sta bila opravljena dva polstrukturirana 

individualna intervjuja o strategiji in orodjih digitalnega marketinga. Izvedena je bila analiza 

uporabljenih orodij in podani predlogi za izboljšave. Podjetje glede na njihov trenutni položaj 

in način poslovanja izvaja primerno strategijo in uporabo orodij, z namenom opaznosti in 

ustvaritve temelja za morebitno nadgradnjo. 

Ključne besede: digitalni marketing, digitalna strategija, digitalna orodja, organizacija. 

SUMMARY 

Today, digitalization is already very well rooted in our lives. Companies are aware of its 

strength and the necessary adjustments. In the field of marketing, the importance of digital 

marketing has emerged. There is a belief that if you are not online, you do not exist. The 

diploma thesis defines the key theory about digital marketing and contains research of the 

selected organization. Based on a dedicated sample, two semi-structured individual interviews 

were conducted on digital marketing strategy and tools. An analysis has been conducted of the 

tools used and suggestions for improvements have been given. Based on its current position 

and way of doing business, the company pursues an appropriate strategy and use of tools, 

aiming at visibility and creating a foundation for a possible upgrade. 

Keywords: digital marketing, digital strategy, digital tools, organization. 
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1 UVOD 

Besedna zveza digitalni marketing je lahko marsikomu tuja, vendar se je z njegovim učinkom 

delovanja zagotovo že srečal. Lahko so to spletne strani, družbena omrežja, razna promocijska 

e-pošta itd. Lahko bi trdili, da ima velika večina organizacij vsaj svojo spletno stran, četudi že 

vsaj eno družbeno omrežje. Živimo v obdobju, ko uporaba digitalnih naprav in interneta 

spremlja vsakodnevno življenje. Uporabniki lahko dnevno na različnih digitalnih napravah in 

spletu porabijo več ur. To je samo en dejavnik, ki opozarja organizacije na prilagajanje in 

uporabo digitalnega marketinga. Digitalni marketing zajema ogromno področij, ki smo jih 

večinoma zajeli v svoji diplomski nalogi.  

1.1 Opredelitev teoretičnih izhodišč in identifikacija problema 

Najboljši na področju marketinga imajo eno najpomembnejšo skupno lastnost oziroma cilj. Ta 

cilj je postavitev potrošnika v središče organizacije. Podjetja poskušajo ustvariti pozitivno 

razmerje med organizacijo in potrošnikom ter hkrati ustvariti vrednost za potrošnika. 

Postavljajo si vprašanja, kot so: kateri so njihovi potencialni kupci; kakšne so potrebe 

potencialnih kupcev; kakšne so želje in zahteve kupcev. Če si podjetja na ta vprašanja 

temeljito odgovorijo, bo njihova marketinška strategija prinašala pozitivne rezultate na 

področju dobička, tržnega deleža, vrednosti za potrošnika in lastniškega kapitala (Armstrong 

idr. 2015). 

Temeljna logika marketinga ostaja še danes. Zaradi vedno večje tehnološke razvitosti, porasti 

interneta, uporabe socialnih omrežij in drugih spletnih platform se je razvila še ena veja 

marketinga in ta je digitalni marketing. Digitalni marketing je spremenil način komuniciranja 

organizacij s svojimi potrošniki. Prednost digitalnega marketinga se je izkazala za obe strani. 

Organizacije so pridobile priložnost drugačnega komuniciranja z občinstvom, širjenja na 

različne trge, ponudbe novih storitev. Potrošniki so pridobili možnost dostopa do širše 

ponudbe izdelkov in storitev ter cen različnih ponudnikov. Prednosti so tako omogočile 

racionalnejše odločanje o nakupu (Chaffey in Chadwick 2016).  

Razvoj digitalizacije je spremenil način življenja, kar je povzročilo zahtevo po novem 

strokovnemu osebju. Osebe, ki razumejo, kako digitalizacija deluje in kako jo uporabiti v 

korist organizacije. Zaradi pomanjkanja interakcij s potrošniki je začelo upadati zaupanje v 

organizacije. Proces delovanja z ljudmi zahteva komuniciranje z njimi in prepoznavanje 

njihovih želja. Uporaba digitalnih kanalov je tako omogočila celovito komuniciranje. 

Dinamične spremembe na trgu zahtevajo dejavno spremljanje in posledično prilagajanje 

uporabe digitalnih orodij. Spremembe je treba obravnavati kot priložnosti pozitivnih 

sprememb na področju poslovanja in poslovnega izida (Dodson 2016). 
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V današnjem času je nujno, da organizacije dejavno uporabljajo marketinška orodja za trženje 

njihovih storitev. S tem dosežejo, da jih kupci prepoznajo, sporočijo, kako lahko zadovoljijo 

njihove potrebe in izvedo, kje in kako lahko pridejo v stik z organizacijo. Zaradi vsakodnevne 

rasti števila uporabnikov interneta lahko podjetja z uporabo digitalnega marketinga dosegajo 

pozitivne spremembe. Prednosti, ki jih digitalni marketing prinaša, so: 

 devet od desetih potrošnikov začno svoje nakupno potovanje na spletu, 

 organizacija tako doseže širše občinstvo in če to podkrepi še s socialnimi omrežji, se 

lahko število še za nekajkrat poveča, 

 spremljanje rezultatov je preprosto, možno jih je analizirati s pomočjo različnih 

brezplačnih orodij (npr. Googlovega analitika), ki prinašajo podatke za nadaljnje 

sprejemanje marketinških odločitev (Mcclurg 2013, 28).  

Predstavili vam bomo nekaj statističnih podatkov iz preteklega leta. Oktobra 2020 je bilo 4,66 

milijarde dejavnih uporabnikov interneta in kar 4,14 milijarde uporabnikov socialnih omrežij. 

Evropa je bila druga po vrsti s 728 milijoni internetnih uporabnikov. Kitajska je na prvem 

mestu z več kot 854 milijoni internetnih uporabnikov. Največji delež uporabnikov Facebooka 

in Instagrama predstavljajo starostne skupine od 18. do 24. leta in od 25. do 34. leta s 

približno 55-odstotnim deležem (Statista b. l.). 

Temeljna analiza je potekala na podjetju, katerega izbira je temeljila na osnovi poznanstev in 

lastnih delovnih izkušenj z željo nudenja pomoči pri izboljšanju strategije digitalnega 

marketinga. V izbranem podjetju se ukvarjajo s trženjem krovsko-kleparskih izdelkov. 

Poslujejo tako na trgu B2B in trgu B2C, vendar je večinski del prihodkov pridobljen na B2B-

trgu. Podjetje k temu primerno izvaja svojo marketinško strategijo, katere del je tudi digitalni 

marketing. Zavedajo se digitalizacije, porasti uporabnikov interneta in naraščanja možnosti 

prvega stika potrošnika z blagovno znamko na spletu. Zaradi tega v podjetju namenjajo vse 

večjo pozornost digitalnemu marketingu z željo po večji in celovitejši uporabi tega. Podjetje 

dopušča odprt dialog za predloge in možne izboljšave.  

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je bil pridobiti poglobljen vpogled v dosedanjo strategijo 

digitalnega marketinga ter uporabo orodij digitalnega marketinga pri poslovanju izbranega 

podjetja in tako ponuditi raziskavo, ki bi podjetju omogočila celovitejši vpogled v izvajanje 

digitalnega marketinga in možnost izboljšanja celotnega poslovanja podjetja. 

Cilji diplomske naloge so bili: 

 pregledati in preučiti domačo in tujo literaturo na področju digitalnega marketinga; 

 za pridobitev poglobljenega pogleda v strategijo digitalnega marketinga v izbranem 

podjetju smo sestavili vprašalnik za polstrukturiran intervju; 

 analizirati uporabo orodij digitalnega marketinga v izbranem podjetju; 
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 na temelju preučenega pripraviti od tri do pet predlogov za morebitne izboljšave 

digitalnega marketinga. 

Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kakšno strategijo digitalnega marketinga izvaja izbrano podjetje? 

 Katera orodja digitalnega marketinga uporabljajo in na katerih je največji poudarek? 

 Na čem temelji prepričanje, da je dosedanja uporaba določene strategije digitalnega 

marketinga uspešna in zadostna? 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomske naloge  

V teoretičnem delu diplomske naloge smo s pomočjo prebrane domače in tuje literature 

razčlenili področje in opisali osnovne pojme digitalnega marketinga. V empiričnem delu 

diplomske naloge smo v okviru kvalitativnega raziskovanja za zbiranje podatkov izbrali 

namenski vzorec. Podatke smo zbrali s pomočjo polstrukturiranega individualnega intervjuja, 

s katerim smo na temelju informacij, ki so jih podale osebe, ki sodelujejo pri oblikovanju 

strategije digitalnega marketinga in osebe, ki dejansko upravlja z digitalnimi orodji, ugotovili 

ozadje strategije digitalnega marketinga v izbranem podjetju. Intervjuvani osebi sta bili 

direktor podjetja in vodja marketinga (zunanji izvajalec). Poleg izvedbe intervjuja smo 

analizirali uporabo orodij digitalnega marketinga v izbranem podjetju. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Pri pisanju diplomske naloge smo si zastavili nekaj predvidevanih predpostavk in možnih 

omejitev, ki bi lahko vplivale na raziskavo. Predvidene predpostavke pri pisanju diplomske 

naloge so bile: 

 predpostavljamo, da bosta intervjuvanca vestno odgovarjala na vprašanja in da bodo 

odgovori izražali dejansko stanje; 

 podjetje ne izkorišča v popolnosti orodij digitalnega marketinga; 

 predpostavljamo, da bosta pomembnost in obseg digitalnega marketinga v prihodnosti le 

naraščala; 

 v prihodnosti bo naraščalo število uporabnikov interneta. 

Predvidene omejitve pri pisanju diplomske naloge so bile: 

 med analizo se lahko spremenijo določeni podatki in informacije, zaradi hitro 

spreminjajočega okolja; 

 intervjuvani bosta samo dve osebi; 

 možnost omejitve dostopa do podatkov; 

 omejijo nas lahko trenutne razmere zaradi epidemije koronavirusne bolezni Covid-19. 
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2 DIGITALNI MARKETING  

Digitalni marketing je eno izmed najaktualnejših področij današnjega poslovanja.  

2.1 Opredelitev digitalnega marketinga 

Nenehno spreminjajoče se poslovno okolje zahteva sledenje in prilagajanje spremembam trga. 

Spremembe potekajo na vseh področjih izvajanja dejavnosti v organizaciji, prav tako na 

področju marketinga. Kotler (2016. Intervju z avtorjem, 15. januar) pravi, da slednji potuje 

skozi digitalno revolucijo. To potovanje marketinga skozi rast in vpliv digitalizacije je 

povzročilo razvoj nove »veje«, imenovane digitalni marketing. Kotler skupaj še z dvema 

avtorjema, Kartajaya in Setiawan (2017, 53), v knjigi »Marketing 4.0« opredeljuje digitalni 

marketing in tradicionalni marketing kot skupni tržni pristop, v katerem sta oba nerazdružljiva 

s ključnim ciljem, pridobiti odjemalčevo pripadnost. 

Taiminen in Karjauloto (2015, 635) definirata digitalni marketing kot nov način izvajanja 

marketinga, ki ne vsebuje le uporabe digitalnih elementov, temveč je povsem samosvoj z 

lastnostmi in strukturo. Slednje je treba dobro razumeti, če želi organizacija izbrati pravo 

digitalno marketinško strategijo, ki bo prinašala pozitivne rezultate. 

Kannan in Li (2016, 23) izhajata iz definicije marketinga, ki jo je opredelila American 

Marketing Association. Najprej opredelita digitalni marketing kot dejavnosti, ki jih 

organizacije izvajajo, in vpliv tehnologije na procese, ki posledično ustvarjajo, komunicirajo 

in prinašajo dodano vrednost odjemalcem in drugim deležnikom. Nato opredelita digitalni 

marketing z druge perspektive, in sicer ga opredelita kot tehnološko podprto prilagodljiv 

proces, s katerim organizacije ustvarjajo odnose s partnerji in odjemalci z namenom 

doseganja medsebojnega komuniciranja, dobavljanja in ohranjanja vrednosti za vse deležnike. 

Organizacije se morajo zavedati, da sta internet in digitalizacija k ljudem kot kupcem 

ogromno prispevala. Potencialni odjemalci imajo dostop do ogromne količine podatkov in 

informacij na spletu. Dostopajo lahko do podatkov o podjetju, trajnostnega delovanja, 

izdelkov, cen itd., na primer kar s pametnega mobilnega telefona. Večji del organizacij ravno 

zaradi tega posveča vedno večjo pozornost pametnim mobilnim telefonom in zbiranju 

potrošnikovih osebnih podatkov, povezanih z nakupnim vedenjem. Podatki, do katerih 

dostopajo odjemalci, dopuščajo, da se prosto odločijo, h kateremu ponudniku bodo odšli, kar 

jim omogoči popolni nadzor nad nakupnim procesom (Kotler. 2016. Intervju z avtorjem, 15. 

januar). 

Simon Kingsnorth (2016, 8, 28) obravnava digitalni marketing nekoliko širše, iz tradicionalne 

okolice. Zadevo preučuje s pomočjo šestih modelov, in sicer so to: trženjski splet 4P, 

Porterjevih pet silnic, pozicioniranje blagovne znamke, vrednost za odjemalca, segmentiranje 

in BCG-matrika. Kingsnorth opredeli in razčleni vsakega izmed modelov, nato razčlenjene 
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dele oziroma delitev modela utemelji z odgovorom na vprašanje, kako se povezuje in odziva v 

digitalno-marketinškem okolju. Torej, če poznamo modele in pojme, kot so na primer 4P, 

Porterjeve silnice, segmentiranje itd., lahko nazorno vidimo, da Kingsnorth izhaja iz delov 

tradicionalnega marketinga. Sam poudari, da je razumevanje modelov ključnega pomena za 

organizacijo v povezavi z marketinško strategijo. Če organizacija temeljito preuči modele, jih 

lahko učinkoviteje uporabijo in posledično izboljšajo svojo digitalno marketinško strategijo. 

Digitalni marketing zahteva tudi menedžeriranje kanalov (splet, elektronski mediji itd.), ki jih 

organizacija obvladuje za doseg in zbiranje podatkov o nakupnem vedenju potrošnikov. Z 

uporabo spletne analitike lahko organizacije izboljšajo izkušnjo odjemalcem in se približajo 

njihovim individualnim potrebam. Odjemalci so izpostavljeni trem zaslonom, in sicer 

televizijskemu, računalniškemu in mobilnemu. Oblike dejavnosti, ki jih lahko izvajamo na 

področju digitalnega marketinga, so marketing prek e-pošte, uporaba družbenih omrežij, 

vsebinski marketing, mobilni marketing, optimizacija vidnosti spletnih strani (angl. search 

engine optimization, SEO), stran z rezultati iskalnika ali seznam spletnih strani v iskalniku 

(angl. search engine result page, SERP) in druge oblike (orodja) digitalnega marketinga 

(Fernandes in Vidyasagar 2015, 61–62). 

2.2 Prednosti in slabosti digitalnega marketinga 

Izvajanje digitalnega marketinga je ena od oblik, ki so vedno nujnejše za organizacije v 

današnjem času. Vendar poleg vseh pozitivnih posledic prinaša tudi nekaj negativnih izzivov, 

s katerimi se organizacije spoprijemajo. V nadaljevanju vam bomo predstavili prednosti in 

slabosti digitalnega marketinga, ki jih opredeljujejo Desai (2019, 199), Yurovskiy (b. l.) in 

Nibusinessinfo.co.uk (b. l.). Najprej si poglejmo nekaj prednosti izvajanja digitalnega 

marketinga. 

