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POVZETEK 

Magistrska naloga teoretično in praktično obravnava pomen socialnih medijev za razvoj 

blagovne znamke. V teoretičnem delu naloge so predstavljeni pomen blagovne znamke, njene 

sestavine in njen razvoj skozi čas, v nadaljevanju pa tudi različni socialni mediji in njihov 

razvoj, način delovanja ter poslovni model. Zadnje poglavje teoretičnega dela povezuje zgoraj 

navedeni temi in pojasni čedalje močnejšo vez med njima. V praktičnem delu naloge so 

predstavljeni raziskava in rezultati plačljivega oglaševanja na socialnih medijih Facebook in 

Instagram. Na osnovi teh rezultatov so podani odgovori na tri raziskovalna vprašanja in 

utemeljen pomen plačljivega oglaševanja. V nadaljevanju so postavljeni sklepi in priporočila 

za nastop dotične blagovne znamke na socialnih medijih v prihodnje. 

Ključne besede: plačljivo oglaševanje, socialni mediji, Facebook, blagovna znamka, 

FestINNO. 

 

SUMMARY 

The final project assignment is dealing with the theoretical and practical meaning of social 

media for developing a brand. In the theoretical part of the assignment the meaning of the brand, 

her key components and her development over time are being discussed. The assignment 

continues with presenting different social media platforms, their evolution and business model. 

The last paragraph of the theoretical part is combining the brand and social media topics and 

explaining the strong bond between those. In the practical part of the assignment the research 

and results of paid marketing on Facebook and Instagram are being presented. Based on those 

results the three research questions were answered and the meaning of paid advertisement was 

further discussed. Finally the conclusions and recommendations for the brands future 

appearance on social media were presented. 

Keywords: paid advertisement, social media, Facebook, brand, FestINNO. 
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1 UVOD 

»Osnovna vsebina marketinga je v tem, da ima ponudnik aktiven odnos do potrošnika pri 

zadovoljevanju njegovih vsakdanjih potreb« (Devetak 2007). Marketing se orientira po 

povpraševanju in ponudbi, kar pomeni, da raziskuje trg in njegove potrebe. Na osnovi teh 

spoznanj lahko prilagodimo marketinške vsebine in marketing optimiziramo. Pravilno razbrani 

in uporabljeni podatki vodijo do zadovoljitve plačilno sposobnega povpraševanja. Tako je 

marketing ključen del ekonomije in ekonomskega uspeha (Devetak 2007). 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Za ekonomski uspeh družbe so zato pomembni potrošniki, potrebno pa je identificirati, kje se 

nahajajo. Če danes podjetje ni prisotno na spletu oziroma najmanj na socialnih medijih1, je 

verjetnost, da bo to podjetje obstajalo v naslednjih 10 letih, izredno majhna (Vaynerchuck 

2012). Pomemben sestavni del sodobnega marketinga predstavlja tudi znamka podjetja. 

Znamka je izraz, ki sega daleč v zgodovino človeštva. Ljudje so najprej označevali svojo 

lastnino, kasneje tudi poreklo in kakovost blaga. Danes ima znamka tudi premoženjsko 

vrednost in pravimo ji blagovna znamka. Blagovna znamka lahko nakazuje na poreklo blaga, 

kakovost, dejavnost podjetja in druge lastnosti produkta, storitev ali podjetja. Danes so 

blagovne znamke pomemben del podjetja; v nekaterih primerih vrednost znamke celo presega 

vrednost realnih sredstev podjetja, ki ima pravico do znamke. Organizacije vlagajo veliko 

sredstev v razvoj blagovne znamke in njeno uvrščanje na trg, saj ta vpliva na dojemanje 

potrošnika in njegovo odločitev o nakupu. 

Blagovna znamka danes vsekakor pomemben del marketinga ter podobe podjetja, zato je 

razumevanje le-te ključnega pomena za uspeh (Vaynerchuck 2012). Dejstvo, ki potrjuje to 

domnevo, je vse več raziskovalcev, ki to temo raziskujejo, ter posledično naraščajoče število 

prispevkov na to temo.  

Blagovna znamka je širok pojem. Sestavljena je iz več elementov, med katerimi je eden 

osnovnih in najpomembnejših vizija, ki jo ta blagovna znamka zastopa. Za vsako uspešno 

blagovno znamko stoji vizija, kaj želi ta znamka spremeniti oziroma kaj želi narediti za kupca. 

Vizija je jasen, v prihodnost usmerjen stavek, ki narekuje razvoj podjetja. V knjigi Startup 

Branding Funnel je označena kot prvi gradbenik za uspešno blagovno znamko (Konečnik 

Ruzzier in Ruzzier 2015). 

Vizija blagovne znamke omogoči podjetju hitreje identificirati potencialne stranke in s tem 

primeren trg za oglaševanje. S primernim oglaševanjem organizacija veča prepoznavnost svoje 

 
1 Socialni mediji se v tekstu uporabljajo v širšem pomenu besede, ko se na splošno govori o njihovem delovanju, 

definiciji, razvoju, naštevanju in podobno. 
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blagovne znamke. Posledično oblikuje sliko blagovne znamke v očeh uporabnika ali stranke in 

s časom gradi na lojalnosti uporabnika. Primerno oglaševanje se razlikuje od podjetja do 

podjetja, zato je pomembna izbira pravih oglaševalskih sporočil in kanalov za blagovno znamko 

oziroma industrijo, v kateri deluje, in njeno vizijo (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015). 

Za širjenje marketinških vsebin in s tem tudi razvoj blagovne znamke se uporabljajo različni 

kanali za komuniciranje. Kanalov za predvajanje marketinških vsebin je veliko in dejansko 

lahko vse, kamor ljudje osredotočamo svojo pozornost, opredelimo kot kanal, v kolikor lahko 

preko tega komuniciramo marketinško sporočilo (Vaynerchuck 2012). 

Način marketinškega komuniciranja se je do danes izredno spremenil in veliki segmenti kupcev 

se drobijo v manjše. Orodja za doseganje velikih segmentov postajajo manj uporabna, saj so 

tudi manj učinkovita. Vse več je marketinškega komuniciranja, ki se osredotoča na 

posameznega kupca in gradi dolgoročno vez z njim (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015). Ta 

način komuniciranja je možen le preko določenih kanalov, ki zbirajo podatke o uporabnikih 

platforme2. 

Marketinški kanal, ki ga bomo preučili v tej nalogi v povezavi z razvojem blagovne znamke, 

so socialni mediji, saj je danes velik del naše pozornosti usmerjen vanje, kar poveča vrednost 

kanala za oglaševalce. Vse kaže, da bodo tudi v bližnji prihodnosti imeli veliko vlogo in vplivali 

na način komuniciranja, delovanja in razvoja ljudi. Letu 2018 naj bi ljudje na socialnih medijih 

preživeli 142 minut dnevno, pri čemer je potrebno izpostaviti, da število minut raste v zadnjih 

letih za kar 5 % letno (Salim 2019). Socialni mediji so predvsem zanimivi za mlajše generacije, 

ki so s tem načinom komuniciranja odraščale in je pri njih uporaba intuitivna. Gledanost 

televizije je še vedno višja od uporabe socialnih medijev, vendar se njen delež vsako leto 

zmanjšuje. 

Devetak (2007, 21) ugotavlja, da se v marketingu osredotočimo na kupca, njegovo nakupno 

obnašanje in potrebe. Sklepamo lahko, da boljša, kot je kakovost podatkov o kupcih, boljša je 

tudi optimizacija marketinga in posledično je boljši tudi ekonomski uspeh oglaševalca. 

Kakovost podatkov, ki jih o kupcih dobimo na socialnih medijih, je izredno dobra v primerjavi 

z drugimi kanali (Vaynerchuck 2012), saj povečuje učinkovitost oglaševanja, zato so za 

oglaševalce še toliko bolj zanimivi. 

Težava, ki smo jo identificirali, se nanaša na slabo izkoriščanje socialnih medijev za rast in 

razvoj blagovnih znamk na splošno ter konkretno na primeru izbrane blagovne znamke 

festINNO. V že uspešni blagovni znamki vidimo velik potencial širitve na socialne medije, ki 

je bil do sedaj le malo izkoriščen. Opažamo tudi, da se z enakimi težavami soočajo manjša 

oziroma zagonska podjetja, ki premalo pozornosti posvečajo socialnim medijem na sploh. 

 
2 Beseda platforme se uporablja v tehničnih in bolj specifičnih primerih. Recimo, ko govorimo o oglaševalski 

platformi oziroma primerjamo različne platforme med seboj na tehnološki ravni. 
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Socialni mediji ponujajo ogromno vsebine, obnašanje uporabnikov pa se v večini primerov zoži 

na prve 2-4 strani zaslona. Socialni mediji sicer omogočajo brezplačno oglaševanje, vendar 

algoritmi prioritetno postavljalo na prva mesta plačane oglase, s čimer je tudi možnost širitve 

prepoznavnosti blagovne znamke s plačljivim oglasom bistveno večja oziroma če postavimo 

na drugo stran organski oglas, je ta že v začetku v podrejenem položaju (manj prepoznaven). 

Posledično imajo manjša oziroma zagonska podjetja težavo s pridobivanjem uporabnikov in 

širjenjem prepoznavnosti blagovne znamke. Zato smo si v našem raziskovalnem delu zadali 

nalogo raziskati učinkovitost plačljivega oglaševanja, njegovo uspešnost ter stroške in rezultate, 

ki jih ta prinese. Rezultati naj bi pokazali smernice, na osnovi katerih bomo razvili strategijo 

oglaševanja na socialnih medijih za obravnavano blagovno znamko festINNO.  