 Globalni doseg: je ena izmed poglavitnih prednosti, ki omogoči organizaciji, da doseže 

širšo publiko. To pomeni, da se z uporabo interneta oziroma spleta izbrišejo navidezne 

geografske meje in se tako omogoči širši doseg. To je bistvena prednost, ki jo lahko 

izkoristijo mikro, mala in srednja podjetja za širšo prepoznavnost; 

 nizki stroški izvajanja: v primerjavi s tradicionalnim marketingom, ki zahteva večje vsote 

sredstev, nam digitalni marketing prinaša veliko manjše stroške. Vendar to ne pomeni, da 

ga lahko podjetje nepremišljeno izvaja, ampak zahteva načrtovano in dobro usmerjeno 

strategijo, saj se lahko stroški v obratnem primeru hitro povečajo; 

 merljivi in sledljivi rezultati: analitična spletna orodja omogočajo organizacijam 

preverjanje učinkovitosti digitalne strategije, boljši vpogled na odzivanje odjemalcev, 

analizo njihovega obnašanja na spletni strani podjetja in številne druge koristne podatke; 

 personalizacija: določeni algoritmi omogočajo spremljanje individualnih nakupnih navad. 

Podrobneje pomeni, da spremljajo kupčevo obnašanje (ogledovanje, kliki, preživet čas na 
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spletni strani, nakupi itd.). Več časa, kot preživijo na spletni strani in opravijo več 

nakupov, tem bolje se izoblikuje kupčev profil; 

 interakcija z odjemalci: digitalni marketing omogoča vzpostavljanje vezi med podjetjem 

in potrošnikom, kar pomeni, da se lahko izoblikujeta večje zaupanje in lojalnost 

odjemalcev. K temu pripomorejo izvajanje e-poštnega marketinga, vsebinski marketing, 

družbena omrežja itd. 

Slabosti izvajanja digitalnega marketinga: 

 potrebno znanje in usposabljanje: za korektno izvajanje digitalnega marketinga je 

potrebno, da podjetja skupaj z zaposlenimi obvladujejo in nadgrajujejo znanje s tega 

področja, saj se trg zelo hitro spreminja. Izvajanje mora potekati na strokovni ravni, ker 

lahko pride do tega, da nas odjemalci ne bodo jemali resno; 

 konkurenca: poleg prednosti globalnega dosega prinaša še negativno plat in ta je velika 

konkurenca. Gre za izziv večine organizacij, in sicer, kako izstopati pred konkurenco in 

prevzeti pozornost nase. Ena izmed posledic so lahko tudi višji stroški; 

 kopiranje digitalno-marketinške kampanje: konkurenca lahko hitro in na preprost način 

kopira koncept kampanje druge organizacije. Podjetja morajo to vzeti v zakup, saj so 

globalno izpostavljena; 

 negativni odzivi: kar je na spletu, se ne da skriti, tako je tudi z negativnimi mnenji, odzivi 

ali všečki, ki jih izraža občinstvo na socialnih omrežjih in drugih spletnih platformah. 

Slednji lahko negativno vplivajo na reputacijo blagovne znamke tudi za dlje časa. Že 

manjši negativni komentar ali objava lahko bistveno vpliva na mnenje večjega števila 

ljudi; 

 internet in tehnologija: digitalni marketing brez interneta in tehnologije je preprosto 

nemogoče izvajati in lahko njun izpad povzroči precejšnje težave. Ravno tako je pri 

občinstvu, ki potrebuje potrebno tehnologijo in internetno povezavo. 

2.3 Strategija digitalnega marketinga 

Za preprost uvod v svet digitalno-marketinške strategije je Kingsnorth (2016, 1–2) povedal 

naslednje. Za razumevanje, kaj je in zakaj podjetja potrebujejo digitalno marketinško 

strategijo, si mora podjetje odgovoriti na naslednji dve vprašanji: Kaj želijo doseči v okviru 

digitalnega marketinga v naslednjem letu ali več in na kakšen način? Če lahko podjetje 

opredeli v enem odstavku svoje tako rekoč cilje, to dokončno še ne pomeni, da ima podjetje 

dobro zasnovano digitalno marketinško strategijo. Nato sledi naslednje vprašanje: Na kakšen 

način bodo dosegli zadano? Če podjetje nima odgovora, preprosto nima digitalne marketinške 

strategije. Organizacije lahko na temelju opravljenih raziskav zasnujejo strategijo z vizijo in 

potjo, če slednje ni korektno opravljeno, obstaja velika verjetnost, da bo uspešnost strategije 

splavala po vodi. Za strategijo je treba odšteti precej časa in preiti več korakov, da 

organizacija pridobi zaupanje vanjo. Koraki, ki jih mora organizacija izpolniti, so naslednji: 
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razumevanje mogočega, razumevanje dejavnosti in marketinškega konteksta, razumevanje 

odjemalcev, razumevanje možnih potencialnih izzivov, načrtovanje strategije za učinkovito 

dostavo, razumevanje digitalnih kanalov ter potrebna nadgrajevanja in meritve rezultatov. 

Kingsnorth trdi, da ima podjetje, ki ima izpiljene korake, sestavljeno digitalno marketinško 

strategijo. 

V prejšnjem poglavju smo opredelili določene prednosti in slabosti digitalnega marketinga, 

sedaj bomo zapisali nekaj besed o tem, zakaj organizacije potrebujejo digitalno marketinško 

strategijo. Začrtana strategija bo organizacije bolje usmerila in osredotočila na tiste digitalno-

marketinške elemente, ki prikazujejo primernost in potencial celovitejšega opravljanja 

digitalnega marketinga določene dejavnosti. Poleg tega prinaša strategija več potencialnih 

priložnosti in pridobljenih poslov. Strategije se spreminjajo od organizacije do organizacije, 

ker vsa podjetja ne proizvajajo istih izdelkov in storitev v istem okolju, politiki, geografskem 

območju itd. Njihova narava delovanja zahteva individualiziran, prilagojen pristop za vsako 

posamezno podjetje. Preden se lotijo katerega koli snovanja strategije in kasneje izvajanja, 

mora podjetje pretehtati, ali je digitalni marketing sploh primeren za njihovo dejavnost. Na 

primer, če se kmet ukvarja z živinorejo, natančneje z mlekarstvom in ima samo eno sklenjeno 

pogodbo za dostavo mleka, brez velikih ambicij za širitev dejavnosti, je izvajanje digitalnega 

marketinga povsem nepotrebno in neprimerno. Zato je bistveno, da organizacije raziščejo 

področje, opredelijo njihove cilje in si odgovorijo na naslednji dve vprašanji, ki bosta 

naznanili, ali organizacija dejansko potrebuje digitalni marketing. Vprašanji se glasita: Ali so 

naši potencialni odjemalci na spletu? Ali so naši izdelki ali storitve primerni za digitalni 

marketing? Po ugotovitvi sledita definiranje temeljev in razvoj strategije (Ryan 2014, 21–24).  

Mandal in Joshi (2015, 5429) trdita, da je najboljša digitalno marketinška strategija tista, ki je 

zasnovana na temelju persone ali tako imenovana idealna stranka. Persono je treba podrobno 

opredeliti, in sicer s kvantitativnimi ali demografskimi podatki in kvalitativnimi ali 

psihografskimi podatki. Med kvantitativne podatke uvrščamo lokacijo, starost in prihodke. 

Lokacijo je mogoče na preprost način preveriti z uporabo analitičnih orodij (npr. Googlovega 

analitika). Starost je najpreprosteje ugotoviti z analizo obstoječe baze podatkov, povezane z 

odjemalci. Podatke o prihodkih je najprimerneje pridobiti z intervjuji, saj je redko kdo 

naklonjen zaupanju podatkov o osebnih prihodkih na spletu. Kvalitativni podatki so cilji, 

izzivi, konjički in prioritete. Gre za cilje, povezane med persono in izdelkom/storitvijo. 

Podjetje poskuša z intervjujem ugotoviti, katere cilje želi persona izpolniti. Prav tako lahko 

podjetja z intervjuji izvedo, s katerimi izzivi, težavami se srečujejo odjemalci. Glede 

konjičkov avtorja navedeta primer, povezan z blagovno znamko. Pogovor z odjemalci 

omogoči poznavanje njihovih hobijev in v tem primeru spoznanje, ali se večji del ciljne 

skupine na primer ukvarja s telovadbo in zdravim načinom življenja. Podatki pripomorejo k 

širjenju konteksta in boljšega odnosa s svojimi odjemalci. Prioritete odjemalcev so 

najpomembnejše za podjetja. Ugotoviti morajo, kaj jim ustreza, česa si želijo in kaj jim je 

najpomembnejše. 
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Ryan (2014, 25–26) trdi, da so za dobro strategijo potrebni stabilni temelji, ki so sestavljeni iz 

več sestavin, ki se med seboj dopolnjujejo. Sestavni deli so naslednji:  

 poznavanje lastnega podjetja: kot smo že omenili, podjetje mora ugotoviti, ali dejansko 

digitalni marketing ustreza njihovi dejavnosti. Poleg tega je treba preveriti, ali ima 

podjetje potrebno znanje in tehnologijo za uvedbo tega, kako bo vplivalo na trenutno 

delovanje procesov in kako se bodo odzvali njihovi zaposleni;  

 razišči svoje odjemalce: odjemalci so gonilo podjetja, zato je v tem koraku treba 

ugotoviti, kdo so odjemalci in kaj pričakujejo od podjetja. Že besedna zveza digitalni 

marketing pove, da se zadeve dogajajo na spletu, zato se podjetje mora vprašati, ali 

njihovi ciljni odjemalci uporabljajo tehnologijo, kako z njimi vzpostaviti in zgraditi 

odnos itd.; 

 kaj želite doseči: organizacije potrebujejo cilje, ker obstaja večja verjetnost, da bodo brez 

njih tavale in zabredle v težave. Ne gre samo za cilje višje ravni, v vsakem procesu so 

cilji in podcilji, zaradi katerih lahko organizacije izpolnjujejo glavne strateške cilje. 

Pomembna lastnost ciljev je ta, da so merljivi, kar pomeni, da lahko podjetje meri njihovo 

uspešnost in učinkovitost. Ravno tako je potrebno, da podjetje določi cilje oziroma se 

vpraša, kaj želi doseči z izvajanjem digitalnega marketinga;  

 poznavanje konkurence: ko govorimo o konkurenci v digitalnem okolju, je konkurenca 

globalna, zato je pomembno, da se podjetje ne omeji le na lokalno konkurenco. 

Konkurenca ne predstavlja samo grožnje, vendar lahko njihova analiza pokaže njihove 

prednosti, slabosti in priložnosti v okolju izvajanja digitalnega marketinga. Znano je, da 

je konkurenca nujna, saj spodbuja podjetja k učinkovitejšemu poslovanju. Podjetje želi 

torej ugotoviti, kdo so glavni konkurenti, jih analizirati in s pomočjo rezultatov izboljšati 

lastno strategijo; 

 poznavanje napredka: pomeni, da imajo podjetja, ki izvajajo digitalni marketing, 

določeno prednost, in sicer to, da so rezultati veliko bolj merljivi. Kajti vse, kar se dogaja 

na spletu, se lahko meri z določenimi orodji. 

2.4 Primerjava tradicionalnega in digitalnega marketinga 

Razvoj interneta in tehnologije sta pripomogla k ustvarjanju številnih sprememb na osebni, 

poslovni in globalni življenjski ravni. Vendar posledice niso bile za vse enake, za nekoga so 

bile pozitivne, za druge negativne. Tak primer je robotizacija. Lastniki korporacij so lahko 

avtomatizirali proizvodnjo in prihranili pri stroških, na drugi strani so zaposleni izgubili svoje 

delovno mesto. Torej razvoj, ki naj bi pomenil dobronamerno usmerjenost sveta, ni za vse 

enak. Vpliv je seveda dosegel tudi tradicionalni marketing. Nastala je kombinacija, ki 

vključuje interakcijo med organizacijo in odjemalcem tako na spletu kot izven njega. Čeprav 

je v digitalnem marketingu prisotna samo spletna interakcija z odjemalci in približana 

nenehnim pritiskom tehnološkega napredka, ki zahteva sprotno fleksibilno prilagodljivost 
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organizacije, te ne smejo pozabiti na njihovo pristnost in pomembnost dotika (Kotler, 

Kartajaya in Setiawan 2017, 45–46). 

Eksponentna rast interneta in digitalizacije je torej povzročila premik razvoja in načina 

življenja v digitalno dobo. Ravno zaradi tega se številnim strokovnjakom poraja vprašanje, ali 

je digitalni marketing presegel zmožnosti tradicionalnega marketinga. Mnenja si niso enotna, 

eni so mnenja, da je tradicionalni marketing odličen v kombinaciji z digitalnim, drugi so 

mnenja, da je njegova ura odbila. Gre namreč za nekakšno razdelitev populacije, v študijah iz 

leta 2016 naj bi bili starejši še vedno naklonjeni tradicionalnim kanalom (TV, radio itd.), pri 

mlajših je zabeležena porast uporabe interneta (na telefonih, računalnikih itd.), v desetih letih 

se je preživeti čas na spletu kar potrojil. Kljub temu raziskave iz leta 2016 kažejo, da je bila 

uporaba televizije še vedno na prvem mestu glede dnevne uporabe (Todor 2016, 55–56). V 

sedanjem času lahko kar trdimo, da so se številke precej povečale v korist interneta in 

digitalnih kanalov. 

Namembnost digitalnega marketinga ni ta, da nadomesti tradicionalni marketing. V odnosu 

med organizacijo in potrošnikom ter seveda celotnim kupčevim potovanjem bi morala 

tradicionalni in digitalni marketing ostati nerazdružljiva (Kotler, Kartajaya in Setiawan 2017, 

52). Bistvena razlika, ki jo navajata Durmaz in Efendioglu (2016, 38), je ta, da digitalnim 

privržencem prinaša eno izmed glavnih koristi, in sicer, da lahko na digitalnem področju 

podatke ustrezneje in natančneje uporabljajo. 

Na eni strani je tradicionalni marketing, ki izvaja dejavnost na ne digitalni način, na drugi 

strani je digitalni marketing, ki uporablja digitalne kanale (Yasmin, Tasneem in Fatema 2015, 

71). V nadaljevanju bomo v obliki preglednice opredelili razlike med tradicionalnim in 

digitalnim marketingom.  
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Preglednica 1: Primerjava tradicionalnega in digitalnega marketinga 

Tradicionalni marketing Digitalni marketing 

Vključuje tradicionalno oglaševanje, radio, 

televizijo, letake, časopis, revije, panoje, jumbo 

plakate, neposredno pošiljanje pošte itd.  

Vključuje spletno oglaševanje, marketing prek e-

pošte, družbena omrežja, mobilne naprave, 

spletne platforme, SEO itd. 

Namenjeno je tistim, ki jim vzbudi pozornost. 

Torej je namenjeno širšemu občinstvu. Hkrati je 

omejeno le na zgoraj naštete medije, pri katerih 

upadata uporabnost in doseg. 

Namenjeno je predvsem ciljni populaciji. Veča se 

število uporabnikov interneta, mobilnih telefonov 

itd., zaradi katerih ima digitalni marketing večji 

doseg.  

Zahteva večjo vsoto vloženega kapitala in 

zapletenejše doseganje želenega občinstva. 

Zahteva bistveno manjšo vsoto želenega kapitala 

in omogoča preprosto izbiro želene ciljne 

populacije. 

Enosmerno nagovarjanje odjemalcev (brez 

interakcije z odjemalci). 

Dvosmerna komunikacija (npr. uporaba 

družbenih omrežij) pomeni interakcijo z 

odjemalci. 

Tradicionalne kampanje zahtevajo več vloženega 

časa in so namenjene daljši prezenci. 

Digitalne kampanje so namenjene krajšim 

časovnim obdobjem in vsebujejo to prednost, da 

so preprosto zamenljive/spremenljive. 

Omejeno izpostavljanje, kar pomeni, da ni 

dostopno 24/7. 

Omogočena dostopnost 24/7. Informacije in 

oglasi vedno dostopni.  

Po videnem oglasu, na primer na televiziji, 

stranke dodatne informacije poiščejo na spletu. 

Če primanjkuje informacij na spletu, organizacije 

izgubljajo verodostojnost in konkurenčnost. 

Tradicionalno analitiko dosežemo z anketami, 

tržnimi raziskavami itd. Omogočajo dober, 

vendar omejen vpogled.  

Spletna analitika omogoča vpogled v različne 

variacije.  

Odjemalci niso odvisni od interneta in 

tehnologije. 

Potrebna uporaba interneta in tehnologije 

odjemalcev. 

Vir: Yasmin, Tasneem in Fatema 2015, 69–80; Poslovni informator Republike Slovenije B. l. 
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3 ORODJA DIGITALNEGA MARKETINGA 

V nadaljevanju smo predstavili razpoložljiva orodja, ki se jih organizacije lahko poslužujejo 

pri izvajanju digitalnega marketinga.  

3.1 Opredelitev orodij digitalnega marketinga 

Čeprav govorimo o digitalnem marketingu, je dejstvo, da ne moremo mimo tradicionalne 

opredelitve tako imenovanega marketinškega miksa oziroma trženjskega spleta 4P, ki ga 

sestavljajo izdelek (product); cena (price); postavitev (place) in promocija (promotion). Ti 

namreč veliko vplivajo na izbiro orodij, predvsem ko govorimo o promociji. Številni avtorji si 

niso enotni glede uporabe besednih zvez, kot so digitalna orodja, digitalni kanali ali digitalno 

marketinško komuniciranje. Koncept je pri večini razumljen podobno, vendar z rahlim 

odstopanjem pri opredelitvi in razdelitvi teh. Čeprav gre za rahle nejasnosti, se zadeve lepo 

povezujejo in opredeljujejo na podoben način. 

Večina ljudi, ko pomisli ali sliši besedo marketing, najprej pomisli na promocijski del 4P-ja, 

saj je ljudem viden. Po navadi predstavlja prvo srečanje z določeno blagovno znamko in 

pridobitvijo prvega vtisa (Kingsnorth 2016, 11). Kingsnorth (2016, 11–12) razdeli orodja na 

dve skupini, in sicer na orodja nad linijo in orodja pod linijo. Orodja nad linijo se po navadi 

uporabljajo za širši doseg občinstva z namenom širjenja prepoznavnosti in določenega 

sporočila blagovne znamke. Orodja pod linijo so namenjena temu, da se približajo 

individualnim potrošnikom ali skupinam s še močnejšim sporočilom. Med orodja nad linijo 

sodijo na primer prikazno oglaševanje, televizija, radio in drugi mediji. Med orodja pod linijo 

sodijo na primer e-poštno oglaševanje, SEO, plačano oglaševanje in neposredna prodaja. 

Kingsnorth poudari še en poseben izraz, imenovan skozi linijo. Ta pomeni integracijo obeh 

orodij nad in pod linijo. 

Chaffey in Chadwick (2016, 505–506) sta mnenja, da je glavno vprašanje organizacij, kako 

učinkovito in z nizkimi stroški privabiti odjemalce. Na temelju tega opredelita različne 

digitalne kanale skupaj z njihovimi prednostmi in slabostmi ter jih delita na: 

 marketing z iskalnimi mehanizmi (Search engine marketing); 

 spletno partnerstvo (online partnership); 

 vzpostavljanje odnosov z javnostjo na spletu (online public relations); 

 e-poštni marketing na temelju soglasja (opt-in e-mail marketing); 

 interaktivno zaslonsko oglaševanje (interactive display advertising); 

 viralno marketinško komuniciranje z družbenimi mediji (social media marketing 

including viral and electronics). 

Taiminen in Karjauloto (2015, 635) razdelita orodja digitalnega marketinga iz drugega 

zornega kota. Trdita namreč, da so orodja odvisna od tega, kdo ima nadzor nad komunikacijo 
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(organizacija ali odjemalec) in ali gre za enosmerno ali dvosmerno komunikacijo. Med 

primere z enosmerno komunikacijo in visokim nadzorom organizacije lahko navedemo e-

pošto in spletno stran, medtem ko lahko med enosmerni in nizek nadzor prištejemo na primer 

SEO, medtem ko so v dvosmerni komunikaciji podjetja z visokim nadzorom nad blogi in z 

nizkim nadzorom nad družbenimi omrežji. 

Hanlon (2019, 54) opredeli sedem digitalnih marketinških orodij na temelju zgodovinskega 

razvoja. Njegov namen je, da bi bolje razumeli evolucijo digitalnih orodij, vpliv na poslovanje 

in na organiziranje marketinških kampanj. Orodja so razvrščena po kronološkem zaporedju: 

 e-pošta; 

 spletne strani; 

 vzpostavljanje odnosov z javnostmi na spletu; 

 marketing z iskalnimi mehanizmi; 

 blogi; 

 družbena omrežja; 

 oglaševanje na družbenih omrežjih. 

Poleg tega je pomembno opredeliti tudi digitalna komunikacijska orodja. Ker je digitalizacija 

spremenila način komuniciranja, ne gre več samo za to, da občinstvo sprejme vsebino, na 

primer dano objavo, temveč gre za dvosmerno komunikacijo. Odjemalci se odzivajo, izražajo 

svoje mnenje. Najznačilnejša digitalna komunikacijska orodja so družbena omrežja (npr. 

Facebook, Instagram, Twitter), druge spletne platforme (npr. spletna stran), iskalniki in blogi. 

Poleg orodij poudarijo en pomembnejši sestavni del, ki je pomemben ne glede na izbiro 

digitalnega komunikacijskega orodja, in sicer digitalno vsebino (Cizmeci in Ercan 2015).  

3.2 Spletna stran 

Cambridge Dictionary (b. l.) definira spletno stran kot: »a place on the internet with one or 

more pages of information about subject.« Prevod v slovenščini pomeni prostor na spletu, ki 

nudi določene informacije o nekem subjektu. 

Spletna stran je okno, ki povezuje odjemalca in podjetje, ne glede na vrsto kampanje, 

strategije digitalnega marketinga, promocije ali kaj drugega, katerih odziv bo vedno prispel 

nazaj do spletne strani (Ryan 2014, 44). Spletna stran je ravno zaradi tega poglavitno orodje 

digitalne strategije, saj dejansko predstavlja zastopano uradno spletno stran podjetja, lahko bi 

jo označili tudi kot spletno pisarno, dom podjetja ali središče poslovne dejavnosti. Ta 

omogoča ljudem prosti pregled spletnega mesta, iskanje informacij, ponudbe, iskanje 

podatkov o politiki podjetja, trajnostno usmerjenost, novostih itn. (Jones, Malczyk in Beneke 

2011, 22). Ravno te značilnosti tvorijo pozitivno vrednost spletne strani. Številni jo 

pravzaprav označujejo za najpomembnejši digitalni del, ki je v lasti organizacije. Eden od 

razlogov je ta, da je ne glede na spreminjajoče se digitalno okolje spletna stran vedno ista, kar 
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pomeni, da ima pravni subjekt popolni nadzor (Ryan 2014, 44). Spletna stran ni namenjena 

samo kupcem, temveč tudi partnerjem in drugim deležnikom. 

Jones, Malczyk in Beneke (2011, 23) navedejo več razlogov, zakaj je spletna stran tako zelo 

pomembna za digitalni marketing oziroma za poslovanje podjetja nasploh: 

 obvladovanje spletne strani: omogoča oblikovanje in izražanje podjetja po svoji volji; 

 pomembno orodje: podjetju predstavlja ključno orodje pri izvajanju digitalnega 

poslovanja (npr. analitika, ciljna stran, ponudba); 

 vse poti vodijo do spletnega mesta: vsaka digitalno-marketinška dejavnost vodi do 

spletne strani podjetja; 

 pričakuje se njeno imetje: za današnji čas bi lahko rekli, da je nujno potrebna spletna 

stran, saj če odjemalec ne najde spletne strani, to povzroči zmanjšanje zanimanja; 

 predstavlja spletni dom blagovne znamke: to je točka, ki služi širjenju informacij, 

vsebine, ponudbe in komuniciranju z odjemalci; 

 stabilnost: ne glede na okoliščine bo spletna stran ostala nespremenjena in na istem 

mestu. 

Kot smo že omenili, če je spletna stran središče digitalnega poslovanja, pomeni, da vse poti 

vodijo k spletnemu mestu. V angleščini temu pravijo website traffic ali v prevodu promet na 

spletno mesto. Vsaka dejavnost v digitalnem okolju je namensko zasnovana za usmerjanje 

prometa na spletno stran (Ryan 2014, 44). Traffic poleg tega z uporabo analitičnih orodij 

omogoča pregled obiskanosti spletne strani, koliko ljudi si jo je ogledalo, katere naprave so 

uporabili in iz katerih digitalnih kanalov so bili usmerjeni. Takšen pregled organizaciji 

pripomore k prepoznavi tistih digitalnih kanalov, ki so bolj ali manj učinkoviti ter privede do 

spoznanja, kateremu posvetiti več pozornosti (Desai 2019, 198). Poleg analize v povezavi z 

odjemalci, lahko traffic poda podatke, ki predstavijo približen uspeh konkurence, pomen 

različnih spletnih strani in zamisli o ceni oglaševanja (Hemann in Burbary 2013, po Prantl in 

Prantl 2018, 423).  

Oblikovanje in izgradnja spletne strani zahtevata več različnih korakov, ki se lahko razlikujejo 

glede na dejavnost organizacije in načina, ki ga izberejo. Kljub raznolikosti običajno vsakršni 

razvoj spletne strani vsebuje nekaj ključnih korakov, in sicer:  

 načrtovanje: obsega analizo trga, postavitve ciljev spletne strani, možnost dostopa do 

spletne strani in kaj bo spletna stran predstavljala; 

 grafično oblikovanje: gre za diskusijo o grafični, vizualni predstavitvi spletne strani (npr. 

barve, pisava) in o občutku njene uporabe; 

 razvoj: vsebuje integracijo vizualne in konstruktivne plati, ki tvorita spletne strani, 

navigacijo in vsebino; 

 testiranje: ta korak je zelo pomemben, saj gre za popoln preizkus delovanja spletne strani, 

preden bo dostopna na spletu; 
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 odzivno spletno oblikovanje: se nanaša na to, s kakšno tehnologijo razpolagajo odjemalci. 

Če večina uporablja mobilne naprave, je treba spletno stran temu tudi prilagoditi; 

 razmestitev: popolna dostopnost spletnega mesta (Ryan 2014, 46). 

V nadaljevanju bomo s pomočjo spletne strani Wowdigital (b. l.) opisali sedem značilnosti 

uspešne poslovne spletne strani: 

 prijazna do mobilnih naprav: ključno je, da je spletna stran prilagojena uporabi mobilne 

naprave, saj globalno gledano večina ljudi preživlja večji del časa na mobilnih napravah. 

To ne pomeni, da je prilagojena samo mobilnim napravam, temveč da se samodejno 

prilagodi uporabljeni tehnologiji; 

 organizirano podajanje informacij: besedilo spletne strani je treba premišljeno zasnovati 

in razporediti z namenom povečanja njene uporabnosti. Vsebovane informacije so zelo 

pomembne, vendar mora organizacija doseči zlato sredino glede količine besedila, ker je 

ključni cilj, da je spletna stran uporabniku prijazna in odgovarja na odjemalčeva 

vprašanja;  

 hitro nalaganje spletne strani: če se spletna stran nalaga več kot pet sekund, se možnost, 

da bodo uporabniki še naprej vztrajali, zelo zniža. Razlog je v vedno hitrejšem načinu 

življenja, od katerega ljudje zahtevajo takojšnje rezultate; 

 učinkovita združljivost brskalnikov: pomembna je z vidika dostopnosti – da lahko ljudje 

preprosto dostopajo do spletne strani iz vseh brskalnikov. Priporoča se predhoden 

preizkus ali pregled spletnega mesta iz glavnih spletnih brskalnikov; 

 gladka navigacija: izboljša uporabniško izkušnjo. Ta naj bi bila hitra in preprosto 

vodljiva; 

 preprost dizajn: slediti je treba sodobnim trendom. Dandanes so spletne strani modernega 

videza, kar pomeni, da so preproste, »manj je več«, z lepimi linijami, lahko bi rekli 

gladke, atraktivne, barvno ustrezne itd.; 

 interaktivna: poskušajo ustvariti interakcijo z obiskovalci, na primer na spletni strani se 

pojavijo določeni obrazci, ki poskušajo doseči, da jih obiskovalci izpolnijo. 

3.2.1 SEO (Search engine optimization) 

Poleg uporabnikov in spletne strani spada zraven še en zelo pomemben dejavnik, ta je SEO ali 

optimizacija iskalnika. Wiedeman (2009, 1) govori o tako imenovani trilogiji uporabnikov, 

spletne strani in optimizacije iskalnika. Njihovo tesno povezanost ali relacijo med njimi bi 

lahko opisali z naslednjimi tremi trditvami: večina uporabnikov računalnika je tudi 

uporabnikov interneta; večina preživetega časa na spletu je posvečena branju in obiskovanju 

spletnih strani; večina prometa se ustvarja s pomočjo SEO-optimizacije. 

SEO-optimizacija je način, ki omogoča, da se po naravni poti poveča vidnost spletne strani, to 

pomeni, da je spletna stran v spletnih iskalnikih višje rangirana (npr. Yahoo, Google, Bingo). 
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Ta izboljša proces komuniciranja ključnih besed z iskalniki. Optimizacija poleg ključnih 

besed obsega uporabo HTML-jezika in vsebino, ki učinkoviteje indeksira ključne besede v 

iskalnikih (Gunjan idr. 2012, 206). 

Organizacije z optimizacijo spletne strani dosežejo višjo rangiranost v spletnih iskalnikih, 

večje število obiskanosti in posledično povečanje prepoznavnosti. Poleg tega optimizacija 

omogoča na organski način pridobitev prednosti pred konkurenco (Spletnik b. l., 16).  

SEO delimo na dva dela, in sicer na optimizacijo na spletni strani (on-page SEO) in 

optimizacijo izven spletne strani (off-page SEO). Preden opredelimo oba dela, je treba 

poudariti, da je nemogoče optimizirati vsako besedo, ki se na primer navede na spletni strani, 

zato je zelo pomembno, da najdemo nekaj ključnih besed, ki najbolje opisujejo vsebino, in te 

optimiziramo (Zilincan 2015, 506). 

Optimizacija na spletni strani se navezuje na spremembe, ki se izvajajo na dejanski spletni 

strani za izboljšanje rangiranosti in vidnosti. Prevladujoči elementi so: naslovi, vsebina, URL-

struktura, ime domene, hitrost strani, zemljevid, struktura podatkov, naslovi, metaoznake, itd. 

(Zilican 2015, 506; Gunjan idr. 2012, 207). 

Optimizacija izven spletne strani vključuje elemente, kot so: družbena omrežja, blogi, 

videoposnetki, forumi, gradnja povezav itd., na katere vplivajo razni obiskovalci, bralci in 

drugi založniki. Gre za elemente, nad katerimi nimamo celotnega nadzora, vendar lahko 

pozitivno vplivajo in prinašajo pozitivne rezultate glede rangiranja spletne strani, povečanja 

prometa in pomoči pri ustvarjanju konkurenčne prednosti (Zilican 2015, 506–507; Gunjan idr. 

2012, 207).  