FestINNO je blagovna znamka, ki sodi pod krovno znamko INNO (www.inno.si) in je bila 

razvita v okviru evropskega projekta Nuvolak2, programa Interreg, čezmejnega sodelovanja 

Italije in Slovenije. Znamka se uporablja za podjetniški dogodek, ki se enkrat letno, meseca 

maja, izvaja v Kopru. Upravlja jo katedra za podjetništvo Fakultete za management, ki je tudi 

vodilni partner tega projekta, ter predstavlja skovanko besed festival inovativnosti (UP FM 

2017). 

1.2 Namen in cilj naloge  

Namen magistrske naloge je najprej teoretično preučiti pomen socialnih medijev v povezavi z 

razvojem blagovne znamke in na konkretnem primeru blagovne znamke festINNO to tudi 

raziskati. To bomo izvedli s pomočjo zbranih podatkov v sklopu lastne raziskave, ki bo 

zajemala plačljivo oglaševanje na izbrani platformi. Na osnovi teh podatkov bomo lahko 

sestavili spoznanja o skupinah in učinkovitosti oglaševanja na socialnih medijih za to blagovno 

znamko.  

Cilji magistrske naloge so: 

• Preučiti pomen socialnih medijev, njihovega vpliva na uporabnike in dojemanje znamke. 

• Na izbranem primeru raziskati pomen plačljivega oglaševanja na socialnih medijih na 

razvoj blagovne znamke. 

• Oblikovati in raziskati testne skupine za oglaševanje blagovne znamke. 

• Na osnovi vnaprej določenih parametrov oceniti testne skupine in jih razvrstiti glede na 

rezultate. 

• Z dobljenimi rezultati postaviti sklepe o efektivnosti platforme in testne skupine. 

• Podati predloge, na kateri platformi in katerim skupinam je ekonomsko smiselno oglaševati 

glede na cilj blagovne znamke, in sicer kratkoročno in dolgoročno. 
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1.3 Raziskovalna vprašanja  

V raziskavi smo si zastavili naslednja tri raziskovalna vprašanja, ki so izpeljana iz zgoraj 

postavljenih ciljev in namena magistrske naloge: 

1. Katera platforma je za definirane ciljne skupine najbolj primerna za oglaševanje z vidika 

učinkovitosti vloženih sredstev? 

2. Katera testna skupina je najbolj dojemljiva za ciljna sporočila blagovne znamke glede na 

njen odziv na oglase?  

3. Kakšna je razlika zabeleženih obiskov spletne strani in večanje skupnosti na Facebooku v 

času aktivnega oglaševanja v primerjavi z enakim obdobjem brez oglaševanja? 

1.4 Predvidene metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega dela, v katerem smo preučili strokovno in 

znanstveno literaturo na področju marketinga, blagovne znamke in družabnih medijev. Na 

osnovi te smo raziskali socialne medije kot marketinški kanal, njihov razvoj in pomen za 

uspešnost podjetij in njihovih blagovnih znamk. 

V drugem delu naloge, torej empiričnem delu, smo sestavili testne skupine, ki se med seboj 

razlikujejo glede interesov. Pripravili smo oglaševalske vsebine in pričeli z oglaševanjem, ki je 

trajalo do dva tedna ali do oglaševalske frekvence 2,3, kar pomeni, da je oseba v oglaševani 

skupini v povprečju videla oglas 2,3-krat. Rezultate oglaševanja smo analizirali in na osnovi 

teh pripravili sklepe v obliki priporočil glede optimiziranja oglaševanja. Primerjali smo tudi 

vpliv plačljivega oglaševanja na prepoznavnost znamke (rast platforme) v primerjavi z 

brezplačnim oglaševanjem oziroma brez oglaševanja na izbranih platformah. 

Osredotočili smo se izključno na primarni vir podatkov, torej na podatke, ki smo jih zbrali v 

sklopu oglaševanja. Zbrali smo jih s pomočjo oglaševalskega orodja, ki ga ponujata platformi 

Facebook in Instagram. Drugih orodij za analizo podatkov nismo uporabljali, saj oglaševalsko 

orodje zajema tudi analizo podatkov in njihov izvoz za obdelavo. 

Med drugim so merjene enote: strošek na 1000 prikazov, strošek na klik, strošek na všeček 

strani, frekvenca in drugi. Na osnovi teh so v nadaljevanju izdelani tudi sklepi.  

Vzorec je sestavljen iz treh skupin, ki se razlikujejo glede na interese. Osnovni podatki vzorca: 

• Kraj bivanja: Slovenija. 

• Jezik: slovenski. 

• Spol: moški in ženski. 

• Starost: 18-34 let. 

• Velikost vzorca: okoli 100.000. 
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Torej, skupine so se razlikovale po interesih, osnovni podatki, navedeni zgoraj, pa so bili enaki. 

Interesi so se med seboj izključevali, tako da smo dobili zelo natančne rezultate. Razdelitev 

skupin je bila sledeča: 

• Skupina A ima interes, ki smo ga poimenovali »vplivneži na področju podjetništva«. 

Primeri: Elon Musk, Gary Vaynerchuck, Ryan Holiday, Peter Thiel, Don Draper … 

Izločena je populacija, ki ima tudi interes B. 

• Skupina B ima interes »tematika podjetništva in start-up sveta«. Izločena je populacija, ki 

ima tudi interes A. 

• Skupina C je skupina, ki ima interes A in B. 

Vsem interesnim skupinam so bili predvajani enaki oglaševalski materiali, v enakem časovnem 

obdobju in z enako porazdelitvijo sredstev. Oglaševanje je potekalo na dveh platformah, in sicer 

na Instagramu in Facebooku, kjer ima blagovna znamka postavljene profile. Oglaševalski 

proračun je znašal 200 € in je razdeljen na tri skupine, ki so oglaševale na dveh platformah in z 

dvema različnima tipoma oglaševanja. Tako smo dobili 12 variacij oziroma 16 € na variacijo 

oziroma 67 € na skupino.  

V raziskovalnem procesu lahko naletimo na nova vprašanja, ki jih pred raziskovanjem nismo 

opazili. V kolikor so pomembna in lahko pozitivno vplivajo na raziskovalni rezultat, jih bomo 

poskušali med izvajanjem naloge preučiti in nadalje raziskati ter predstaviti ključne ugotovitve, 

vezane nanje. 

1.5 Predvidene omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Pri izboru strokovne literature se bomo osredotočili na literaturo, izdano po letu 2008, v redkih 

izjemah pa bomo uporabili tudi starejšo literaturo. 

Omejitev, na katero bomo v sklopu naloge naleteli, vendar nanjo nimamo vpliva, so razlike v 

velikosti med vzorci. To vpliva na kakovost podatkov, saj bo morda ena skupina porabila 

denarna sredstva, medtem ko jih druga ne bo. Manjša skupina bo hitreje dosegla visoko 

frekvenco kot večja skupina. 

Omejitev predstavlja tudi porazdelitev oglaševalskega materiala, ki jo opravlja platforma. 

Oglaševalsko orodje družabnih medijev deluje na osnovi algoritmov, ki se sprotno učijo in 

optimizirajo oglaševalske vsebine. Posledično je lahko oglas za eno skupino bolj primeren kot 

za drugo in zato tudi večkrat predvajan. To lahko vpliva tudi na porabo sredstev, zato se lahko 

zgodi, da bo ena skupina porabila vsa sredstva še pred iztekom časovnega obdobja, druga 

skupina pa ne bo porabila vseh sredstev. 

Omejitev, na katero bomo naleteli v sklopu raziskovanja, je tudi specifičnost interesov in s tem 

povezana velikost vzorca. Bolj kot je vzorec specifičen, boljša je kakovost podatkov in 
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uspešnost oglaševanja, vendar je posledično tudi vzorec manjši. Manjši vzorec ima za posledico 

veliko frekvenco in neporabljena sredstva, kar zmanjša kakovost podatkov. 

Predpostavljamo naslednje: 

• Na osnovi izkušenj s področja spletnega oglaševanja predpostavljamo, da ne bo vsak profil 

v vzorcu videl oglasne vsebine. 

• Frekvenca oglasa, torej kolikokrat ista oseba vidi oglas, ne bo presegla vrednosti 2,3. 

• Oglaševalec že pozna svojo ciljno skupino in ima primerne vsebine za njeno nagovarjanje. 

• Oglaševalski proračun bo zadoščal za kvantitativno analizo skupin. 
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2 BLAGOVNA ZNAMKA 

»Brand is the holistic sum of customer's experiences, composed of visual, tonal and behavioral 

brand components, many of which are shaped by internaction design.« (Znamka je holistična 

vsota potrošnikove izkušnje, sestavljena iz vizualnih, tonalnih in vedenjskih komponent 

znamke, veliko teh je oblikovanih z interakcijsko zasnovo) (Kaplan 2016). 

Blagovna znamka se po letu 1883 obravnava kot industrijska lastnina, ki se šteje kot kapital 

podjetja. Izreden pomen ima blagovna znamka z marketinškega vidika, saj izdelek ali storitev 

z blagovno znamko izstopa. Potrošniki si tako bolje zapomnijo produkt in s časom krepijo 

zaupanje v podjetje ter njegovo kakovost. Večina potrošnikov posega po preverjenih produktih 

in so nagnjeni poskusiti ostale produkte te blagovne znamke, če se je ta izkazala za dobro 

(Devetak 2007, 302). 