3.2.2 PPC (Pay per click) 

PPC ali plačilo na klik deluje nekoliko drugače kot SEO, ta je usmerjen na organski način 

pridobivanja obiskov in višje rangiranosti spletne strani. PPC je nasprotje SEO, torej je 

plačano spodbujanje prometa na spletno stran, in sicer je treba določeni agenciji plačati za 

vsak pridobljeni klik na spletno stran ali izpostavljen oglas. Govora je o tako imenovanih ads, 

med najbolj znanimi sodi Google Ads, nato poznamo tudi druge razpoložljive plačljive 

oglase, na primer na Facebooku (Facebook Ads), Twitterju, LinkedInu, Instagramu itd. V 

primerjavi s SEO je učinek storitve PPC-ja veliko hitrejši (Desai 2019, 197; Creator b. l.). 

PPC je ena izmed najbolj uporabljenih oblik iskalniškega oglaševanja (search engine 

advertising), ki omogoča postavitev lastnega oglasa na povezave promocijskih iskalnikov. 

Pomen tega je, če na primer organizacija izbere neko ključno besedo, se ta ads oziroma 

promocijski oglas pojavi na začetku Googlove strani (med prvimi zadetki). Vsak klik na ads 

preusmeri uporabnika na spletno stran in ta klik je treba poravnati. Če organizacija zasnuje 

ustrezno kampanjo, uporabi prave ključne besede in ima dobro zasnovano spletno stran, ki 
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učinkovito služi uporabnikom, po navadi takšnim kampanjam na primer Google Ads zaračuna 

manj na vsak klik. Zato je bistvenega pomena, da se PPC uporablja premišljeno in s primerno 

strategijo (WordStream b. l.). 

Kljub višjemu rangiranju spletnih strani s pomočjo PPC-ja je nekaj raziskav pokazalo, da se 

več uporabnikov raje odloči za klik rezultatov, ki so bili proizvedeni na organski način 

oziroma s SEO-optimizacijo (Neethling 2008; Panda 2013, po Kritizinger in Weideman 2017, 

5). 

3.2.3 SERP (search engine results page) 

Poleg dveh načinov spodbujanja uvrstitve spletnih strani na višje pozicije v rezultatih 

iskalnika (SEO in PPC) je treba opredeliti tudi SERP (search engine results page) ali stran z 

rezultati v iskalniku, ki je lahko predstavljen tudi kot njihov temelj. 

SERP bi lahko opredelili kot stran, ki se uporabniku prikaže po tem, ko vpiše v iskalnih (npr. 

Google, Yahoo) določeno besedo, besedno zvezo, vsebino, torej, kar želi poizvedeti. 

Poizvedbe oziroma informacije, ki jih uporabnik tako rekoč išče, se delijo na navigacijske, 

informacijske in transakcijske poizvedbe. SERP na temelju teh različno reagira oziroma 

uporabi različne vsebujoče funkcije. Navigacijske poizvedbe so poizvedbe, ko uporabnik v 

iskalnik ne vpiše točnega URL-ja spletne strani, mogoče zaradi pozabe ali drugega razloga. 

Zaradi tega je za organizacije priporočljivo, da zakupijo oglas (ads) za ključno besedo (npr. 

ime organizacije). Informacijske poizvedbe so poizvedbe, ko se želi uporabnik o nečem 

novem izobraziti. Po navadi ne išče določenih spletnih strani, uporabi tisto, ki se mu zdi 

najbolj relevantna. Ravno zaradi tega morajo organizacije ustvariti vsebino, ki bo izpolnjevala 

vprašanja in želje ciljnega občinstva. Transakcijske poizvedbe so povezane s transakcijami na 

spletu. To so poizvedbe, ki prinašajo največji potencial za dohodek in k temu primerno se 

organizacije osredotočajo na PPC ključnih besed (Mailchimp b. l.).  

Hochsotter in Lewandowski (2009, 1797) delita območje SERP-a na vidni del in premični 

del. Vidni del je tisti, ki je nemudoma viden ob odprtju strani z rezultati. Ta seveda vsebuje 

organske in plačljive rezultate. Kar ni vidno, seveda obsega premični del, v angleščini bi to 

pomenilo scrolling area, ta del je del, ki je pod instantno vidno vsebino. Prvotno vidna 

vsebina je odvisna od velikosti zaslona in velikosti okna brskalnika. 

Nekaj lastnosti SERP-a: 

 pozicije v rezultatih iskalnike niso fiksne oziroma so variabilne; 

 SERP je za vsako ključno besedo drugačen; 

 prilagodljiv uporabniškim lastnostim posameznika; 

 organski, plačani in univerzalni (npr. video, slika) prikazi (Zajšek 2020). 
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3.3 Družbena omrežja 

Družbena omrežja so s svojim vplivom prodrla in spremenila način komuniciranja na 

vsakdanji ravni, ne samo v načinu komuniciranja, temveč tudi v načinu iskanja, učenja in 

dostopanja. Število uporabnikov nenehno raste, poleg tega, da raste uporaba interneta. Rast se 

odraža predvsem med mlajšimi generacijami in seveda vedno večje priključitve starejših 

uporabnikov (npr. generacija X in tako imenovana generacija baby boomer). Preprosta 

uporaba spleta, interneta in socialnih omrežij omogoča preprosto globalno povezavo (Sahai 

idr. 2018, 53). 

Kljub preprosti povezavi je nova tehnologija omogočila organizacijam oziroma komur koli 

preprosto ustvarjanje in distribucijo njihove vsebine. Objavljena vsebina, na primer objavljen 

video posnetek na spletno platformo YouTube, lahko brezplačno doseže že milijonsko 

množico. To pomeni, da organizacije za objavljanje vsebine ne potrebuje tretje osebe, ki bi ji 

morala storitev plačati (Zarella 2010, 3). Takšno izvajanje digitalnega marketinga družbenih 

omrežij krepi in ustvarja promocijo blagovne znamke, povečuje prepoznavnost, ustvarja 

promet na spletno stran in pridobiva nove potencialne odjemalce (Desai 2019, 197).  

Če omenimo družbena omrežja, ljudje po navadi pomislijo predvsem na Facebook, Instagram, 

Tik Tok in druge sedaj priljubljene platforme, vendar niso samo te vključene v družbena 

omrežja. Družbenih omrežij, platform in aplikacij je ogromno in te se razvijajo vsakodnevno 

(Kingsnorth 2016, 155). Kingsnorth (2016, 155–157) razdeli družbena omrežja na šest 

glavnih vrst, in sicer na: 

 socialno mreženje: po navadi se govori o primeru Facebook, ta omogoča izbiro ožje ali 

širše publike in pregled v analitiko. Socialno mreženje lahko organizacije uporabijo kot 

oglaševanje ali plačljivo oziroma promocijsko oglaševanje. Omogoča številne priložnosti 

in je priporočljiva vključitev v digitalno strategijo; 

 blogi in mikro blogi: blogi so namenjeni predvsem podrobnejšim opisom z bogato 

vsebino. Gre lahko za širšo opredelitev določenih izdelkov ali storitev, ki jih lahko z 

objavami na pomembnejših blogerskih spletnih mestih promovirajo. Mikro blogi so 

namenjeni predvsem krajšim, hitrim, zanimivim in jasnim objavam, na katere lahko 

podjetja prejmejo hiter odgovor. Med najbolj znanimi mikro blogi je Twitter; 

 vizualna vsebina: družbena omrežja, ki temeljijo na vizualni vsebini (video in slike). V 

vizualno vsebino spadajo predvsem YouTube, Flikr, Instagram, Pinterest, Tik Tok, 

Snapchat; Vine itd. Poleg besedilne vsebine, če organizacije dodajo še vizualno vsebino, 

lahko zadevo zelo dobro popestrijo, učinkoviteje predstavijo in dosežejo širšo množico, 

vendar ni primerna za vsako dejavnost; 

 profesionalno mreženje: namenjeno je predvsem akademskemu in poslovnemu svetu. 

Med najbolj znanimi je LinkedIn, ki je dejansko zamenjal številne tako imenovane 

poslovne vizitke. Na LinkedInu lahko organizacije iščejo nove zaposlene ali obratno – 
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osebe iščejo delodajalca. Poleg zaposlovanja glavno prednost predstavlja predvsem za 

B2B-poslovanje, in sicer zaradi izmenjave vsebine z drugimi strokovnjaki; 

 ocene in kritika: ocene in kritike pripomorejo tako potrošnikom kot organizacijam. Pred 

nakupom večina odjemalcev preveri kritiko in oceno določenega izdelka, storitve in po 

možnosti tudi organizacijo. Dobre ocene in kritika seveda pripomorejo k boljšemu 

odnosu, rangiranosti, predstavitvi izdelka ali storitve ter organizacije in posledično 

povečanju prihodkov. Med najbolj znanimi je spletna stran TripAdvisor, ki podaja ocene 

in kritike držav, njihovih atrakcij, namestitev itd. Vedno več organizacij ponuja možnost 

ocene in kritike že na svojih spletnih straneh; 

 forumi: poleg zastarelosti forumov jih je še kar nekaj zelo dejavnih. Forumi predvsem 

omogočajo, da organizacije neposredno komunicirajo s svojimi sedanjimi in 

potencialnimi odjemalci. 

Kot smo že omenili, družbena omrežja povečujejo promet na spletno stran, torej obstaja 

določena relacija s SEO-optimizacijo. Namreč vedno več prepoznavanja in prometa poteka 

prek družbenih omrežij (družbena omrežja, kot orodje za iskanje vsebine in blagovnih znamk) 

na spletno stran in posledično pripomore k višjemu organskemu pozicioniranju spletne strani 

(Kingsnorth 2016, 154). Poleg dejavnega delovanja organizacij na družbenih omrežjih 

prihajajo v vedno večjo veljavo tako imenovani influencerji, ki izvajajo promocijo izdelkov 

ali storitev tako tujih kot domačih ponudnikov. 

Whiting in Deshpande (2014, 76) navedeta dve ključni prednosti, ki jih prinaša izvajanje 

digitalnega marketinga s pomočjo družbenih omrežij. Prva prednost je gradnja odnosov z 

odjemalci. Organizacijam omogoča, da se bolje in pristneje povežejo s svojimi potrošniki in ti 

lahko obratno izražajo svoje mnenje, ki ga lahko izkoristijo za izboljšanje določenih izdelkov 

ali storitev, poleg tega se poveča odjemalčeva lojalnost. Kot drugo prednost sta navedla 

učinek word of mouth (WOM) ali ustno izročilo. Učinek nastane pri premišljenem izvajanju 

marketinga družbenih omrežij, in sicer je učinek, ki prinaša zelo dobre rezultate, saj raziskave 

kažejo, da pri večini ravno ta vpliva na nakupno odločitev in poveča lojalnost. Učinek ustnega 

izročila lahko druge osebe izkoriščajo v namen, da škodujejo drugi določeni blagovni znamki, 

kar pomeni, da o njih širijo negativno besedo. Poleg tega družbena omrežja omogočajo 

bistveno cenejše oglaševanje v primerjavi s tradicionalnim oglaševanjem. 

V nadaljevanju bomo opisali nekaj najbolj prepoznavnih družbenih omrežij. 

3.3.1 Facebook 

Facebook je največja družbena spletna platforma, ki jo je ustanovil Mark Zuckerberg leta 

2004. Gre za družbeno omrežje, ki ima več kot tri milijarde uporabnikov po vsem svetu in več 

kot 200 milijonov uporabnikov namenjenih v poslovne namene. Osnovni namen Facebooka je 

možnost globalne povezave ljudi, medsebojnega komuniciranja in deljenja različnih 
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informacij. Poleg zasebnega izmenjavanja informacij je glavnina posvečena javnemu 

objavljanju, ki je lahko besedilna, slikovna ali video vsebina. Temu lahko rečemo 

posodobitev stanja na profilu (post status update), namreč z objavo želijo uporabniki ponovno 

opozoriti nase z različno vsebino in s tem vzpostaviti neke vrste komunikacijo z drugimi 

uporabniki. Ti se lahko odzovejo z všečkom ali drugim odzivom, komentirajo in delijo 

(Facebook b. l.; GCFGlobal b. l.). 

Facebook nenehno želi še bolj povezati svet oziroma ljudi, zato so tudi njihovi zaposleni zelo 

raznovrstni med seboj. Tudi poslovalnice imajo razporejene po vsem svetu v več kot 80 

mestih. Z zaposlitvijo različnih ljudi z različnimi ozadji in pogledi na svet omogoča 

organizaciji sprejemanje boljših odločitev, izdelkov, storitev, s čimer želi pričarati 

uporabnikom boljšo izkušnjo. Facebook se zavzema za naslednja načela: ponuditi ljudem moč 

glasu, služiti vsem (vsem dostopna tehnologija), ustvarjati poslovne priložnosti (spodbujanje 

rasti podjetij), povezovanje in skupnost, zaščititi uporabnikovo zasebnost (Facebook b. l.). 

Kot smo že opisali, se uporabnikova dejanja prikažejo na zidu novic, medtem ko objavo 

vidijo uporabniki, ki mu sledijo. Ker si lahko uporabniki izmislijo osebne podatke in objavijo, 

kar želijo, obstaja možnost, da se izoblikuje napačen profil o uporabniku, ki bi služil 

tržnikom. Najbolj relevantni za tržnike so uporabniki iz različnih Facebookovih skupnosti, pri 

katerih lahko prepoznajo njihove želje, demografske podatke itd. za nadaljnje pozicioniranje 

in segmentiranje. V nadaljevanju bomo našteli in na kratko opisali nekaj najbolj priljubljenih 

Facebookovih orodij:  

 Facebookov profil: dobro zasnovan profil predstavlja močno organizacijo z vizijo in 

poslanstvom; 

 Facebookove skupine: dobre skupine z dobrim imenom, vsebino in profilno sliko 

privabljajo odjemalce; 

 poslovna stran: ali stran namenjena oboževalcem. To je stran, na kateri so objavljene 

sprotne posodobitve (updates), na primer: video vsebina, razne novice, podcasti, dogodki, 

spletne povezave; 

 družbeni oglasi: promocija oglasov, za katere lahko natančno določimo, komu so 

namenjeni. Označimo lahko spol, starost, izobrazbo, vrsto zaposlitve, lokacijo itd. 

(Fowdar in Fowdar 2013, 75). 

3.3.2 YouTube 

YouTube je spletna platforma, namenjena objavljanju video vsebine. Objavljeni video 

posnetki so vseh vrst (npr. glasba, znanstveni posnetki, kritike, šport, komedija), torej 

uporabniki lahko objavijo, kar želijo, prepovedana je samo sporna vsebina posnetka. 

YouTube je po uporabi drugo največje socialno omrežje, ki ga uporablja več kot dve milijardi 

ljudi. Vrednote YouTuba temeljijo na svobodi izražanja, svobodi obveščanja (preprost dostop 

do informacij in uporaba v osebne namene), svobodi priložnosti (odkrivanje in prepoznavnost 
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organizacije) in svobodi pripadnosti (pripadnost k skupnosti s podobnimi interesi) (YouTube 

b. l.).  

YouTube ponuja organizacijam oglaševanje video vsebine. Ta način omogoči njihovo 

predstavitev z izdelavo posnetka in poudarek tistih lastnosti, ki jih naredi avtentične. Poleg 

lastne predstavitve lahko podjetja predstavijo nove izdelke, storitve, novosti, nudijo pomoč 

uporabnikom itd. Video vsebina predstavlja lažjo in podrobnejšo ponazoritev, popestritev, 

privlačnost itd. Segmentacija in izbira končnih uporabnikov sta ravno tako razpoložljivi kot 

pri Facebookovem oglaševanju. Oglaševani oglas je treba plačati le takrat, ko ga uporabnik 

gleda najmanj 30 sekund ali če nanj pritisne. Seveda to ne pomeni, da je treba vsak video 

posnetek tudi oglaševati. Namreč, če je organizacija dejavna in predaja dobro, koristno 

vsebino uporabnikom, lahko posledično postanejo tudi njihovi sledilci. Več ogledov, všečkov, 

komentarjev in delitev dobi objava, tem bolje je rangirana (YouTube b. l.).  