Blagovna znamka ni le vizualni element. V modernejših pogledih predstavlja blagovna znamka 

veliko več kot le simbol. Dinamičen pogled na blagovno znamko, tako imenovan lijak blagovne 

znamke, je sestavljen iz naslednjih gradnikov, in sicer vizualnega elementa, analize trga, 

industrije in konkurentov, vizije in zgodbe, komunikacije, tržne poti in notranjega brandinga 

ter lastne analize in občutenja znamke v očeh porabnikov. Blagovna znamka je ključnega 

pomena za uspeh organizacije, snovalci se njenega pomena zavedajo in investirajo v njen razvoj 

ter obstoj (Konečnik Ruzzier 2018). 

2.1 Pomen blagovne znamke 

Blagovna znamka ima dve primarni vlogi. Prva vloga je razločevalna, saj z blagovno znamko 

potrošnik loči produkt od drugih podobnih produktov. Druga pomembna vloga je nakazilo 

izvora blaga. Tu je mišljen krajevni izvor izdelka (primer: kranjska klobasa z območja Kranja 

ali champagne iz regije Champagne v Franciji). Blagovna znamka ima psihološko vlogo in 

vpliva na nakupovalne odločitve potrošnikov. V tem kontekstu govorimo o imidžu blagovne 

znamke. Za blagovno znamko je po Devetaku (2007, 303) pomembno, »da je kratka in jasna, 

hitro prepoznavna, lepo zveneča in lahko izgovorljiva«. 

Z vidika potrošnika ima blagovna znamka več pomenov, in sicer poveča prepoznavnost izdelka 

v primerjavi s konkurenčnim izdelkom. Potrošnikov občutek tveganja ob nakupu je manjši 

oziroma poveča občutek varnosti. Blagovna znamka posredno sporoča informacijo o kakovosti 

izdelka in nudi boljši dostop do informacij o izdelku in trgu. Potrošniku omogoča enostavno 

cenovno primerjavo s podobnimi izdelki in je znak boljših prodajnih storitev in tudi poprodajnih 

storitev (Konečnik Ruzzier 2018). 

Z vidika ponudnika oziroma podjetja blagovna znamka omogoča postavljanje višjih cen izdelka 

ali storitve, krepi zvestobo kupcev in ugled podjetja, vpliva na podobo podjetja, omogoča razvoj 

odnosa med porabnikom in ponudnikom, vpliva na tržni delež, omogoča pravno zaščito za 
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lastnika znamke in omogoča razlikovanje med izdelkom ter drugim konkurenčnim izdelkom 

(Konečnik Ruzzier 2018). 

2.2 Razvoj blagovne znamke  

Blagovna znamka postaja osrednja entiteta trženja v 21. stoletju, zato jo je pomembno razvijati 

in nadgrajevati. Če so si lahko ljudje pred desetletji vzeli čas in raziskali blagovno znamko ter 

njene prednosti in slabosti pred nakupom, je časa za tovrstno početje danes manj. Ljudje smo 

postali bolj dovzetni za produkte, ki so v obliki oglasov pravilno postavljeni pred nas. Zaradi 

spremenjenega načina življenja, poplave blagovnih znamk in dileme prevelike ponudbe ima 

sodoben potrošnik manj časa za raziskave. Sodoben potrošnik se posledično odloči za izdelek, 

ki mu je bolj znan, preko priporočil ali reklam. Zato je pomembno, da podjetje svoje izdelke in  

blagovno znamko pravilno postavi pred potencialne kupce (Konečnik Ruzzier 2018, 148). 

»Močne in uspešne blagovne znamke niso stvar naključij in sreče« (Konečnik Ruzzier 2018, 

149). Za dobro blagovno znamko tiči veliko trdega dela, usposobljeni ljudje, trda vizija in 

strategija podjetja, prenos znanja na vse zaposlene v podjetju ter veliko kapitala. Denarna 

sredstva niso pomembna zgolj v lansiranju na trg, temveč tudi v kasnejšem ohranjanju blagovne 

znamke (Konečnik Ruzzier 2018). 

Podjetja se umikajo od tradicionalnega pogleda na blagovno znamko, pri katerem je v ospredju 

notranji pogled, torej znamka, pravno sredstvo, podjetje in identiteta. Podjetja danes razvijajo 

oba aspekta blagovne znamke, tako notranjega kot tudi zunanjega. Zunanji pogled, ki je del 

modernejše opredelitve blagovne znamke, zahteva celovit pogled nanjo. Zunanji pogled 

sestavlja dolgoročni odnos s potrošniki, podoba znamke in pomen za potrošnika, osebnost in 

dodano vrednost, ki jo znamka nudi potrošniku. Blagovna znamka velja za razvijajočo, 

predvsem pa kompleksno entiteto (Konečnik Ruzzier 2018). 

2.3 Sodobna orodja za komuniciranje in razvoj blagovnih znamk 

Orodja oziroma mediji za komunikacijo s strankami in razvoj blagovne znamke se nenehno 

razvijajo, v času interneta je razvoj še hitrejši. Dan 23. oktober leta 2000 verjetno pozna vsak 

internetni oglaševalec, saj je to dan, ko je podjetje Google odprlo prvo samostojno oglaševalsko 

platformo Google Adwords. S tem se je komunikacija med podjetjem in potrošnikom za vedno 

spremenila. Platforma je delovala po principu plačila na ogled, ki je delno v uporabi še danes. 

Tako kot izdelki tudi mediji sledijo življenjskemu ciklu.  

V prvih stopnjah razvoja cene še niso pravilno postavljene in optimizirane. V tej fazi so 

oglaševalci v prednosti, saj so cene načeloma nižje, odzivnost potrošnikov pa boljša, saj se 

slednji še niso privadili na oglaševalsko vsebino. Pomnimo, da so prvi oglaševalci plačali za 
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klik na oglas 0,01 € ali celo manj, danes lahko za identičen klik in vsebino oglaševalec odšteje 

tudi po 1 € in več (Marvin 2015). 

V nadaljnjih stopnjah oglaševalske platforme se cene optimizirajo, število oglaševalcev se 

poveča (350 internetnih oglaševalcev je bilo registriranih leta 2000 in milijon leta 2015), 

produkti oglaševalskih platform postanejo bolj sofisticirani in potrošniki se oglaševanja 

navadijo, torej postane posledično manj efektivno. Danes potrošniki opravijo več kot tri 

milijard iskanj na dan v primerjavi z 20 milijoni, ko je platforma začela delovati (Marvin 2015). 

Zelo podobnemu življenjskemu ciklu sledijo tudi druga orodja, denimo socialni medij 

Facebook je odlično orodje za komunikacijo in od leta 2007 tudi za oglaševanje. Facebook Ads 

je platforma za oglaševanje, ki si jo bomo v sklopu naloge bolj podrobno pogledali. Prednost 

Facebookove platforme je v tem, da je zaradi svoje narave delovanja, torej deljenja vsebine, 

povezovanja s prijatelji, všečkanja objav in drugih podobnih dejavnosti, postala baza 

uporabniških informacij, na podlagi katerih Facebook določa, za katere oglase bo uporabnik 

bolj dojemljiv (Stelzner 2018). Oglaševanje na iskalniku Google deluje po principu oglaševanja 

glede na iskalni niz, torej glede na to, kar potrošnik trenutno išče na spletu. Facebook je v tem 

pogledu naredil korak naprej in na osnovi informacij o uporabniku predlaga oglaševalske 

vsebine, za katere je verjetnost uspeha oglaševalske vsebine večja, tudi če uporabnik pred 

ogledom oglasa ni imel potrebe po izdelku ali storitvi. Na identičen način deluje danes večina 

socialnih medijev, ki so postali nujno orodje za oglaševanje in razvoj blagovne znamke ter 

podjetja. 

Trenutni trend oglaševanja na spletu strmi k optimiziranju cen, algoritmov in manjšanju 

organskega dosega potrošnikov. V naslednjem poglavju bodo bolj podrobno predstavljena 

sodobna orodja oglaševanja, kot so socialni mediji in splet. V četrtem poglavju želimo bolj 

nazorno prikazati, v katere namene podjetja danes uporabljajo socialne medije za potrebe 

razvoja blagovne znamke. 
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3 SOCIALNI MEDIJI 

Socialni mediji temeljijo na mreži uporabnikov in so internetne aplikacije, ki v ospredje 

postavljajo uporabnika spleta. Z razliko od ekstraneta in podobnih aplikacij na ekstranetu se 

lahko uporabniki socialnih medijev na internetu sporazumevajo izven omejitev omrežja. Za 

boljše razumevanje je pomembno poznati definicijo spleta. Prvi splet, tako imenovan Web 1.0, 

je temeljil na statičnih spletnih straneh, ki so komunicirale le v eno smer, torej spletna stran je 

prikazovala podatke, ki jih je lahko uporabnik prebral in tu se je interakcija zaključila. Z 

razvojem internetne tehnologije, s sposobnejšo strojno opremo in ugodnejšim hranjenjem 

podatkov so se razvijale aplikacije, ki so dovolile dvosmerno komuniciranje, to je uporabnik z 

uporabnikom in tudi uporabnik z gostiteljem spletne strani. Ta prelom v dvosmerni 

komunikaciji in načinu uporabe spleta imenujemo Web 2.0. Temeljni kamen Web 2.0 so 

uporabniki in uporabniško generirana vsebina, kot so video, blog, besedilne vsebine in 

podobno. Z razvojem Web 2.0 je postal splet bolj uporabniku prijazen, iz tega pa so sledili 

inovacijski presežki, kot je recimo Facebook, ki je svojo zgodbo začel leta 2004 (O’Reilly 

2005). 