3.3.3 Instagram 

Družbeno omrežje Instagram je v celoti namenjeno deljenju slikovne in video vsebine, a 

prvotno predvsem slikovni. Večji del objavljene vsebine so slike, uporabniki po navadi pod 

objavljeno fotografijo ali video posnetkom podajo besedilo, ki lahko na primer opiše vsebino, 

izraža občutke idr. Tako kot pri Facebooku ali Twitterju, ki ga bomo kasneje opredelili, ima 

tudi na Instagramu uporabnik svoj profil, na katerem so objavljene slike in video posnetki. 

Objavljeno vsebino vidijo uporabniki na njihovem zidu, ki je vir novih novic. Ravno tako so 

omogočeni všečkanje, komentiranje, deljenje in zasebno komuniciranje. Instagram je v 

največji meri namenjen uporabi prek mobilnih naprav (Moreau 2018). 

Ravno tako kot prej opisani socialni omrežji tudi Instagram ponuja organizacijam veliko 

možnosti tako plačljivega oglasa kot brezplačne graditve odnosov z odjemalci. Z odjemalci 

komunicirajo na način, da objavljajo vsebino, povezano s poslovno dejavnostjo (slike, video, 

tako imenovani story) (Instagram b. l.). 

3.3.4 LinkedIn 

LinkedIn je največja spletna platforma za profesionalno mreženje in iskanje možne 

zaposlitve, z več kot 700 milijoni uporabnikov. Poznavanje platforme in izgradnja 

učinkovitega in popolnega profila (poudarek prednosti, izkušenj, izobrazbe, spretnosti itd.) 

lahko bistveno pripomoreta pri povezovanju s potencialnimi kandidati ali delodajalci. Urejen 

in izpopolnjen profil k temu lahko ogromno pripomore. Z dobro zasnovanim profilom lahko 

bolje poudarimo primernejša delovna mesta in dosežemo učinkovitejše mreženje med 

uporabniki. Na LinkedInu je mogoče najti ogromno služb, ki so lahko oglaševane ali ne. Za 

tiste, ki niso oglaševane oziroma niso objavljene, še ne pomeni, da jih ni, ampak so 

namenjene predvsem tistim s potrebnimi kvalifikacijami. Preden uporabnik odda prijavo na 
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neko delovno mesto, mu LinkedIn omogoči predhoden podroben pregled organizacije in 

razpisanega delovnega mesta. LinkedIn je namenjen vsakomur, ki na primer išče novo 

zaposlitev, želi nadgraditi kariero ali omogočiti nekomu zaposlitev (McCabe 2017, 88–89; 

LinkedIn.help b. l.). 

Z uporabo LinkedIna lahko podjetja ogromno pridobijo, ker je platforma zasnovana ravno 

zanje in za druge uporabnike. Podjetje predstavi svoje področje poslovanja in morebitne 

zaposlitve, medtem ko deloiskalci oziroma drugi uporabniki predstavijo svoje preteklo 

poslovno delovanje. To platformo bi lahko označili kot eno izmed pomembnejših na B2B-

področju (Egan 2017). 

3.3.5 Twitter 

Twitter je družbeno omrežje, ki spada pod področje mikro blogov. S kratkimi in pogostimi 

objavami je namenjen tako ljudem kot organizacijam za medsebojno komuniciranje. Objave 

so lahko besedilne, slikovne, video objave, povezave itd. (Help.Twitter b. l.). Twitter ima več 

kot 300 milijonov dejavnih uporabnikov, katerih število vsakodnevno narašča (Egan 2017). 

Deluje na temelju petih načel, in sicer: spodbujanje zdravja (zdravo in svobodno 

komuniciranje), pridobitev zaupanja (verodostojni in zanesljivi), preprostost (platforma mora 

biti preprosta za uporabo), dobiček in namen sta eno (učinkovito poslovanje), biti brezplačni, 

hitri in zabavni (Twitter b. l.). 

Twitter je lahko odlično orodje za izvajanje digitalnega marketinga organizacije. 

Vsakodnevno objavljanje dobre, koristne vsebine na Twitterju ohranja zanimanje odjemalcev 

in posledično povečanje prometa na spletno stran. Hkrati potekata tovrstna komunikacija in 

povečanje lojalnosti odjemalcev. Znano je, da se ljudje hitro premikajo po zidu novic, zato je 

zelo pomembno, da so novice privlačne, da se bodo uporabniki na njih ustavili. Ključ so 

njihova izvirnost, vključitev možnih citatov, fotografij, kratkih video posnetkov, statistike, 

ankete itd. Ljudje z namenom sledijo strani podjetja, lahko je zaradi všečnosti, kar počne 

podjetje, lahko zaradi nekih pričakovanj, priljubljenosti podjetja itd. Zaradi tega je 

organizacija tako rekoč dolžna vračati sledilcem z enako mero spoštljivosti. Ta se kaže v 

zdravem načinu medsebojnega komuniciranja. Ker so uporabniki zelo dejavni s spremljanjem 

in komentiranjem objav, je zelo dobro, da podjetje vsaj odgovarja na morebitna vprašanja in 

posledično poveča zaupanje zaradi povratnega zanimanja. Na Twitterju so zelo priljubljeni 

hashtagi oziroma oznake, ki lahko dosežejo širše občinstvo (Egan 2017). 

3.3.6 TikTok 

TikTok je družbeno omrežje, ki je imelo največji porast uporabnikov v zadnjih dveh letih. 

Sloni povsem na vizualni vsebini, natančneje na ustvarjanju krajše video vsebine. Med najbolj 

priljubljeni so plesno zasnovani posnetki. Poleg plesnih posnetkov lahko uporabniki izbirajo 
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med ostalo široko paleto vsebine, npr. potovanja, hrana, šport, komedija, moda itd. Ravno 

tako kot pri drugih družbenih omrežjih sta omogočeni všečkanje in komentiranje. TikTok je 

unikaten ravno zaradi tega, ker je zasnovan samo za ustvarjanje video vsebine, poleg tega sta 

priljubljeni vstavljanje »audio muzike« (priljubljene pesmi) in deljenja vsebine v obliki gifa. 

Aplikacija nudi številne druge funkcije za ustvarjanje in urejanje posnetkov (Anderson 2020, 

7).  

TikTok je v tem času zaradi priljubljenosti odlično orodje za oglaševanje. Vendar ni primeren 

za vsako dejavnost, zato sta potrebni predhodna analiza in dobro vzpostavljena strategija. Gre 

za aplikacijo, ki je drugačna od drugih družbenih omrežij. Zahteva ogromno časa in 

vzpostavitve pravilnega pristopa. Aplikacijo uporablja veliko znanih osebnosti in vplivnežev, 

ki jih lahko podjetja izkoristijo za oglaševanje svojih izdelkov ali storitev. TikTok ravno tako 

ponuja analitiko spremljanja rezultatov. 

3.4 E-poštni marketing 

E-poštna sporočila so vključena v naša življenja že kar nekaj let oziroma desetletja. Marsikdo 

mora že dobro pomisliti, kdaj je nazadnje poslal ročno napisano pismo. Veliko je takih, ki 

tega nikoli niso storili. V primerjavi s tradicionalnim komuniciranjem e-poštna sporočila 

vsebujejo kar nekaj prednosti, še posebej v poslovnem delovanju. Številni so mnenja, da je bil 

večji čar v tradicionalnem komuniciranju, pri številnih dejavnostih je tradicionalno 

komuniciranje še vedno najučinkovitejše. E-poštni marketing spada pod metodo 

neposrednega marketinga. Tržniki ga uporabljajo za komuniciranje z obstoječimi in 

prihodnjimi potencialnimi odjemalci. Z izvajanjem želijo tržniki ohraniti lojalnost obstoječih 

odjemalcev, podati nove informacije, posodobitve, razne promocije in seveda tudi pridobiti 

nove sledilce in morebitne kupce. Torej gre za neposredno komunikacijo, ki je cenovno 

dostopna in personalizirana (Jones, Malczyk in Beneke 2011, 77–78).  

Številni so mnenja, da je neposredno tradicionalno trženje izgubilo svojo moč, zaradi vedno 

manjšega zanimanja za branje prejetih letakov, reklam itd. in stroškovno neugodnih možnosti. 

Na ta način je oteženo doseči prodajo, komuniciranje in vzpostaviti dolgoročno pripadnost 

blagovni znamki. Tukaj zelo dobro nastopi e-poštni marketing, ki omogoča dvosmerno 

komuniciranje (Jones, Malczyk in Beneke 2011, 78). Vendar velja poudariti, da so reklame še 

vedno zelo učinkovite, na primer pri prodaji živilskih izdelkov, še posebej v trgovinah z živili, 

kot so Lidl, Hofer, Mercator, Tuš, Špar.  

Zakaj je e-poštni marketing priporočljiv za organizacije tako na B2B- kakor na B2C-trgu?  

 skrbi za informiranost o obstoju organizacije; 

 skrbi za informiranost obstoječih in potencialnih odjemalcev (posebne ponudbe, 

posodobitve, novi izdelki ali storitve, popusti itd.); 

 dviguje kredibilnost organizacije; 
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 preprosto in hitro izvajanje: ko je vsebina oblikovana in je zbrana lista končnih 

prejemnikov, lahko e-pošto odpošljemo že z nekaj kliki; 

 globalen doseg; 

 nizki stroški: v primerjavi s tradicionalnim marketingom so stroški precej nižji. Nekaj več 

stroškov lahko predstavlja nakup e-poštnih naslovov; 

 spodbuja odjemalce k nakupu izdelkov ali storitev; 

 ustvarja in vzdržuje odnose ter omogoča povratne informacije: ljudje radi občutijo 

pripadnost, povezanost in trud podjetja. Z dvosmernim komuniciranjem lahko odjemalci 

podajo povratno informacijo, izrazijo svoje mnenje in izboljšajo izdelek, storitev ali 

celotno izkušnjo; 

 povečuje promet na spletno stran in omogoča merjenje rezultatov (Jones, Malczyk in 

Beneke 2011, 78–79; Hudak, Kianičkova in Madlenak 2017, 344). 

Implementacija e-poštnega marketinga zahteva več korakov, Fariborzi in Zahedifard (2012, 

233) opredelita kar devet korakov, ki sestavljajo celoto vzpostavitve e-poštnega marketinga. 

Koraki implementacije e-poštnega marketinga so: 

1. prvi korak: v prvem koraku organizacija opredeli, kaj jim pomeni e-poštni marketing; 

2. drugi korak: v tem koraku si organizacija odgovori na podrobnejša vprašanja, kot so: kaj 

bodo dosegle z njegovim izvajanjem, prednosti njegovega izvajanja, ali je primerno za 

njihovo dejavnost, zakaj ravno e-poštni marketing, ali bo izvajanje rešilo določene 

težave, kako se dopolnjuje z drugimi komunikacijskimi orodji torej, kako se bo e-poštni 

marketing vključil v njihovo delovanje; 

3. tretji korak: zelo pomemben korak, saj gre za izgradnjo podatkovne baze odjemalcev, kar 

pomeni, da lahko podjetje z različnimi načini pridobiva e-poštne naslove obstoječih in 

potencialnih odjemalcev ter demografske podatke; 

4. četrti korak: s pridobivanjem podatkov je treba zagotoviti njihovo varnost, saj živimo v 

obdobju velike kraje, kupovanja in izkoriščanja teh. Zato je treba tistim, ki zaupajo 

osebne podatke, tudi zagotoviti njihovo varnost; 

5. peti korak: pomembnost upravljanja z informacijami organizacije na način, da se 

uresničujejo njihovi cilji; 

6. šesti korak: je posvečen snovanju in zbiranju potrebne vsebine za oblikovanje prihodnjih 

e-poštnih sporočil. Svetujeta tudi oblikovanje koledarja, ki bo pomagal pri pripravi na 

prihodnje komuniciranje, in pravo izbiro vsebine; 

7. sedmi korak: preden prejemnik vidi celotno vsebino e-pošte, se prikaže tako imenovana 

»zadeva«, ki naj bi že v nekaj besedah ali besedni zvezi nakazovala njeno vsebino. Zato 

je zelo pomembno, da je ta del skrbno spisan, saj v večinski meri odloča, ali bo prejemnik 

kliknil na e-pošto; 

8. osmi korak: sporočilo je treba predhodno testirati, preden se zažene celotna kampanja, to 

je tudi ena od njenih prednosti, da je lahko merljiva in hitro testirana; 
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9. deveti korak: v zadnjem koraku je seveda pomembno vzpostaviti merila merjenja 

učinkovitosti in uspešnosti ter vpliv na organizacijo. Najpogostejša merila so stopnja 

odprtosti ali klikov, stopnja prispelosti itd. 

Za uspešno izvajanje strategije e-poštnega marketinga je dobro upoštevati naslednje nasvete. 

Za izvajanje e-poštnega marketinga mora imeti podjetje temu namenjen le en e-naslov. 

Spremljati in prepoznati je treba nove naročnike in paziti na morebitne nezaželene ali 

natančneje lažne e-naslove. Učinkovit način preverjanja naročnikov je ta, da se jim ob prijavi 

pošlje potrditveni obrazec na njihov e-naslov, tako lahko na hiter in preprost način preverimo 

lažne e-naslove. Predhodno testiramo e-pošto tako, da jo posredujemo različnim sodelavcem, 

ki še dodatno preverijo poslano. Pregledamo program, ali preverja vsebino in podaja oceno o 

nezaželeni e-pošti. Na temelju podatkovne baze in prejetih posodobitev je treba segmentirati 

e-naslove za prihodnje različne vsebine e-pošte. Nujni sta načrtovanje in oblikovanje 

koledarja. Ravno ko bo načrtovana e-pošta dobro zasnovana, bo vzpostavljena dosledna 

komunikacija. Poleg tega je še posebej na začetku zelo pomembna prisotnost, da lahko ob 

morebitnih težavah poskušamo težavo rešiti (na primer izpad internetne povezave). Po 

poslanem je uspeh seveda treba meriti, saj le tako prepoznamo njeno uspešnost. Kot zadnje 

priporočilo je pošiljanje različne e-pošte, saj lahko tako prepoznamo, kaj končnim 

prejemnikom ustreza in kaj ne (Jones, Malczyk in Beneke 2011, 88–89). 

3.5 Vsebinski marketing 

Vsebinski marketing je del digitalne ali tradicionalne strategije, ki skrbi za ustvarjanje 

koristne in ustrezne vsebine, ki bo privabila potencialne odjemalce in obdržala obstoječe ter 

ustvarila dobičkonosne priložnosti (Content Marketing Institute 2015, po Opreana in 

Vinerean 2015, 31). Vsebina je tisto, kar organizacija poda občinstvu v različnih oblikah. 

Vsebina občinstvu ponudi možnost, da na primer izve nekaj novega o organizaciji oziroma 

ponudbi, ali na novo spoznajo organizacijo. Zato je vsebinski marketing zanje pomemben, saj 

z nenehnim oblikovanjem ustrezne vsebine lahko privabijo in obdržijo občinstvo ter vplivajo 

na njihovo videnje o blagovni znamki (Flanagan 2015, po Opreana in Vinerean 2015, 31). 