Socialni mediji so pomemben del Web 2.0, saj veljajo za interaktivno računalniško tehnologijo, 

ki temelji na deljenju uporabniških vsebin. Čeprav so si na prvi pogled socialni mediji, kot so 

Facebook, Twitter, Instagram in drugi, med seboj zelo različni in več o teh razlikah bomo 

predstavili v naslednjih poglavjih, velja dejstvo, da imajo skupne točke, ki veljajo za vse. Nekaj 

skupnih točk je: socialni mediji so integrativne Web 2.0 internetne aplikacije in predvajano 

vsebino, ki jo večinsko generirajo uporabniki, to so lahko slike, komentarji, besedila, video in 

vse druge spletne interakcije. Uporabnik je primoran ustvariti uporabniški račun za uporabo 

spletne strani ali aplikacije, zato je za Web 2.0 izrednega pomena za management uporabnikov 

in njegovih podatkov. Za večino socialnih medijev je značilno tudi, da se uporabniki lahko na 

platformi družijo in razvijajo socialne družbe in skupine. Vsekakor so socialni mediji 

centralizirani sistemi, kjer ima podjetje, ki upravlja s spletno stranjo ali aplikacijo, oblast nad 

vsebino ter uporabniki (Wildman in Obar 2015). 

Kljub podobnostim in skupnim točkam obstajajo tudi očitne razlike. Predvsem se platforme 

med seboj razlikujejo po uporabnosti, vsebini in tudi uporabnikih, razlike in začetke razvoja 

platform bolj znanih socialnih medijev pa si bomo ogledali v naslednjem poglavju. 

Del uspeha socialnih medijev je možno pripisati inovativni tehnologiji, ki prvič v zgodovini 

omogoča dialog med oglaševalci in uporabniki. Če pomnimo, je bilo v zadnjem stoletju razvitih 

veliko novih načinov oglaševanja, kot recimo radio, televizija in še pred tem tudi časopis. Za 

vse naštete kanale je bilo značilno, da so lahko naenkrat dosegli veliko število ljudi, a je 

komunikacija potekala le v eno smer, torej je šlo za monolog. Splet in Web 2.0 je dal vsakemu 

uporabniku glas in to je ključni del za njegov dosedanji in nadaljnji uspeh (Pavlik in Mclntosh 

2014, 188). 
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Bolj znani socialni mediji, razporejeni po MAU ali mesečno aktivnih uporabnikih (ang. 

monthly active users) ali mesečno aktivnih uporabnikih, so: Facebook, aktivni uporabniki: 2,26 

milijarde, YouTube, aktivni uporabniki: 1,9 milijarde, Instagram, aktivni uporabniki: 1 

milijarda, WeChat, aktivni uporabniki: 1 milijarda, Tumblr, aktivni uporabniki: 624 milijonov, 

TikTok, aktivni uporabniki: 500 milijonov, Reddit, aktivni uporabniki: 355 milijonov in 

Twitter, aktivni uporabniki: 329 milijonov. Podatki so iz leta 2018 (Ortiz-Ospina 2019). 

3.1 Zgodovinski pregled razvoja socialnih medijev  

Socialni mediji so pomemben del sodobnega življenja, preko njih spoznavamo partnerje, 

dostopamo do novic in informacij, se izobražujemo in še veliko več. Od 7,676 milijarde 

prebivalcev sveta ima dostop do interneta 4,388 milijarde ljudi, od tega jih kar 3,484 milijarde 

uporablja socialne medije (Chaffey 2019). 

Razvoj socialnih medijev se je začel v letu 2000. Prva platforma, ki je dosegla en milijon MAU, 

je bil MySpace. Slednji je danes manj poznana platforma, ki pa je v začetkih delovanja, 

predvsem v letih 2004-2008, prevladovala na trgu. Nekoč dominantni platformi, kot sta 

MySpace in Friendster, sta v letih 2008 predstavljali neposredno konkurenco platformi 

Facebook. Prednosti pionirja nista dobro izkoristili in do leta 2012 je njun tržni delež postal 

zanemarljiv (Ortiz-Ospina 2019). 

Pojav in razvoj socialnih medijev je zgodovinsko gledano zelo zanimiv fenomen, saj gre za 

tako imenovan »Winner takes it all« oziroma princip »zmagovalec vzame vse«. Platforma, ki 

že ima veliko uporabnikov, boljšo dostopnost in infrastrukturo, ki podpira večje število 

uporabnikov, ima velike možnosti postati prevladujoča platforma, ki prevzeme večino tržnega 

deleža na svojem področju. Drugo, tretje in ostala mesta si delijo, kot v primeru platforme 

Myspace, zanemarljiv delež trga oziroma gredo, kot v primeru platforme Friendster, v stečaj 

(Ortiz-Ospina 2019). 

Takšen princip delovanja omrežij in razporeditve tržnega deleža vodi v monopol, kjer ena 

platforma prevladuje trgu, postavlja cene, standarde in kroti konkurenco. V mladi panogi in s 

hitro razvijajočo tehnologijo je monopol naraven pojav (Muhammad 2019). Potrebno je dodati, 

da se monopol delno razvije zaradi uporabnikov na osnovi omrežnega učinka oziroma »network 

effecta« po principu Metcalfovega zakona. Omrežni učinek bo podrobneje opisan v naslednjem 

poglavju (Zhang, Lio in Xu 2015). 

Kljub zelo monopolistično usmerjenem trgu so se razvile nove platforme, katerih uspeh je 

temeljil na drugačnosti. Te platforme so ponujale nove, drugačne možnosti oziroma 

izpolnjevale zelo specifične uporabniške želje in tako pritegnile drugačne uporabnike. Zavedale 

so se, da ima platforma Facebook največji uporabniški učinek in ga v neposredni konkurenci ni 

moč prehiteti, zato so se platforme začele specializirati. YouTube je platforma za deljenje video 
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vsebine, aktivna je od leta 2005 in ima 1,9 milijarde MAU. Instagram je platforma za deljenje 

slikovne in kratke video vsebine, ustanovljena leta 2010 in danes šteje milijardo MAU. Twitter 

je platforma za tako imenovane mikro bloge oziroma tvite. Ustanovljen je bil leta 2006, danes 

pa ima 329 milijonov MAU. LinkedIn je med zgoraj naštetimi platformami verjetno najbolj 

specifična glede svoje uporabnosti in uporabnikov.  Ustanovljena je bila leta 2003 in šteje 500 

milijonov MAU. LinkedIn je zelo dober primer specifične platforme, ki ima drugačen način 

uporabe, saj ga platforma Facebook ne pokriva, ter s tem privablja delovno aktivne uporabnike, 

ki so karierno usmerjeni (Chaffey 2019). 

Socialni mediji so odvisni od posameznega uporabnika. Facebook je imel v letu 2018 ARPU 

(povprečni prihodek na uporabnika) kar 24,96 ameriškega dolarja na kvartal (Clement 2019). 

Pomembne so tudi uporabniške aktivnosti na platformi, njegovi osebni podatki in njegova 

uporaba platforme. Cilj socialnih medijev je ostati relevanten v očeh aktivnih uporabnikov in 

držati obstoječe ter pridobivati nove uporabnike. Večje kot je omrežje, večja je vrednost 

omrežja in posledično lahko podjetje veča povprečni prihodek na uporabnika. Socialni mediji 

tako razvijajo nove funkcije, ki uporabnika pritegnejo v uporabo. Več o njihovem razvoju si 

bomo pogledali v naslednjih poglavjih (Mcfarlane 2019). 

3.2 Rast števila uporabnikov socialnih medijev in vrednost omrežja po principu 

Metcalfovega zakona 

Metcalfov zakon je bil prvič omenjen okoli leta 1980 in se imenuje po izumitelju etherneta 

Robertu Metcalfeju. V originalni verziji zapisa je predstavljal povezave med strojno opremo za 

komunikacijo, kot na primer telefon ali faks napravo. S pojavom interneta se je zakon prenesel 

na uporabnike in omrežja. Matematični zapis zakona je 
n(𝑛−1)

2
. Na osnovi te formule lahko 

izračunamo maksimalno število povezav med posameznimi uporabniki oziroma vozlišči. Tako 

se vrednost omrežja ob vključitvi novega člena ne poveča le za eno enoto, ampak odvisno od 

števila že vključenih členov lahko tudi za več 1.000 povezav. Deset členov v omrežju lahko 

sledeč formuli napravi kar 45 edinstvenih povezav med členi. Če bi dodali še en člen, torej n = 

11, bi lahko naredili kar 10 povezav več oziroma skupno 55 edinstvenih povezav. Temu sledi, 

da več kot je uporabnikov v omrežju, več edinstvenih povezav so sposobni narediti in večja je 

tako tudi uporabnost ter vrednost omrežja, tako za razvijalce kot tudi uporabnike omrežja. 

Podrobneje si bomo ogledali vrednost in pomen socialnih medijev za uporabnike v naslednjih 

poglavjih (Zhang, Lio in Xu 2015). 

Postopna in nato nenadna je eksponentna rast uspešnih podjetij na področju digitalne industrije, 

s tem pa tudi socialnih medijev. Socialni mediji rastejo eksponentno, temu pojavu pravimo tako 

imenovan »Power Law« oziroma zakon moči (Benko 2014). Prav tako je pri socialnih medijih 

pomemben Paretov princip, po tem principu je 20 % vložka odgovornih za 80 % rezultata 

oziroma v primeru trga socialnih medijev to pomeni, da 20 % platform zajema 80 % 
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uporabnikov, kar naravno vodi v monopol (Chappelow 2019). To je tudi njegov princip 

vlaganja v podjetja in njegov kriterij za rast in uspešnost teh medijev. Da je rast socialnih 

medijev eksponentna in je učinek omrežja izrednega pomena, priča primer rasti PayPala. Leta 

1999 novembra je PayPal štel 1.000 uporabnikov, decembra istega leta pa že 12.000. 

Uporabniki so rasli 5-7 % dnevno. Februarja leta 2000 jih je bilo 100.000, aprila istega leta pa 

že 1.000.000. Aktualnejši primer eksponentne rasti je platforma TikTok, ki je platformo odprla 

septembra leta 2016 in je do sredine leta 2018, torej v približno 21 mesecih, dosegla kar 500 

milijonov uporabnikov. To je približno 23 milijonov uporabnikov na mesec (Thiel in Masters 

2014; Ortiz-Ospina 2019; Chaffey 2019; Thiel in Levchin 2004). 

Rast se seveda ne nadaljuje neskončno, saj je omejena z rastjo in dosegljivostjo interneta in 

strojne opreme, ki omogoča dostop do interneta in posledično do socialnih medijev. Kot smo 

omenili na začetku tega poglavja, je penetracija uporabe interneta 4,388 milijarde ljudi, od tega 

jih 3,484 milijarde uporablja socialne medije oziroma 79 %. Rast socialnih medijev je pogojena 

z rastjo interneta, ki je v manj razvitih deželah razmeroma omejen. Vsaj začasno zgleda, da je 

industrija prišla do omejitev in da se trg začenja konsolidirati (Chaffey 2019). 

V konkretnem primeru PayPala je bila rast novih uporabnikov eksponentna in po dostopnih 

podatkih smo izdelali sliko 1. 

 

Slika 1: Rast uporabnikov platforme PayPal  

Vir: Thiel in Levchin 2004. 
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Po javno dostopnih podatkih ni na voljo vrednosti stopnje rasti in mesečnih uporabnikov za 

meseca januar in marec. Mesečna stopnja rasti za november ni upoštevana, saj bi bil graf 

popačen glede na dejstvo, da je rast z 0 do 1.000 teoretično neskončna. Mesečni uporabniki za 

meseca januar in marec niso resnični, temveč izračunani glede na povprečno stopnjo rasti 

uporabnikov v obdobju šestih mesecev (Thiel in Levchin 2004). 

V zadnjih desetih letih se je razvilo veliko različnih socialnih medijev, kot je razvidno v 

spodnjem grafu. Razvili so se različno hitro in tudi vsi mediji se med seboj razlikujejo po 

ključnih možnostih platforme ali UVP (ang. unique value). Te edinstvene vrednosti, ki so bolj 

ali manj unikatne za platformo, opravičujejo njen obstoj in rast. Potrebno je tudi omeniti, da je 

rast specifičnih platform primer LinkedIn bolj omejena kot rast generičnih platform na primer 

Facebooka. Razlog je v tem, da Facebook s svojimi možnostmi nagovarja veliko večji del 

uporabnikov. Razvoj medijev skozi čas od ustanovitve do danes oziroma do leta 2018 je 

prikazan v spodnji preglednici 1. Podatki so v milijonih uporabnikov. V tabeli smo uporabili 

tudi nekaj kratic, Fb je Facebook, Yt je Youtube, Tw je Twitter, Tu je Tumblr in Ig je Instagram 

(Chaffey 2019). 

Preglednica 1: Rast socialnih medijev med 2004 in 2019 v milijonih 

Leto Fb Yt MySpace Reddit Tw WeChat Tu Ig TikTok 

2004 n/a n/a 1             

2005 n/a n/a 19             

2006 n/a 19 54 0,248           

2007 n/a 143 69 0,488           

2008 100 294 72 1,9           

2009 276 413 70 3,89           

2010 517 480 68 3,89 43         

2011 766 642 46 3,89 92,7 47,82       

2012 979 844 0 3,89 160 118 147     

2013 1.170 1.070  3,89 223 196 293 117   

2014 1.330 1.250  135 223 444 388 250   

2015 1.520 1.330  163 304 660 475 400   

2016 1.750 1.400  238 314 847 565 550   

2017 2.040 1.500  297 328 921 593 750 239 

2018 2.260 1.900  355 329 1.000 624 1.000 500 

2019 2.380 n/a  n/a 330 n/a n/a n/a n/a 

Vir: Chaffey 2019. 

Iz zgornje razpredelnice 1 je razvidno, da vse platforme rastejo eksponentno in po podobnih 

stopnjah. Za platformo je pomembno doseči kritično maso, to je točka, v kateri se socialni medij 

uveljavi na trgu (Banton 2019). Zanimivo je, kako je platforma YouTube štela več uporabnikov 

v letu 2008 kot Facebook. Platforma Facebook je - delno zaradi večje uporabnosti platforme in 

delno zaradi dejstva, da lahko platformo uporabljamo le zelo omejeno brez uporabniškega 

računa - prehitela YouTube že leta 2010 (Chaffey 2019). 
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Slika 2: Rast socialnih medijev med 2004 in 2019 

Vir: Chaffey 2019. 

Rast teh platform je izredno velika, a vendar vidimo le po en primer platforme za specifično 

uporabo, ki prevlada nad drugimi. To je tako imenovani omrežni učinek, ko se naslednji 

potencialni uporabnik odloči za platformo, kjer je več uporabnikov, saj je ta platforma zanj bolj 

dragocena v smislu uporabnosti in povezanosti s členi. 

3.3. Finančni vložki v razvoj socialnih medijev 

Kot je že v prejšnjem poglavju omenjeno, je za socialni medij pomembno ostati relevanten v 

očeh uporabnika in tudi oglaševalcev. Socialni mediji za razvoj izkušnje uporabnikov in 

oglaševalcev namenijo relativno veliko finančnih sredstev. Z vidika uporabnika je pomembno, 

da ta veliko časa preživi na platformi, saj ima tako večji pomen za omrežje. S tem se veča 

vrednost omrežja in posledično prihodki organizacije; več o prihodkih in poslovnem modelu 

socialnih medijev bomo predstavili v poglavju 3.5 z naslovom Finančni vidik uporabe socialnih 
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raziskave in razvoj, je izboljšanje oglaševalske izkušnje. To počno z optimizacijo oglaševalske 

vsebine, izboljševanjem algoritmov za postavitev oglasov in s pridobivanjem več uporabniških 

podatkov, s čimer lahko postavijo ciljne oglase natančneje. Z željo, da bi socialni mediji 

zagotovili rast in uporabnost svojih platform, namenijo tudi do 30 % prihodka za raziskave in 

razvoj svojih platform. Facebook je v Q2 leta 2019 porabil 3,315 milijarde ameriških dolarjev 

za raziskave in nadaljnji razvoj. Za primerjavo je v istem obdobju 2018 porabil 2,523 milijarde 
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ameriških dolarjev, kar je skoraj toliko kot v celotnem letu 2014, ko je bila poraba 2,665 

milijarde ameriških dolarjev (Ycharts 2019). Platforme se izboljšujejo in dodajajo nove 

možnosti ter tako prilagajajo uporabnost za končnega uporabnika. Posledično uporabnik preživi 

več časa na platformi, kar se pozitivno odraža v prihodkih platforme. Prihodki platform se 

računajo po že omenjenem principu ARPU ali povprečnem prihodku na uporabnika (Clement 

2019; Mcfarlane 2019). 

V prejšnjem odstavku je bilo na kratko že omenjeno, koliko sredstev platforma Facebook 

nameni za raziskave in razvoj svojih produktov in storitev. S spodnjim grafičnim prikazom 

bomo natančneje prikazali porabljena sredstva in jih kasneje primerjali s prihodki enega od 

podjetij. Porabljena sredstva so prikazana v milijonih ameriških dolarjev. 

 

Slika 3: Sredstva, namenjena za raziskave in razvoj od 2011 do 2019 

Vir: Ycharts 2019. 

Sledeč podatkom iz zgornjega grafa, vidimo, da je Facebook v letu 2015 dosegel vložek 
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Twitter iz leta 2012 v leto 2013, nato Facebook iz leta 2013 v 2014. Največji dejanski premik 
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1,728 milijarde na 6,034 milijarde ameriških dolarjev, kar predstavlja 40,13-odstotno 

povečanje. Če primerjamo drugi kvartal leta 2019, vidimo, da je Facebook namenil 3,315 
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Google za raziskave in razvoj na kvartalni ravni namenilo 4,175 milijarde, Facebook 1,897 

milijarde in Twitter 0,163 milijarde ameriških dolarjev (Ycharts 2019). 

Na spodnji sliki 4 so prikazana porabljena sredstva za raziskave in razvoj v primerjavi s 

prihodki podjetja. Predpostavka je, da  prihodek, ustvarjen v prejšnjem kvartalu, pomeni, da če 

je Facebook ustvaril 3,543 milijarde prihodkov v 2015 Q1, bodo ti na voljo kot sredstva v 2015 

Q2. 

 

Slika 4: Delež sredstev, namenjen za raziskave in razvoj v primerjavi s celotnim 

prihodkom od leta 2015 do 2019 

Vir: Ycharts 2019. 