Z vsebinskim marketingom se želi ustvariti in poglobiti vez med odjemalci in blagovno 

znamko. Dober vsebinski marketing je enačen s kakovostno vsebino za odjemalce. Večji del 

organizacij uporablja vsebinski marketing, poleg tega so raziskave za Severno Ameriko 

pokazale, da organizacije v povprečju okoli 30 % proračuna namenijo njegovemu izvajanju 

(na B2B- in B2C-trgu). Videti je, da je ta del izvajanja digitalnega marketinga zelo 

pomemben. Torej vsebina ni le nekakšen podatek o izdelku ali storitvi, ki ga zasledimo na 

primer na družbenih omrežjih, temveč je vsebina, ki ima za odjemalca pomembnejšo 

vrednost, ki jo lahko na primer uporabijo pri doseganju lastnih ciljev (tako osebnih kot 

poklicnih). Če poenostavimo, mora biti vsebina dragocena (valuable) (Kotler, Kartajaya in 

Setiawan 2017, 121–124).  
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Poleg vsebinskega marketinga je dobro našteti nekaj ključnih vsebinskih oblik, ki se 

uporabljajo pri njegovem izvajanju, saj je Kingsnorth (2016, 235) mnenja, da so številne 

oblike velikokrat spregledane. Oblike so naslednje, vendar te niso vse: vsebina mobilnih 

naprav, e-knjige, novice, slike, video vsebina, raziskovalni članki, mobilne aplikacije, blogi, 

študije primera, podcasti, članki na spletni strani, pričevanja, letna poročila, spletne 

predstavitve itd.  

Vsebinski marketing lahko na področju digitalnega marketinga označimo tudi kot digitalno 

vsebino, ki je prikazana na spletu. Digitalna vsebina naj bi imela naslednje značilnosti: 

 kontekstualna vrednost: vrednost vsebine je odvisna od njenega konteksta in zanimanja 

občinstva, torej sama po sebi nima vrednosti; 

 večkratnost in ponovljivost: vsebina je hitro deljiva in lahko doseže večjo množico na 

spletu. Težko se bo izgubila, tudi če jo prejme nekdo. Kljub njeni vrednosti lahko 

uporabnost hitro pade in kasneje ponovno zraste; 

 interaktivnost: informacije so nekakšen oblikovalec znotraj organizacije, ki dinamično 

spreminjajo sisteme. Na posamezni ravni so del učnega procesa, ki pomagajo pri 

razumevanju nadaljnjih informacij; 

 pakiranje: gre za vsebino različnih oblik. Vsaka nadaljnja vsebina po navadi izvira iz že 

obstoječe vsebine ali baze podatkov, zato je včasih meja težko določljiva. Kljub temu je 

vsebina lahko povsem samosvoja; 

 tehnologija in logistika: tehnologija omogoča dostavo vsebine na različne spletne 

platforme in brez geografskih ovir. Odvisna je le od tehnologije in internetnega omrežja 

ter lastnostne zapletenosti vsebine; 

 trajnost: vsa vsebina, ki je objavljena na spletu, je tako rekoč večna, razen, če jo kakšen 

drug medijski kanal odstrani. Glede njene uporabnosti in koristi se razlikuje od 

življenjskega cikla posamezne vsebine; 

 otipljivost: čeprav govorimo o digitalni vsebini, ki je dejansko neotipljiva, jo kljub temu 

lahko shranimo npr. na USB-ključ, DVD ali CD-ROM, kar pomeni, da so to izdelki z 

omejeno dostopnostjo (Rowley 2010, 524–525). 

Vinerean (2017, 94) je povzela raziskavo Rowley (2010), ki je na temelju B2B opredelila tri 

značilnosti vsebinskega marketinga, ki jih lahko kljub temu prenesemo na B2C. Značilnosti je 

razdelila na plačano, neplačano in družbeno. Neplačano vsebino razvija organizacija, ki želi 

ustvariti odnos z odjemalci, podati znanje in prodati izdelek ali storitev. Plačano pomeni, da 

poleg naštetih zadev pri neplačljivi želi organizacija digitalno vsebino tudi prodati. Družbena 

značilnost temelji na ustvarjanju vsebine med člani skupnosti blagovnih znamk, ki se želijo 

učiti od drugih in izraziti svoja mnenja. 

Kingsnorth (2016, 232) je mnenja, da mora biti dobra vsebina v skladu z naslednjim: deljiva, 

kredibilna, zabavna in koristna, relevantna, zanimiva, drugačna in »on brand« ali skladna z 

dejavnostjo. 
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3.6 Display oglaševanje 

Display (zaslonsko) oglaševanje omogoča prikazovanje oglasov na različnih spletnih straneh. 

Oglasi so lahko različnih formatov in velikosti z namenom pritegnitve potencialnih 

odjemalcev (Ištvanić, Milić in Krpić 2017, 70).  

Display oglaševanje je drugačno na primer od iskalniškega oglaševanja. Po navadi se brskanje 

začne z vpisom ključne besede, besedne zveze ali razlago v spletni iskalnik. Ta ponudi stran z 

rezultati (SERP), ki so razporejeni na temelju SEO-optimizacije in PPC-ja. Nato tudi po 

ustreznem zadetku lahko uporabniki namenijo več časa raziskovanju vsebine in obiščejo več 

spletnih strani. Tukaj pride na vrsto display oglaševanje. Kot smo že v prejšnji razlagi 

opredelili, gre za oglaševanje na različnih spletnih mestih z namenom ponudbe ustreznega 

oglasa, ki bi znal pritegniti občinstvo. Torej, če podjetju ne uspe pritegniti uporabnika že na 

SERP, je dobro, da podjetje vključi display oglaševanje v svoj marketinški splet (Booth in 

Koberg 2012, 9).  

Podjetja lahko z oglasi ciljajo na ciljno občinstvo z več možnostmi. Na primer Google 

AdWords, pri katerem niso bistvo ključne besede, vpisane v spletni brskalnik, temveč besede, 

ki opišejo tipe spletnih strani, na katerih bi radi imeli oglas, oziroma na spletnih straneh, ki 

vsebinsko ustrezajo našemu oglasu. Naslednji način je, da podjetje samo izbere spletne strani, 

ki se mu zdijo relevantne za prikaz njihovega oglasa. Lahko tudi na temelju piškotkov in 

drugega merjenja obnašanja uporabnikov po spletu. Ta uporabnike kategorizira in ponudi 

želeno ciljno občinstvo. Display oglaševanje je možno tudi na druge načine, na primer na 

Facebooku oziroma na družbenih omrežjih, drugih brskalnikih, različne oglaševalske spletne 

strani itd. (Booth in Koberg 2012, 1119).  

 

Slika 1: Primer display oglaševanja 

Vir: Ten Golden Rules Digital Marketing Agency b. l. 
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3.7 Video marketing 

Video marketing zaradi svoje naraščajoče priljubljenosti in kakovosti predstavlja 

organizacijam veliko priložnost, raziskave so namreč pokazale, da si štirikrat več uporabnikov 

raje ogleda video posnetek, na primer o določenem izdelku, kot da preberejo njegov opis. 

Video marketingu narašča pomembnost med digitalnimi orodji, ravno zaradi uspešnosti med 

občinstvom, nižjimi stroški in širokim izborom digitalnih kanalov (npr. YouTube) (Ištvanić, 

Milić in Krpić 2017, 71).  

Podjetja v okvir video marketinga vključujejo kanale, občinstvo in čustva za ustvarjanje dobre 

video vsebine in pozitivnih rezultatov. Gre za strateško miselnost, s katero podjetja želijo 

utrditi in povzročiti rast blagovne znamke z uporabo različnih kanalov in različnih video 

posnetkov (Mowat 2021, 8). 

Video marketing je zanimiv s psihološkega vidika, ker gre za vzbujanje čustev (pritisk na 

čustva) in zadovoljitve potreb ciljnega občinstva. Podjetja z video vsebino neposredno 

komunicirajo in ciljajo na vzbuditev potrebe po izdelku ali storitvi. Ljudje so najbolj ranljivi, 

ko so čustveno naravnani in številni strokovnjaki znajo to situacijo obrniti v korist podjetja. 

Raziskave iz leta 2019 prikazujejo, da 87 % podjetij uporablja video marketing kot digitalno 

marketinško orodje. Številni so mnenja, da je danes video marketing najboljši način za doseg 

ciljnega občinstva (Sedej 2019, 40). 

3.8 Mobilni marketing 

Danes si dejansko ni več mogoče predstavljati življenja brez mobilnih naprav. Spremljajo nas 

tako rekoč skoraj pri vsakem opravilu, uporabnost bi lahko označili že kot odvisnost, kajti že 

večina je psihološko zasvojena z njihovo uporabo. Mobilne naprave lahko na primer 

uporabljamo za izobraževanje, preživljanje prostega časa, brskanje po spletu, komuniciranje, 

slikanje in snemanje, ustvarjanje, uporabo raznih aplikacij itd. Mobitel predstavlja 

prevladujočo napravo, prek katere uporabniki brskajo po spletu in uporabljajo aplikacije, kajti 

naprava je vedno dostopna in preprosta za uporabo in ravno zato je dobrodošel mobilni 

marketing.  

Ta nenehna uporaba pametnih mobitelov predstavlja za organizacije odlično orodje 

komuniciranja in vzpostavitve odnosa s ciljno publiko. Vendar je uporabnost odvisna od 

sposobnosti in ustvarjalnosti organizacije (Smutkupt, Krairit in Esichaikul 2010).  

Z izvajanjem mobilnega marketinga lahko podjetja dosežejo povečanje ugleda blagovne 

znamke, komuniciranje, ponujanje novih izdelkov ali storitev, ustvarjanje skupnosti, 

sodelovanje, lojalnost odjemalcev, ponujanje raznih ugodnosti ali izvajanje programa 

zvestobe itd. (Ryan 2014, 211). 
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Mobilne naprave nam omogočajo neprestan dostop do hitrih informacij, ki v takojšnji meri 

zadovoljijo naše potrebe. To je privedlo do neučakanosti uporabnikov, ki so navajeni na 

takojšnjo pridobitev informacij in jih daljše čakanje na želene informacije lahko odvrne od 

ogleda aplikacije, spletne strani in podobno. To neučakanost morajo imeti organizacije v 

zavesti in temu primerno izvajati mobilni marketing. Ker so uporabniki navajeni hitrega 

dostopanja, morajo biti aplikacije, spletne strani, razne povezave ali video posnetki 

optimizirani in hitro dostopni, saj lahko uporabnike nekaj sekund loči od tega, da kliknejo na 

drugo stvar. Ravno tako morajo biti vse stvari prilagojene in oblikovane za mobilne naprave. 

Zelo pomembna je tudi analitika (merjenje obiskovalčevega vedenja) (Ryan 2014, 214). 

Jones, Malczyk in Beneke (2011, 200–208) delijo mobilni marketing na šest tehnik, ki jih 

bomo opisali, in sicer na: 

 SMS-marketing: SMS-sporočila niso za nikogar nič novega, saj se z njimi večina srečuje 

na dnevni ravni. SMS-marketing je komuniciranje med organizacijo in odjemalci z 

uporabo mobilnih naprav in pošiljanjem SMS-sporočil. Gre za dvosmerno komuniciranje, 

ki je personalizirano in občutljivo na lokacijo. SMS (short message service)-sporočila so 

po navadi krajša, saj ne omogočajo pošiljanja na primer slik in video vsebine. Ta lahko 

izkoristijo na dva načina, in sicer s push sporočili ali z uporabo načina pull, ki izvleče 

odgovor ali sodelovanje (na primer glasovanje, donacije, naročila, anketiranje, obisk 

spletne strani); 

 mobilno brskanje: kot smo že omenili, gre za manjše spletne brskalnike, prilagojene 

mobilnim napravam. Torej gre za prilagoditev manjšim zaslonom in pomnilniški 

zmogljivosti pametnih mobilnih naprav. Potrebna je tudi prilagodljivost operacijskim 

sistemom, kot so na primer Android in iOS. Če še enkrat ponovimo, je ta namenjen 

popolni prilagodljivosti mobilnih naprav; 

 trženje v bližini z Bluetoothom in infrardečo povezavo: malo starejši način trženja, še 

posebej z infrardečo povezavo, ki je v današnjem času že skoraj pozabljena zaradi njene 

šibke moči (radij en meter). Bluetooth je lahko še posebej koristen, če se veliko ljudi 

zadržuje okoli objekta, v katerem poslujemo (na primer nakupovalno središče). Na ta 

način lahko napravi s prižganim Bluetoothom pošljemo sporočilo z določeno vsebino, ki 

jo lahko uporabnik sprejme ali zavrne. Vendar lahko trdimo, da je ta način trženja zelo 

malo uporabljen; 

 kuponi, vavčerji, črtne kode: kuponi so lahko namenjeni raznim popustom, enkratnemu 

ali večkratnemu nakupu, brezplačnim izdelkom, torej raznim ugodnostim. Vavčer je 

podoben kuponu, razlika je v tem, da je enakovreden nekemu znesku gotovine in je lahko 

(ali ne) omejen na določen predmet; črtne kode mobilna naprava preprosto in hitro 

prebere ter prikaže uporabniku želeno bazo podatkov; 

 plačevanje in finančne storitve prek mobilne naprave: najprej spletna banka in nato še 

mobilna banka (tudi e-denarnica), ki ima seveda enak koncept in jih ponujajo vse banke. 

Preprosta in hitra za uporabo, za izvrševanje preprostejših zahtev in uporabniku omogoča 
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več prostega časa (ni potrebe po odhodu na fizično banko). Sedaj so v trendu kripto 

valute, pri katerih ima vsaka izmed njih tudi svojo e-denarnico za plačevanje brez 

vmesnika, kot je banka; 

 socialna omrežja, izobraževanje in zabava: gre za družbena omrežja, ki smo jih že opisali 

pri njihovem poglavju, nato razne aplikacije za zabavo, izobraževanje, glasbo itd.  

3.9 Spletna analitika 

Digitalni marketing ima v primerjavi s tradicionalnim eno veliko prednost in ta je, da so 

rezultati veliko bolj merljivi. Kajti brez merjenja rezultatov je težko oceniti, ali je bilo 

izvajanje dejansko uspešno (Jones, Malczyk in Beneke 2011, 171). Spletna analitika je 

zbiranje, merjenje in analiza kvantitativnih in kvalitativnih internetnih podatkov za 

razumevanje uspešnosti ter nadaljnje izboljšanje odjemalčeve izkušnje (Web Analytics 

Association 2008, 3, po Jarvinen 2016, 19; Kaushik 2010, 5, po Jarvinen 2016, 19).  

Analitika je odvisna od naših zahtev oziroma želja, torej kaj želimo doseči z določenim 

izvajanjem. Namreč te so odvisne tudi od orodij, ki jih organizacija uporablja, npr. cilji 

družbenega omrežja Twitter se razlikujejo od ciljev izvajanja marketinga prek e-pošte. Kot 

smo sedaj že ugotovili, je potrebna prilagoditev vsakemu orodju posebej. Spletna analitika 

nudi ogromno statističnih podatkov, vendar, če ne vemo, kaj želimo doseči, so podatki 

povsem neuporabni, zato je priporočljivo, še preden določimo merila, preiti skozi tri 

komponente merljivega cilja. Obnašanje (doseči ozaveščenost s ciljnim občinstvom ali, da 

ciljno občinstvo ukrepa); obseg spremembe (kakšen obseg spremembe si želimo) in čas (cilje 

je treba časovno omejiti) (Hemann in Burbary 2013,14). 

Kingsnorth (2016, 265–266) deli analitiko na spletno analitiko, socialno analitiko, SEO-

analitiko, uporabniško izkušnjo in upravljanje oznak. S katero analitiko se bo organizacija 

ukvarjala, je seveda odvisno od ciljev in obsega izvajanja digitalnega marketinga. Med najbolj 

uporabnimi analitičnimi orodji so Googlova analitika, analitika Adobe, Webtrends, 

Kissmetrics, GoSquared, woopra itd. 