Na sliki 4 lahko vidimo, da se vložena sredstva v raziskave in razvoj večajo, ob podrobnejšem 

pogledu slike 4 oziroma preglednice 2 pa vidimo, da realno vložena sredstva padajo v relaciji s 

celotnimi prihodki. Procentualno glede na prihodek iz prejšnjega kvartala vidimo postopen 

padec vložka v raziskave in razvoj. Še bolj nazorno in v odstotkih od celotnih prihodkov je 
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Preglednica 2: Delež sredstev, namenjen za raziskave in razvoj v primerjavi s celotnim 

prihodkom od leta 2015 do 2019 v milijonih ameriških dolarjev  

Leto in kvartal 

Raziskave in 

razvoj za 

dejanski kvartal 

Prihodek na voljo 

iz prejšnjega 

kvartala 

Prihodek, 

odštet za 

sredstva za 

razvoj 

Delež sredstev za 

raziskave od 

celotnih 

prihodkov 

prejšnjega 

kvartala 

2015 Q2 1.170 3.543 2.373 33,02 

2015 Q3 1.271 4.042 2.771 31,44 

2015 Q4 1.314 4.501 3.187 29,19 

2016 Q1 1.343 5.841 4.498 22,99 

2016 Q2 1.471 5.382 3.911 27,33 

2016 Q3 1.542 6.436 4.894 23,96 

2016 Q4 1.563 7.011 5.448 22,29 

2017 Q1 1.834 8.809 6.975 20,82 

2017 Q2 1.919 8.032 6.113 23,89 

2017 Q3 2.052 9.321 7.269 22,01 

2017 Q4 1.949 10.330 8.381 18,87 

2018 Q1 2.238 12.970 10.732 17,26 

2018 Q2 2.523 11.970 9.447 21,08 

2018 Q3 2.657 13.230 10.573 20,08 

2018 Q4 2.855 13.730 10.875 20,79 

2019 Q1 2.860 16.910 14.050 16,91 

2019 Q2 3.315 15.080 11.765 21,98 

Vir: Ycharts 2019. 

V preglednici 2 vidimo vložek sredstev v raziskave in razvoj za vsak kvartal. Prihodek v tabeli 

je razpoložljiv prihodek tega kvartala, vendar je bil ustvarjen v prejšnjem kvartalu. Prihodek, 

odštet za sredstva za razvoj, predstavlja razliko med dejanskim prihodkom prejšnjega kvartala 

in sredstev, ki so bila vložena v raziskave in razvoj za ta kvartal. Delež sredstev za raziskave 

od celotnih prihodkov prejšnjega kvartala je izračun, koliko od celotnega razpoložljivega 

prihodka je podjetje namenilo za raziskave in razvoj. V primeru platforme Facebook je v štirih 

letih delež sredstev za razvoj padel s 33,02 % na 21,98 %, tudi v primeru Alphabet Google je 

značilen padec. Četudi je delež nižji, se dejanska vsota vloženih sredstev veča (Ycharts 2019). 
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Glavni razlogi za ogromne vložke v raziskave in razvoj je, kot že omenjeno, narediti platformo 

dostopno, uporabno in prijazno tako končnemu uporabniku kot tudi oglaševalcu. 

3.4. Nadaljnji razvoj platform z vidika uporabnika, oglaševalca ter splošnih trendov 

uporabe socialnih medijev 

V prejšnjem poglavju smo omenili, da socialni mediji namenijo tudi do 33 % svojih prihodkov 

v nadaljnji razvoj produkta. V tem poglavju želimo predstaviti, v katera področja platforme, kot 

je Facebook, vlagajo sredstva. Na konkretnem primeru platforme Facebook želimo prikazati 

razvoj, produkte in spremembe od začetka do danes. Zaradi velikega števila sprememb bomo v 

poglavju identificirali tri področja, ki so pomembna z vidika rasti in donosnosti socialnih 

medijev: to so uporabniki, oglaševalci in platforma. Za prvi dve področji želimo po 

kronološkem vrstnem redu prikazati pomembne spremembe, inovacije in izboljšave ter razložiti 

njihov vpliv, v kolikor bi bilo to potrebno. Platformo ustvarjalci razvijajo glede na potrebe teh 

treh področij. 

Prvo področje, ki ga bomo predstavili, so uporabniki. Cilj je, da se uporabnik redno in dlje časa 

zadržuje na platformi. Temu primerno se razvijajo produkti, katerih cilj je daljša časovna 

uporaba in zadovoljstvo uporabnika, da bi se ta vrnil. Drugo področje, ki se ga želimo dotakniti, 

so oglaševalci; to so večinsko B2B uporabniki, ki platformo uporabljajo za poslovne namene. 

Oglaševalci se v obliki interesnih skupin povezujejo s svojimi strankami, uporabljajo plačljivo 

oglaševalsko ponudbo, razvijajo blagovno znamko, dosegajo potencialne stranke in uporabljajo 

platformo kot orodje za odnose z javnostmi. Tretje področje, ki ga želimo prikazati, je splošen 

razvoj platforme in trendi uporabe socialnih medijev. To področje se neizbežno dotakne tako 

uporabnika kot tudi oglaševalca, delno pa tudi zakonskih predpisov, problematike monopolov, 

zlorabe platforme in preprečevanje le-tega ter tehnoloških prebojev (Flynn 2018; Mcfarlane 

2019). 

3.4.1 Razvoj platform z vidika uporabnika (B2C) 

Platforma Facebook in tudi vse druge platforme se, kot je že navedeno, nenehno razvijajo in 

izboljšujejo, seveda s ciljem, da bi uporabnik preživel več časa na platformi. Zato vlagajo veliko 

sredstev v izboljševanje uporabniške izkušnje, s čimer ohranjajo zanimanje potrošnikov. 

Facebook je razvoj začel že v letu 2003, vendar je šele 2005 vstopil na mednarodni  trg, zato si 

bomo njegov razvoj po letu 2005 ogledali v spodnji preglednici 3 (Sharma 2019). 
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Preglednica 3: Časovnica Facebookovega razvoja B2C 

 

Vir: Greiner idr. 2019. 

2005

•Deljenje fotografij in označevanje oseb. 

2006
•Možnost registracije z elektronskim naslovom; posledično je število uporabnikov zraslo s šest na 
dvanajst milijonov v treh mesecih.

•News Feed ali novice, kjer so lahko uporabniki spremljali digitalno življenje svojih prijateljev. Še 
danes je funkcija nepogrešljiva in platforme to funkcijo nenehno izboljšujejo. 

2007

•Predstavljeno je orodje Facebook Ads oziroma Facebook oglasi.

•Interesne skupine in poslovne strani, prvič so lahko postala aktivna tudi podjetja in se povezovala 
s kupci. 

2008

•Na iPhone mobilnih napravah je bila prvič na voljo aplikacija Facebook.

2009

•Predstavljen je značilni gumb Facebooka, všeček.

•Facebook je začel sodelovanje s ponudnikom spletnih igric Zynga in tako uporabnikom omogočil 
igranje iger, kot so Poker, Farmville in več.

2011

•Predstavljeni so bili videoklici.

•Ukinjen je bil osebni zid in namesto tega so imeli uporabniki osebno časovnico.

•Uvedena je bila aplikacija Facebook Messenger, platforma za sporočanje.

2012

•Uporabnikom je prvič na voljo Facebook App Center, kjer so na voljo različne igre in aplikacije.

2014
•Facebook prevzame platformo Instagram in ju finančno kot tudi tehnološko močneje poveže.

2015
•Facebook naredil pet večjih prevzemov, vsi prevzemi so vezani na izboljševanje uporabniške 
izkušnje. 

•Videoprenos v živo. Sprva je bila funkcija omejena na profile z relativno veliko sledilcev, kasneje 
je postala dostopna za širšo javnost.

2016
•Razvijanje algoritma za prikazovanje novic in boljšo uporabniško izkušnjo se nadaljuje. V 
ospredju je uporabnik in uporabnost, platforma želi zagotoviti, da uporabnik vidi oglase, status 
prijateljev in tudi interesne vsebine v pravem ravnovesju. 

2017
•Korenita vizualna sprememba aplikacije Facebook Messenger in dodane nove možnosti.

•Uporabniki lahko iščejo zaposlitev, preko v Facebook vgrajene aplikacije Job oziroma služba.

•Na voljo postane Facebook Kids, ki omogoča otrokom od 6 do 12 „varno“ uporabo aplikacije. 
Staršem aplikacija omogoča nadzor na uporabniškim računom svojega otroka.
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Večina sprememb in izboljšav zadnjih let se nanaša na algoritme za prikazovanje primerne in 

preprečevanje širjenja neprimerne vsebine. Seveda je produktov in nadgradenj platform še 

veliko več. V tem kratkem sestavku smo poskušali zajeti tiste, ki so imele ključen vpliv na 

uporabnika. Vsem novitetam je skupno, da izboljšujejo uporabniško izkušnjo in posledično 

podaljšujejo čas koriščenja. Tako Facebook ohranja zanimanje uporabnikov že več kot 15 let 

in hkrati zavidljivo širi svoje omrežje, njegovo vrednost in donosnost. Zakaj je uporabniška 

izkušnja na prvem mestu in kakšno korelacijo ima porabljen čas uporabnika na platformi z 

njeno donosnostjo,  si bomo celoviteje ogledali v naslednjih poglavjih (Greiner idr. 2019; Press 

2018). 

3.4.2 Razvoj platform iz vidika oglaševalca (B2B) 

Pomen novic (ang. news feeda) smo že omenili pri potrošnikih kot zelo pomembno vlogo 

socialnih medijev. Z vidika oglaševalca so novice prostor za oglaševalsko vsebino. Facebook 

si prizadeva ohraniti ravnovesje med plačljivimi vsebinami, organskimi vsebinami interesnih 

skupin in novic prijateljev (Bernazzani 2018). 

Platforma je za končnega uporabnika brezplačna aplikacija, a vendar donosnost Facebooka 

letno raste. Socialni mediji namreč večino svojih prihodkov generirajo na področju oglaševanja. 

Facebook Ads, torej možnost oglaševanja na platformi, je bila prvič predstavljena leta 2007 

(Sharma 2019). 

To je bil začetek oglaševanja na osnovi uporabniških podatkov. Če spomnimo, je spletni 

iskalnik Alphabet Google svoje oglaševanje gradil na osnovi iskalnih nizov uporabnikov in ne 

njihovih osebnih podatkov. Sprva je bilo oglaševanje zelo nenatančno, razlog pa je bil v tem, 

da Facebook v letu 2007 ni imel veliko podatkov o uporabniku, podatki, ki so bili na voljo, pa 

so bili izredno nenatančni in brezpomenski za oglaševanje. Primeri podatkov, ki so bili sprva 

na voljo, so rojstni datum, ime, priimek, starost, zakonski stan in spol (Palmer 2019). 

V naslednji preglednici 4 želimo predstaviti časovnico razvoja uporabnosti, ki vplivajo na 

oglaševalca. 
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Preglednica 4: Časovnica Facebookovega razvoja B2B 

Vir: Greiner idr. 2019. 

Ena od novitet za oglaševalce so bile tudi poslovne strani, saj so lahko delile objave, 

komunicirale s strankami in se tako brezplačno oglaševale na platformi. Organski doseg njihove 

vsebine je bil odličen in tako so lahko z relativno majhnimi vložki dosegle ogromno število 

2007

• Facebook predstavi oglaševalsko platformo Facebook Ads.

• Podjetja lahko ustvari poslovno stran in se poveže z uporabniki.

2009

• Možnost oglaševanja na osnovi govorečega jezika in geografskih podatkov.

• Facebook omogoči dodatna pozicioniranja oglaševalske vsebine na platformi.

2012

• Širitev oglaševalske vsebine v popolnejši obliki tudi na mobilne naprave.

• Uvedba The Social Grapha, ki je oglaševalcem omogočil natančno oglaševanje in
retargeting ali ponovno prikazovanje oglasov na osnovi spletnih piškotkov.

2013

• Možnost videooglasov.

• Look-a-like audience ali podobno občinstvo je orodje, ki na osnovi skupinam ljudi,
ki smo jim že uspešno oglaševali, ustvari podobno skupino ljudi, katerim lahko
oglašujemo.

• Mobilno oglaševanje predstavlja 40 % celotnega oglaševanja in nakazuje trende
uporabe mobilnih naprav.

2015

• Uveden je Facebook Pixel. Izredno močno orodje, ki omogoča povezavo med
Facebookom in individualno spletno stranjo, tako lahko Facebook meri obnašanje
uporabnikov tudi izven območja svoje platforme. S pomočjo tega orodja in zbranih
podatkov lahko Facebook izdela skupine, ki so bolj dovzetne za produkte te strani.

• Predstavljen je tudi Dynamic Product Ads oziroma dinamični oglasi produktov na
osnovi spletnih piškotkov. Platforma predvaja uporabniku vsebine, ki jih je iskal na
spletu in drugih spletnih trgovinah.

2016

• Možnost oglaševanja na Facebook Messenger, platformi za sporočanje.

2017

• Možnost opazovanja in meritve oglaševalske vsebine preko orodja Facebook
Insights. Analitično orodje, ki je omogočil oglaševalcev vpogled v uspešnost
njihovih oglasov.

• A/B testi so postali na voljo, oglaševalci lahko oglašujejo več vizualno različnih
oglasov pod enakimi pogoji in določajo zmagovalne oglase.
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uporabnikov. Večje poslovne strani so zbrale več milijonov uporabnikov, zaradi česar so 

postale izrednega pomena za blagovne znamke. S strateškega vidika je Facebook vezal 

blagovne znamke na svojo platformo in jim sicer dal izredne prednosti, vendar tudi izredno 

odvisnost. Podjetja so seveda poleg dejstva, da so vezana na platforme, investirala tudi relativno 

veliko sredstev v izgradnjo svojih skupin in sledilcev. Socialni mediji so začeli postopno 

izboljševati oglaševalsko orodje, hkrati zmanjševati organski doseg poslovnih strani in jih tako 

bolj ali manj prisilile v uporabo plačljivega oglaševanja. Sharma (2019) pravi, da je Facebook 

leta 2017 ustvaril približno 89 % prihodkov iz naslova plačljivega oglaševanja (Bernazzani 

2018). 

Posledično je za socialne medije pomembno, da svoje oglaševalske produkte razvijajo zato, da 

oglaševalcem omogočijo boljšo uporabniško izkušnjo in seveda boljše rezultate oglaševanja. Z 

boljšo analizo uporabniških podatkov in preteklih rezultatov oglaševanja socialni mediji 

izboljšujejo umestitev oglaševalskih vsebin, kar poveča njihovo učinkovitost. Posledično so 

oglaševalska sredstva bolje izkoriščena in temu primerno ima oglaševalec znatno višje 

možnosti doseči svoj cilj, bodisi prodati produkt ali storitev, pridobiti kontaktne podatke 

potencialnih strank, povečati ogled svoje strani ali doseči druge kazalnike uspešnosti oglasa. Z 

višanjem učinkovitosti umestitve oglaševalskih vsebin se višajo tudi stroški oglaševanja. 

Platforme nadgrajujejo svoj algoritemski sistem, ki zagotavlja ekonomično porabo 

oglaševalskih sredstev in identificiranje najbolj primerne skupine potrošnikov za dotično vrsto 

oglasa. Nadgrajevanje sistema, ki ga posredno prodajo oglaševalcem v obliki oglaševanja na 

Facebooku, spada v stroške raziskav in razvoja. V naslednjih poglavjih si bomo bolj nazorno 

pogledali, kako socialni mediji tržijo svoj sistem oglaševanja in kako rastejo stroški oglaševanja 

za oglaševalce oziroma kako se veča donosnost oglaševanja za ponudnike platform (Sharma 

2019; Press 2018). 

Med trendi, ki jih lahko identificiramo na osnovi zgodovinskega razvoja platforme in vplivajo 

na oglaševalca, je trend višanja stroškov oglaševanja, saj platforme na osnovi ponudbe in 

povpraševanja vedno znova določajo primerno tržno ceno. Odprto ostaja vprašanje, kako se bo 

ta razvoj nadaljeval za finančno šibkejše oglaševalce. Se bodo socialni mediji razvili v smer 

televizijskih oddajnikov, kjer si lahko le večja podjetja zakupijo oglaševalski prostor, ker marža 

oglaševanja postane prenizka, morda celo negativna? Drugi trend je trend nižanja organskega 

dosega objav, ki močno škodi poslovnim stranem z veliko bazo uporabnikov (Bernazzani 

2018). Predvidevanje je, da se bo trend nadaljeval in bo organski doseg še naprej padal. Tretji 

trend, ki je pomemben za oglaševalce in oglaševalske vsebine, je vedno večja uporaba mobilnih 

naprav, tako za surfanje po spletu, igranju igric, nakupovanju kot tudi za uporabo socialnih 

medijev (Law 2019). 
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3.4.3. Razvoj platforme z vidika tehnoloških in zakonskih smernic 

Tretje pomembno področje razvoja zajema razvoj platform glede na predpise in veljavne 

zakone, upravljanje in varnost podatkov ter splošne trende preferenc uporabnikov. Razvoj si 

bomo ogledali na primeru socialnega medija Facebook, pri čemer je potrebno izpostaviti, da 

podoben razvoj v manjšem obsegu doživljajo tudi druge platforme. 

Največje trenutne teme socialnih medijev se nanašajo na problematiko zasebnosti in varnosti 

podatkov. Platforme se s to tematiko ukvarjajo že od samega začetka poslovanja. Omenili smo 

že, da je leta 2006 platforma Facebook predstavila novice (ang. news feed), danes sicer 

nepogrešljiv element socialnih medijev, in tistega leta poskrbela za ogorčenje pri zasebnosti 

veščih uporabnikih. Skoraj vsak deseti uporabnik platforme je takrat podpisal peticijo za 

ukinitev novic (Owen 2013). 

Teme, kot so upravljanje zasebnih podatkov, zasebnosti uporabnikov in vpliva na razmišljanje 

posameznikov, so bile vedno aktualne, a vendar se je po letu 2016 pritisk na socialne medije 

začel večati. Velik spor je platforma Facebook doživela s produktom Facebookove aktualne 

teme (ang. Facebook’s Trending Topics), ki naj bi prikazovale trenutne pomembne in najbolj 

brane teme. Leta 2016 so se preko tega produkta neopravičeno promovirale novice, ki so bile 

pristranske in pretežno proti konservativne. Čeprav teme niso bile najbolj brane in so bile v tem 

produktu neopravičeno, so potencialno vplivale na razmišljanje posameznikov in zavajale 

javnost (Nunez 2016). 

Leta 2017 je na dan prišlo vedno več informacij, ki so kazale, da je bila platforma koriščena v 

slabe namene v času volitev v Ameriki. Facebook je posledično blokiral kar 470 uporabnikov, 

ki so bili domnevno povezani s tako imenovano Troll Factory v Rusiji. Ti naj bi v času volitev 

zakupili oglase, ki so bili škodljivi za določene kandidate (Lee 2017). Postalo je še bolj jasno, 

kakšen vpliv imajo socialni mediji na razmišljanje posameznikov in kako enostavno se lahko 

platforme izkoristijo v slabe namene. 

Od leta 2016 je tema varnosti in upravljanja uporabniških podatkov vse bolj pereča in aktualna. 

Omenili smo že, da z večjim številom uporabnikov omrežje postane več vredno in močno, z 

večjo močjo pa pride tudi večja odgovornost. Glavna tema razvoja platform je povečati varnost 

uporabnikov in njihovih podatkov. Facebook je leta 2017 naznanil povečanje zaposlenih s 

področja varnosti za kar 10.000. Z varnostjo povezana zakonodaja v Evropi, je močno vplivala 

na prihodke socialnih medijev in tudi na rast uporabnikov. Tako ostaja tema varnosti in 

zasebnosti v času socialnih medijev ključnega pomena za nadaljnji razvoj in širitev platform 

(Balakrishnan 2017). 