Spletna analitika nudi naslednje podatke: o obiskih, o obiskih strani, povprečnem času na 

strani, številu obiskov, demografske podatke, podatke o uporabljeni tehnologiji, vir prometa, 

število ogledanih strani, o uporabljenih iskalnikih, uporabljenih ključnih besedah, bounce rate, 

obnašanju obiskovalca, odstotkovne podatke o opravljenem nakupu na spletni strani itd 

(Kingsnorth 2016, 265; Jones, Malczyk in Beneke 2011, 177).  

Socialna analitika je prilagojena družbenim omrežjem, po navadi je merjenje usmerjeno na 

vsebino ali na oglaševanje. Informacije so lahko ključnega pomena za nadaljnje odločanje. 

Lahko merimo doseg, všečke, delitve vsebine, oglede, kasnejše klike na spletno stran, bounce 
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rate, komentarje itd. Po navadi že platforme družbenih omrežij nudijo analitične storitve, kot 

na primer Facebook analytics (Kingsnorth 2016, 267–269). 

SEO-analitika je povezana z organsko rangiranostjo spletnega mesta. Uporabniki lahko s 

podatki izboljšajo rangiranost, ugotovijo vzroke, pomanjkljivosti ključnih besed, hitrost 

spletnega mesta, napake pri iskanju itd. Ravno tako je analitika omogočena pri PPC 

(Kingsnorth 2016, 271). Jones, Malczyk in Beneke (2011) govorijo o virih prometa, ki jih 

lahko ravno tako merimo in pretvorimo v analitiko. Opredelijo neposreden promet (tisti, ki 

neposredno v iskalnik vtipkajo spletni naslov); napotitvena spletna mesta (spletna mesta, ki 

ustvarjajo promet na glavno spletno stran); SEO in PPC; drugo (na primer e-poštne 

kampanje). 
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4 EMPIRIČNI DEL  ANALIZA DIGITALNEGA MARKETINGA V IZBRANI 

ORGANIZACIJI 

V empiričnem delu diplomske naloge smo prikazali rezultate kvalitativne analize digitalnega 

marketinga v izbrani organizaciji. Najprej nekaj besed o podjetju, sledi analiza intervjujev in 

orodij in nazadnje predlogi za morebitne izboljšave.  

4.1 Predstavitev podjetja 

Za analizo digitalnega marketinga smo si izbrali družinsko podjetje, ki se ukvarja s trženjem 

krovsko-kleparskih izdelkov in predelavo pločevine. Podjetje je na Primorskem in ima 15 

zaposlenih. Oseba, ki je zadolžena za marketing in posledično tudi za digitalni marketing, je 

zunanji izvajalec, ki skupaj z direktorjem kujeta njegovo strategijo. Podjetje ponuja strešne in 

stenske panele, polikarbonate, termoizolacijo, lastno preoblikovanje pločevine, jeklene strešne 

kritine KJG in sisteme za odvodnjavanje, ravno tako blagovne znamke KJG. Poleg ponudbe 

nudijo še dodatne storitve, kot so: nabava potrebnih orodij ali strojev za kleparje, razna 

svetovanja, sodelovanje pri izvedbi gradbenih del, individualizirana izdelava obrob (do 6 m) 

itd. 

Podjetje je namreč slovenski uradni zastopnik podjetja KJG, ki ima sedež na Slovaškem. 

Izdelki KJG-ja sodijo v sam vrh svetovnih proizvajalcev odvodnih sistemov, in sicer zaradi 

svoje kakovosti in dovršenosti izdelkov. Izdelke sestavljajo materiali dolgoročne vzdržljivosti 

in zagotovljene odpornosti nad vsemi vremenskimi pojavi. 

Izbrano podjetje je bilo ustanovljeno leta 1991/92 po razpadu Jugoslavije. Oče sedanjega 

direktorja je prvotno izvajal delo popotnika in nato po razpadu Jugoslavije izgubil službo. 

Nato je odprl podjetje, ki je opravljalo različne dejavnosti (od transporta do predelave teflona) 

z namenom prvotnega zagona in preživetja podjetja. Kasneje je spoznal gospoda iz Italije, za 

katerega je začel razvažati kljuke odvodnega sistema. Podjetje je delovalo le veleprodajno in s 

tem se je ukvarjal deset let. Nato se je leta 2003 ponudila odlična priložnost. Podjetje je 

spoznalo lastnika slovaškega podjetja KJG, ki je ponudil partnersko sodelovanje z namenom 

zastopanja njihove blagovne znamke. KJG je poskrbel za materialno in denarno pomoč v 

skupni vrednosti 150.000 EUR. Največji razcvet je podjetje doživelo ob vstopu sina 

(današnjega direktorja in lastnika), ki je zaradi dobrih komunikacijskih sposobnosti in 

poznanstev pridobil dobre poslovne partnerje, s katerimi so začeli učinkovito poslovati.  

Uspešno poslovanje in dobre partnerske zaveze se kažejo še danes. Podjetje je zavezujoče k 

ohranjanju dobrih poslovnih praks in poslovnih partnerjev. Gre za sistemsko dobro delujoče 

podjetje in nenehna skrb za ohranjanje dobrega imena, ki se širi med občinstvom in drugimi 

deležniki. 
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4.2 Analiza intervjujev 

V empiričnem delu smo v okviru kvalitativnega raziskovanja opravili dva intervjuja. Osebi sta 

bili izbrani po namenskem vzorcu. To pomeni, da smo izbrali osebi, ki vesta največ o tem 

raziskovalnem problemu. Ravno tako sta osebi, ki lahko podata najbolj relevantne odgovore v 

okviru raziskovalnih vprašanj. Intervjuvanca sta bila direktor podjetja in zunanji izvajalec 

njihovega marketinga (vodja marketinga), ki seveda zajema obvladovanje tradicionalnega in 

digitalnega marketinga. 

Vprašalnik je bil sestavljen iz petih sklopov. Vsak sklop je vseboval od tri do štiri vprašanja. 

Prvi sklop vprašanj je bil namenjen sprostitvi intervjuvanca, povezana so bila z njunim 

položajem v podjetju. Tretji in pretežno drugi sklop vprašanj sta bila namenjena razumevanju 

strategije in vloge digitalnega marketinga v podjetju. Četrti sklop se je nanašal na orodja 

digitalnega marketinga ter peti sklop na primernost in zadovoljstvo s strategijo in orodji DM. 

S pomočjo uvodnih vprašanj intervjuja smo izvedeli, da medsebojno sodelovanje poteka že 

več kot pet let. Po odgovorih in odnosu je videti zelo dobro poslovno in prijateljsko 

sodelovanje. Pri uvodnem vprašanju vodje marketinga o tem, kaj ga najbolj veseli pri 

njegovem delu oziroma sodelovanju s tem podjetjem, je v ospredje postavil direktorja. Gre za 

direktorja, ki ima zelo dober občutek za sočloveka. Kljub temu da poslovno sodelujeta, imata 

zelo prijateljski odnos.  

Glede na njegovo vlogo v podjetju kot zunanja marketinška agencija poteka nudenje pomoči 

direktorju na področju marketinga v celoti. Ne glede na svetovanje in vodenje marketinškega 

področja je zadnja marketinška odločitev vedno direktorjeva. Vodja marketinga pove 

naslednje: »Direktorji danes nimajo več toliko časa in ne zmorejo več obvladovati tolikšnih 

informacij. Zato se dostikrat raje obrnejo na svetovalca z vprašanjem, kakšna bi bila idealna 

rešitev za njihov problem. Na njih se obrnejo na primer z vprašanjem, kako bi lahko nov 

produkt s promovirali.«  

V nadaljevanju bo v preglednici 2 prikazana analiza vsebine izvedenih intervjujev. 
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Preglednica 2: Analiza vsebine 

Intervjuvanec 

 

 

Kategorija 

 

Intervjuvanec A 

 

Intervjuvanec B 

 

X  Pomembnost AX1 »Se mi zdi zelo pomembno, 

da se podjetja zavedajo, kakšno 

digitalno strategijo bodo 

uporabila. Na primer, če naše 

podjetje ni podjetje, ki lovi vse 

živo, je njegova digitalna 

strategija pomembna, da si 

prisoten.«  

AX2 »Glede prepoznavnosti ima 

digitalni marketing pomembno 

vlogo, vendar verjamem, da so 

drugi elementi marketinga še bolj 

pomembni. Klasični marketing je 

pomemben (klasična 

prepoznavnost blagovne znamke) 

(totem, tabla, vidnost, polepljeni 

avti), odnos direktorja svojimi 

zaposlenimi in strankami, odnos 

zaposlenih do strank (to je 

najbolj pomembno). Vidnost 

kulture in zvestoba podjetja.«  

BX1 »So nas prisilili.« 

BX2 »Je bila potrebna 

prilagoditev. Vzpostavitev zadev 

kot v vsakem sistemu. Sem še 

vedno za fizičen stik podati rok, 

pisati, objeti človeka, ker vidim, 

da nas digitalizacija distancira.« 

BX3 »Pri prepoznavnosti veliko 

vlogo. Treba upoštevati, ker vse 

klasične stvari je treba dati na 

digitalni marketing (npr. 

dogodki).« 

BX4 »V uspešnosti, pa majhno 

vlogo, ker je vodenje še vedno 

zelo klasično, nimamo tiste 

klasične digitalne strategije.« 

YStrategija AY1 »Prisotnost digitalnega 

marketinga v podjetju je še zelo 

majhna. Glavna strategija, ki bi 

bila, je povečanje opaznosti s 

pomočjo digitalnih kanalov.«  

AY2 »Podpora in utrditev 

blagovne znamke ter lansiranje 

novih produktov. Delanje 

občinstva.« 

 

BY1 »Podjetje, ki še zmeraj z 

zelo majhnimi koraki stopa v 

digitalno smer. Naš namen 

digitalne strategije je opaznost. 

Se pravi, da nas preko digitalnih 

kanalov ljudje opazijo, še zmeraj 

pa se večina posla naredi na licu 

mesta.« 

BY2 »Priklicati človeka, da nas 

opazi, pride in kupi.« 



 

34 

Intervjuvanec 

 

 

Kategorija 

 

Intervjuvanec A 

 

Intervjuvanec B 

 

Z  orodja AZ1 »Facebook, lasten CMS-

sistem za upravljanje s spletno 

stranjo (ranking sistem), Google 

business pages (kot drugi social), 

Google ranking sistem za 

spremljanje SEO-optimizacije, 

Facebook Ads Manager (zelo 

majhna uporaba).« 

AZ2 »Največ pozornosti 

posvetimo SEO-optimizaciji. 

Imamo lastno mrežo za SEO-

optimizacijo. Lasten ranking 

sistem, torej z lastnimi močmi 

lahko pozicioniramo v Google 

določene ključne besede za 

spletno stran.« 

BZ1 »Marketing socialnih 

omrežij, za enkrat je bistven 

Facebook. Spletna stran, Google 

analytics in SEO-optimizacija.« 

BZ2 »Največ pozornosti 

posvečamo SEO-optimizaciji, 

ker ne želimo biti zelo vpadljivi 

in na organski način doseči neko 

širšo prepoznavnost.« 

 

 

Ž  zadovoljstvo AŽ1 »Z našo trenutno pozicijo in 

načinom poslovanja tega podjetja 

je strategija DM zadostna in 

uspešna.« 

AŽ2 »Ne izkoriščamo dovolj 

dobro digitalne strategije, ker ni 

potrebe. Ko se bomo odločili, da 

bo podjetje globalni (slovenski) 

igralec na ravni Merkurja, do 

takrat ne bomo uporabljali 

digitalne strategije do 

maksimuma, ker je ne smemo, 

ker ščitimo naše poslovne 

partnerje, ki prodajajo naše 

izdelke.« 

AŽ3 »Je lufta 30 do 40 % še za 

plus narediti, ampak glede na to, 

kako poslujemo, glede na to, 

kako se pogovarjamo, glede na 

to, kako vse štima, tukaj se po 

navadi ne tika in se prepusti bolj 

organskemu.« 

BŽ1 »Da. Za naše potrebe in 

želje je ta čisto dovolj. Trenutno 

smo zadovoljni z našim 

položajem, vendar seveda 

stremimo k izboljšavam.« 
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V empiričnem delu smo si v okviru kvalitativne raziskave zastavili tri raziskovalna vprašanja. 

Ta so bila vodilo za sestavo vprašalnika za intervjuvani osebi. S pomočjo analize vsebine in 

celotnih odgovorov smo v fazi interpretacije opredelili poglobljene ugotovitve na 

raziskovalna vprašanja.  

1. Kakšno strategijo digitalnega marketinga izvaja izbrano podjetje? 

Podjetje je vstopilo v digitalni marketing z zelo majhnimi koraki, to je namreč podjetje, ki 

trenutno zaradi svoje organizacije poslovanja ne potrebuje tako velikega vnosa izvajanja 

digitalnega marketinga. Podjetje z zunanjo marketinško agencijo sodeluje že več kot pet let in 

pred njihovim sodelovanjem je podjetje le imelo zelo preprosto spletno stran oziroma je 

spletna stran bila videti tako samo, da so jo imeli. Sodelovanje je prispevalo k velikim 

spremembam na tradicionalnem in digitalnem marketinškem področju. Njihovo strategijo DM 

lahko opredelimo kot orodje za povečanje opaznosti, naznanitve prisotnosti in izgradnjo 

temeljev za morebitno nadgradnjo, ko bo podjetje pripravljeno in bo imelo zanj pogoje. S 

pomočjo DM ustvarjajo podporo in utrjujejo svojo blagovno znamko tako svojo kot zastopano 

blagovno znamko poslovnega partnerja KJG z namenom dolgoročnega učinka (percepcija 

kakovosti blagovne znamke KJG odvodnega sistema in druge ponudbe), lansiranja novih 

izdelkov in seveda povečanja prodaje. Podjetje sledi trendom in se zavedajo, da bi izpust DM 

ustvaril korak za konkurenco. Gre na primer za preprostejši način sporočanja obstoječemu in 

novemu občinstvu glede novo prispelih izdelkov.  

Podjetje skupaj z DM povečuje prepoznavnost ter ostaja korak s časom in s konkurenco. 

Kljub prednostim, ki jih ustvarja, podjetje ne raste zaradi DM, temveč predvsem zaradi svoje 

kulture, filozofije in načina poslovanja. 

2. Katera orodja digitalnega marketinga uporabljajo in na katerih je največji poudarek? 

Kot smo že omenili pri strategiji DM, je podjetje še z zelo majhnim korakom v digitalnem 

marketingu. Podjetje ima temu primerno izbrana orodja za doseganje te strategije. Podjetje 

trenutno obsega le spletno stran in Facebook. Glede orodij, ki jih uporabljajo, so lasten CMS-

sistem (Content Management System) za upravljanje s spletno stranjo (lasten sistem 

zunanjega izvajalca); marketing socialnih omrežij (trenutno samo Facebook); Google ranking 

sistem za spremljanje SEO-optimizacije in Google Analytics. Največ pozornosti namenijo 

SEO-optimizaciji. Zunanja marketinška agencija ima lastno mrežo za SEO-optimizacijo in 

ranking sistem. To pomeni, da lahko z lastnimi močmi poskušajo čim bolje pozicionirati v 

Google določene ključne besede za spletno stran. Pri SEO-optimizaciji vidijo največji 

izkoristek na vloženi kapital (return on investment) in predvsem prepričanje, da je organsko 

pozicioniranje učinkoviteje kot kupljen Googlov oglas ali PPC. Izhajajo tudi s tega vidika, da 

ne želijo biti vsiljivi, vendar zgolj prisotni. Kljub pretežnemu posvečanju izboljšanja SEO-

optimizacije oziroma pozicioniranju spletne strani glede na ključne besede še zmeraj ne 

dosegajo oziroma prehitevajo konkurence. Namreč, podjetje spada v veliko kategorijo, v 



 

36 

katero spadajo tudi večja trgovska središča, kot sta na primer Merkur in Bauhaus, kar otežuje 

kosanje s trenutnim vloženim kapitalom. Poleg SEO-optimizacije podjetje še vedno išče 

ravnotežje med vloženim kapitalom in egom. 

Povprašali smo tudi po uporabi e-poštnega marketinga in vplivnežih. Podjetje ne izvaja e-

poštnega marketinga, ker še ni primerno zaradi prevlade B2B-poslovanja. Glede vplivnežev 

ima vodja marketinga na obzorju le gradbenika, ki ima svoj YouTube kanal, ki bi v primeru 

sodelovanja lahko ob uporabi njihovih izdelkov te oglaševal.  

3. Na čem temelji prepričanje, da je dosedanja uporaba določene strategije digitalnega 

marketinga uspešna in zadostna? 

Podjetje posluje v skladu s filozofijo direktorja, in sicer gre za poudarek na človeškem, 

prijateljskem odnosu med direktorjem kot delodajalcem in njegovimi zaposlenimi. Ta odnos 

oziroma kultura podjetja je vidna navzven ter se prenaša na trgovanje s fizičnimi in pravnimi 

osebami. Glede na to, kako podjetje posluje, kakšno odnose ima in glede na njihov trenutni 

položaj uravnava uporabo tradicionalnega in digitalnega marketinga, kar podjetju trenutno 

zadostuje. Podjetje oziroma direktor je večji privrženec tradicionalnega marketinga. Panoji, 

polepljena vozila, odnosi itd. v njihovem primeru ustvarjajo dobro ime podjetja. Trenutno 

stanje DM je temelj, ki ga lahko podjetje nadgradi v primeru, ko bo želelo biti na ravni večjih 

trgovskih podjetij (npr. Merkur). Podjetje s svojo strategijo DM varuje svoje poslovne 

partnerje, ki prodajajo njihove izdelke (predvsem zastopane blagovne znamke KJG). 

Pomembno je zato, ker je veleprodaja (B2B) v podjetju nosilec prometa v primerjavi z 

maloprodajo (B2C). Ko bo podjetje imelo vzpostavljeno dobro distribucijo, trgovine po 

Sloveniji itd., bo strategija DM povzdignjena v smeri maksimuma in ne samo usmerjena k 

povečanju opaznosti in utrjevanju blagovne znamke. Prostora za nadgradnjo je še med 3040 

%. Podjetje ne posveča ogromno pozornosti DM ravno zaradi njihovega poslovnega položaja 

v razmerju s poslovnimi partnerji in filozofijo podjetja. Strategija in uporaba orodij 

uresničujeta in prinašata rezultate, ki jim ustrezajo. Podjetje je zadovoljno s svojim 

položajem.  

4.3 Analiza orodij digitalnega marketinga 

Pridobili smo dostop do podatkov treh orodij, in sicer: lastnega ranking sistema za SEO-

optimizacijo; Google Analytics in Facebook kot marketing družbenih omrežij.  

4.3.1 Ranking sistem 

Vodja marketinga kot zunanja marketinška agencija uporablja lasten ranking sistem za 

spremljanje SEO-optimizacije. Trenutno poskušajo izboljšati pozicioniranje spletne strani v 

spletnih iskalnikih (Google) za šest ključnih besed. Kot vemo, gre za organski način 
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izboljšanja rangiranosti spletne strani, podjetje namreč ne uporablja plačljivega načina 

oglaševanja spletne strani.  

Na sliki 1 in sliki 2 so prikazane ključne besede in njihovo pozicioniranje v Googlovem 

spletnem iskalniku za leti 2020 in 2021. Leto 2021 je prikazano le do julija. Poleg povprečne 

pozicioniranosti (desni stolpec) je prikazan povprečni obseg iskanja ključnih besed (levi 

stolpec). Ključne besede so: strešna kritina; kovinska kritina; izolacija strehe; žlebovi; žleb; 

termoizolacija. 

 

Slika 2: Povprečje pozicioniranja na temelju ključnih besed za leto 2020 

 

Slika 3: Povprečje pozicioniranja na temelju ključnih besed za leto 2021 

Na temelju rezultatov smo ugotovili naslednje: v povprečju je podjetje doseglo najboljše 

rezultate v obeh letih, in sicer s ključnima besedama žlebovi in termoizolacija. Skupaj sta 

dosegala pozicioniranje spletne strani od 5. do 17. mesta v spletnem iskalniku. Najslabše 

pozicioniranje dosegajo s ključnimi besedami strešna kritina, kovinska kritina in izolacija 

strehe. Ključna beseda žleb je bila dodana pred kratkim in še ni v delovanju. Največji 

povprečni obseg iskanja na mesec po orodju za načrtovanje ključnih besed Google sta za 

ključni besedi strešna kritina in žlebovi. Povprečje pozicioniranja spletne strani na temelju 

vseh ključnih besed skupaj v letu 2020 je 53. mesto, do julija 37. mesto. V letu 2021 do julija 

meseca so zasedali 36. mesto v spletnem iskalniku. 
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Na sliki 3 je v grafu razvidno gibanje pozicioniranja spletne strani v spletnem iskalniku 

Google na temelju posamezne ključne besede. 

 

Slika 4: Povprečno pozicioniranje na temelju ključnih besed za leti 2020 in 2021 

4.3.2 Googlova analitika 

Googlova analitika predstavlja veliko prednost v digitalnem marketingu, saj zagotavlja 

najrazličnejšo analitiko, povezano s spletno stranjo oziroma spletnim mestom. Predstavlja na 

primer podatke o prometu na spletno stran, kanale, demografske podatke občinstva, njihovo 

obnašanje.  

 

Slika 5: Prikaz prometa kanalov na spletno stran 

Največji delež prometa na spletno stran podjetje doseže z organskim iskanjem, in sicer 72,9 

%, drugi je neposredno iskanje z 19,4 %. Najmanjši delež ustvarja družbeno omrežje 

Facebook. Prikazano je obdobje od začetka leta 2020 do junija 2021. 
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Slika 6: Podrobnejši prikaz prometa na spletno stran in obnašanje 

Na sliki 5 so prikazani podrobnejši rezultati za obdobje od začetka leta 2020 do junija 2021. 

Bounce rate predstavlja odstotek ljudi, ki po obisku spletne strani to zapustijo, ne da bi 

kliknili na drugo stran na istem spletnem mestu. Največji bounce rate je pri družbenem 

omrežju. Povprečen preživeti čas na spletnem mestu je 1,27 minute. 

4.3.3 Marketing socialnih omrežij (Facebook) 

Podjetje v okviru marketinga socialnih omrežij uporablja samo socialno omrežje Facebook. 

Vsebinski marketing na Facebooku je namenjen ozaveščanju sledilcev o novih izdelkih, 

poudarjanju kakovosti in prednosti obstoječih izdelkov, obvestitvi o delovniku podjetja, 

raznih ugodnostih itd. Torej podjetje z vsebinskim marketingom ustvarja objave, povezane z 

njihovo dejavnostjo (produkti) in jih deli prek socialnega omrežja Facebook.  

Facebookova stran ima 216 všečkov in 224 sledilcev. Profilno sliko krasi njihov logotip. 

Stran vsebuje vizitko podjetja, ki jo sestavljajo: e-pošta, telefonska številka, naslov podjetja, 

moto podjetja, povezava do spletne strani in delovni urnik. Podjetje ima v povprečju dve 

objavi na teden in ne uporablja plačljivega oglaševanja, temveč vse sloni na organskem 

dosegu. Uporabljene so predvsem slike, podkrepljene z opisom, povezave, razna stanja in zelo 

redka je video vsebina.  
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Slika 7: Povprečni doseg objav in interakcija z občinstvom 

Na sliki 4 razberemo, da podjetje v primerjavi s številom sledilcev (224) in povprečnim 

dosegom občinstva s pomočjo objav dosega naslednje rezultate. Objava v povprečju doseže 

od 1040 % občinstva. Najboljši doseg je z objavljenimi fotografijami, najslabši z 

objavljenim stanjem. Povprečni kliki in komentarji na objavo dosegajo bistveno slabše 

rezultate. Slika dosega v povprečju dva klika na objavo in tri komentarje. Povezava ima 

najboljši odziv, in sicer v povprečju 16 klikov na objavo in tri komentarje. 

Največji delež sledilcev izhaja iz obalnih mest Slovenije (66 %) s prevladujočim moškim 

deležem 67,7 % in žensk 32,3 %. Največji delež moških sledilcev je v starosti med 35 in 44 

let. 

4.4 Predlogi za morebitne izboljšave 

Prvi predlog 

Podjetje bi lahko nekaj časa namenilo ustvarjanju video vsebine, npr. z namenom predstavitve 

novih in obstoječih izdelkov ter izpostavitve njihovih prednosti, predstavitve raznolikosti 

izdelkov (oblika, barva, material), predstavitve tima, storitev itd. Video vsebina bi lahko bila 

objavljena na družbenem omrežju YouTube, nato deljena prek družbenega omrežja Facebook 

in bi na spletni strani kot takšni. Razne predstavitve izdelkov bi bile na spletni strani 

umeščene v posamezne sektorje izdelkov, predstavitev podjetja in tima pa med sektor o nas. 

Takšen način bi občinstvu ustvaril boljši vtis, jih še bolj pritegnil in pridobili bi širšo sliko. 

Drugi predlog 

Podkrepitev marketinga družbenih omrežij z družbenim omrežjem Instagram, kot kanalom za 

ustvarjanje prometa na spletno stran in ustvarjanje vsebinskega marketinga. Pri poglavju 

družbena omrežja smo Instagram opredelili kot vizualno vsebino, ki temelji na objavljanju 

fotografij in manjšem poudarku na video vsebini. Na Instagramu bi podjetje objavljalo 

različne fotografije in video posnetke ter nekako delovalo v skladu z delovanjem Facebooka. 

Poudarek bi bil na vsebinski vrednosti za občinstvo.  
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Tretji predlog 

Kljub temu da podjetje ne izvaja e-poštnega marketinga zaradi prevladujočega poslovanja na 

B2B-trgu, bi podjetju predlagali nasprotno. Vsakodnevno v podjetje prihajajo kleparji in 

druge stranke (B2C), ki bi zaradi izpolnitev različne dokumentacije lahko pridobili njihove e-

poštne naslove. Na te e-poštne naslove bi z njihovim dovoljenjem pošiljali e-pošto, ki bi lahko 

vsebovala različne ugodnosti, obvestila, nove izdelke itd. Namen tega je ostati v stiku s 

strankami in podajati dobra vsebinska obvestila, ki ne bi temeljila na kvantiteti, temveč na 

kakovosti.  
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5 SKLEP  

Poudarjanje pomembnosti digitalnega marketinga ni potrebno, saj organizacije že same vidijo 

prisotnost in čutijo njegovo pomembnost. To ne pomeni, da je v sedanjem času DM primeren 

čisto za vsako podjetje, temveč sta potrebni predhodna analiza in skladnost s politiko 

delovanja podjetja. Veliko je takšnih, ki so se z digitalizacijo in internetom seznanili v poznih 

letih njihovega življenja. Takšnim podjetjem lahko pomagata mlajši kader in zunanja 

marketinška agencija.  

V diplomski nalogi smo opisali prevladujoče pojme DM, ki naj bi bili relevantni za naš 

empirični del. V okviru tega dela diplomske naloge smo opravili kvalitativno raziskavo na 

temelju izbrane organizacije. Intervjuvali smo dve osebi o strategiji, orodjih in zadovoljstvu s 

strategijo DM. Na temelju rezultatov je strategija DM zadostna in skladna z njihovim 

poslovanjem. Podjetje ne vlaga veliko denarnih sredstev in nima velikih pričakovanj razen 

tega, da so prisotni, utrjujejo blagovno znamko na trgu in ustvarjajo podlago za morebitno 

nadgradnjo v prihodnosti. Namreč, ta je odvisna od spremembe poslovanja podjetja. Kljub 

trenutnemu položaju so dobrodošle izboljšave in postopna nadgradnja. Predvsem v času 

pandemije koronavirusne bolezni Covid-19 se je podjetje začelo zavedati pomembnosti 

digitalnega marketinga. 

Podjetje izvaja osnove na področju DM, in sicer vsebuje spletno stran, optimizacijo spletne 

strani, vsebinski marketing, marketing družbenih omrežij (samo Facebook) in obravnavanje 

analitike s pomočjo Google Analytics. Podjetje je zadovoljno s svojim izvajanjem v 

primerjavi z vloženimi sredstvi. Podjetje oziroma zunanja marketinška agencija se zavzema 

predvsem za SEO-optimizacijo, pri čemer želijo izboljšati pozicioniranost spletne strani na 

temelju izbranih ključnih besed. Najboljše rezultate dosegata ključni besedi žlebovi in 

termoizolacija. Če bi podjetje želelo celovitejši DM, boljše izvajanje vsebinskega marketinga, 

uporabo še drugih družbenih omrežjih itd., bi moralo zaposliti dodatno osebo. Vendar na 

temelju potreb podjetja in načina poslovanja dodatni zaposleni ne bi ustvarjal zadostne 

dodane vrednosti. 

Podjetje sloni na vzpostavljeni filozofiji in kulturi podjetja, ki je vidna navzven, ter 

ustvarjanju marketinga, ki ga gradita tako tradicionalni kot digitalni marketing v primernem 

sorazmerju. Večjo pozornost namenijo tradicionalnemu marketingu oziroma jim tradicionalni 

predstavlja primernejšo vlogo. 
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PRILOGE 

Priloga 1  Vprašalnik za intervju 





Priloga 1 

 

Uvodni govor: Pozdravljeni! Sem Klemen Franjčić, študent fakultete za Management 

Univerze na Primorskem. Za začetek bi se Vam rad zahvalil za Vaš čas in Vašo odzivnost. 

Cilj intervjuja je pridobiti poglobljen pogled v strategijo digitalnega marketinga, ki ga 

uporablja Vaše podjetje. Te informacije bodo uporabljene v diplomski nalogi, ki je zasnovana 

na tej temi.  

PRVI SKLOP: 

1. Kakšna je Vaša vloga v podjetju? 

2. Koliko časa ste že na tem delovnem mestu? 

3. Kaj Vas najbolj veseli pri Vašem delu? 

DRUGI SKLOP: 

1. Kaj menite, glede na Vaše pretekle izkušnje, o tradicionalnem in digitalnem marketingu? 

Kateri je po Vašem mnenju učinkovitejši?  

2. Kako pomemben je po vašem mnenju digitalni marketing v vašem podjetju?  

3. Kakšno strategijo digitalnega marketinga uporabljate? 

TRETJI SKLOP: 

1. Kakšen je Vaš namen uporabe digitalnega marketinga? 

2. Ste se te strategije držali od začetka?  

3. Kaj je digitalni marketing prispeval podjetju?  

4. Kakšno vlogo predstavlja digitalni marketing pri prepoznavnosti in uspešnosti podjetja?  

ČETRTI SKLOP: 

1. Katera orodja digitalnega marketinga uporabljate? 

2. Katerim orodjem posvečate največ pozornosti? 

3. Menite, da podjetje dovolj učinkovito izkorišča rabo digitalnih orodij? 

4. Stremite h kakšnim izboljšavam na tem področju? 

PETI SKLOP: 

1. Menite, da je Vaša strategija digitalnega marketinga primerna glede na poslovno 

dejavnost? 

2. V čem se kažejo prednosti in slabosti strategije digitalnega marketinga? 

3. Menite, da je strategija digitalnega marketinga uspešna in zadostna? 

4. Menite, da je uporaba orodij DM uspešna in zadostna? 

 