Pereča težava socialnih medijev in tudi vseh drugih internetnih aplikacij so lažne novice in lažni 

uporabniki. Facebook je ukinil 2,2 milijarde lažnih uporabnikov samo v prvem kvartalu leta 

2019, kar je skoraj dvakrat več kot v predhodnem kvartalu. Za primerjavo, ukinili so skoraj 
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toliko lažnih uporabnikov, kot je pravih uporabnikov uporabljajo platformo v prvem kvartalu 

2019. Razvoj platform se poleg načina preprečevanja nepravih uporabnikov in njihovega 

brisanja osredotoča tudi na preprečevanje širjenja lažnih novic, ekstremističnih vsebin, golih 

fotografij in druge neprimerne vsebine (Stewart 2019). 

S tehnološkega vidika se platforme razvijajo v smer mobilnih naprav. Uporaba socialnih 

medijev na mobilnih napravah veča. Rast uporabnikov socialnih medijev preko mobilnih 

naprav se je od januarja 2018 do januarja 2019 povečala kar za deset odstotkov. Zanimivo je, 

da 5,112 milijarde ljudi uporablja mobilne naprave, 4,388 milijarde uporablja internet, 3,484 

milijarde je aktivnih uporabnikov socialnih medijev in od tega jih kar 3,256 milijarde dostopa 

do platforme tudi preko mobilne naprave. Drugi zanimivi trendi socialnih medijev so razvoj 

novih platform, ki so v začetku bolj prilagodljive. Starejše platforme, kot je Facebook, imajo 

ustaljen način uporabe in uporabniki se jih navadijo, zato se težje prilagajajo novim 

uporabnikom in njihovim zahtevam. Uporabniki platform so bolj vešči glede uporabe platform 

in gibanja, kot je Digital Detoxing oziroma digitalno očiščenje, so vedno bolj popularna 

(Chaffey 2019). 

3.5 Finančni vidik uporabe socialnih medijev 

Dobesedno prevedeno iz angleškega jezika je izvršni direktor podjetja Apple Tim Cook (Clinch 

2014) dejal: »Pred nekaj leti so uporabniki internetnih storitev začeli spoznavati, da če je 

internetna storitev zastonj, ti nisi stranka, temveč produkt«. 

Ta stavek drži tudi v primeru socialnih medijev, ki za uporabo storitev ne zaračunavajo mesečne 

naročnine ali drugih oblik plačila. Kljub temu da končnemu uporabniku ni potrebno plačati za 

koriščenje, je Facebook z vidika denarnega toka leta 2009 postal pozitiven in od tedaj vsako 

leto zaključi z večjim prihodkom od predhodnega leta (Carlson 2009). 

Socialni mediji računajo svoje prihodke na osnovi tako imenovanega ARPU ali povprečni 

prihodek na uporabnika (ang. average revenue per user). ARPU se letno v povprečju viša, in 

sicer na dva načina. Platforma lahko iztrži več za vsakega uporabnika, torej zvišuje cene za 

oglaševalce. Druga možnost za večanje ARPU pa je, da uporabnik preživi več časa na platformi 

in tako vidi več oglaševalskih vsebin, za katere oglaševalec plača (Mcfarlane 2019). 

Seveda je ARPU različen glede na geografsko območje uporabnika, tako je prihodek na 

uporabnika večji v Ameriki in Kanadi kot na primer v Evropi ali Aziji.  V spodnjem grafu bomo 

prikazali rast prihodkov glede na ARPU platform Facebook in Twitter. 
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Slika 5: ARPU socialnih medijev Facebook in Twitter 

Vir: Facebook Quarterly Reports 2019. 

Na sliki 5 je razvidno, da se ARPU veča, kar je za podjetje, ki upravlja s socialnim medijev, 

seveda pozitivno.  

ARPU je, kot rečeno, odvisen tudi od geografske lokacije uporabnikov. V spodnji preglednici 

5 tako lahko vidimo spremembe vrednosti ARPU za obdobje od Q2 2018 do Q2 2019 glede na 

lokacijo uporabnika. Ponazorila so omejena na prihodkovno pomembnejše geografske lokacije 

in svetovno povprečje.  

Preglednica 5: ARPU Facebooka glede na geografsko lego uporabnika 

Čas Svetovno povprečje 

ZDA in 

Kanada Evropa Azija Ostalo 

Q2 18 $5,97 $25,91 $8,76 $2,62 $1,91 

Q3 18 $6,09 $27,61 $8,82 $2,67 $1,82 

Q4 18 $7,37 $34,86 $10,98 $2,96 $2,11 

Q1 19 $6,43 $30,12 $9,55 $2,78 $1,89 

Q2 19 $7,05 $33,27 $10,70 $3,04 $2,13 

Vir: Facebook Quarterly Reports 2019. 

Preglednica 5 prikazuje rast ARPU v času Q2 2018 in Q2 2019. Kritično območje je bilo za 

digitalne velikane, kot so Alphabet Google, Facebook in druge socialne medije, v času 
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uveljavitve zakona o varstvu osebnih podatkov. Ta zakon, ki je bil napovedan leta 2016 in je 

efektivno v veljavi od 25. 5. 2018, je poskrbel za upad uporabnikov v Evropi in tudi upad 

prihodkov v tretjem kvartalu 2018. Tako je bila rast prihodkov, ki je v Evropi v Q3 2017 štela 

10,66 %, v Q3 2018 bila le 0,33 %. Negativne posledice tega zakona so bile le začasne, saj od 

Q1 2019 Facebook zopet raste v značilnem obsegu (Bershidsky 2018). 
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4 SOCIALNI MEDIJI IN BLAGOVNA ZNAMKA 

V tem poglavju si bomo ogledali vpliv socialnih medijev na blagovno znamko. Opredelili bomo 

pomen, ki ga ima blagovna znamka na socialnih medijih in njen razvoj ter uporabnost socialnih 

medijev v vezi z blagovno znamko. 

4.1 Uporaba spleta in socialnih medijev za razvoj blagovne znamke 

Blagovna znamka ima drugačen pomen v digitalnem času, kot ga je imela v času pred njim. Z 

vstopom podjetij na splet se je enosmerna komunikacija spremenila v dvosmerno izmenjavo. 

Spomnimo, da je bilo v preteklosti sporočanje blagovne znamke enosmerno. Potrošniki so 

prejemali oglaševalska sporočila preko različnih kanalov, kot so radio, televizija, fizični plakati, 

sponzorstva in časopisi. Vsem naštetim kanalom je skupno, da potrošniku komunicirajo 

sporočilo, možnosti merjenja uspešnosti sporočila, reakcije potrošnika na sporočilo ali izražanje 

njegovega mnenja o blagovni znamki pa ni mogoče. Ta način komuniciranja se je v začetku 

predstavitve spleta sicer še ohranil; primer so spletni oglasi na brskalniku ali vizualni oglasi 

preko platforme Google Ads. V nadaljnjem razvoju spleta in z ustanovitvijo prvih socialnih 

medijev so tudi potrošniki dobili svoj glas in to je tudi začetek dvosmerne komunikacije med 

blagovno znamko in potrošnikom. Rezultat dvosmerne komunikacije je sprememba v 

dojemanju znamke iz enosmernega sporočila v dvosmerno izkušnjo. Danes potrošniki in 

uporabniki sooblikujejo blagovno znamko, medtem ko so jo še nedolgo nazaj le dojemali 

(Kaplan 2016). 

4.1.1 Pomen blagovne znamke na spletu 

Dojemanje blagovne znamke na spletu poteka na treh področjih. Prva je vizualna komunikacija, 

ki je v digitalnem svetu zajeta v UI in UX oziroma uporabniškem vmesniku in uporabniški 

izkušnji. V digitalnem svetu se je razvil tako imenovan stilski vodnik, ki predstavlja 

nepogrešljivo orodje za komuniciranje vizualne podobe blagovne znamke. Stilski vodnik je 

priročnik, ki zajema naslednje grafične elemente komuniciranja blagovne znamke: logotip, 

slikovno gradivo, barve blagovne znamke, tipografija, velikosti raznih grafičnih elementov in 

še veliko več. Drugo področje je ton komunikacije, torej katere načine komuniciranja uporablja 

blagovna znamka. To področje zajema način komunikacije s stranko, od besedila na spletni 

strani do vsebine v oglasnih sporočilih in tudi katero osebje komunicira s strankami in kako. 

Tretje področje dojemanja blagovne znamke pa je obnašanje na spletu. To zajema obnašanje 

podjetja v določenih situacijah in skladnost moral in vrednost strank z moralo in vrednotami 

podjetja. Glede na ta področja merijo blagovne znamke na spletu tudi uporabniki. Za podjetja 

je pomembno ta tri področja identificirati, jih oblikovati in strmeti k skladnostmi teh področij 

(Kaplan 2016). 
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4.1.2 Razvoj blagovne znamke na spletu 

Z zgoraj naštetimi področji, torej z vizualnimi elementi ter tonom komuniciranja in spletnega 

obnašanja, blagovna znamka definira svoj spletni nastop. S svojim nastopom privabi oziroma 

odvrača določene skupine uporabnikov. Načinov komuniciranja z uporabniki na spletu je 

veliko, bodisi v obliki logotipa znamke na majici vplivneža, integriranje logotipov v spletne 

igrice, oglasne pasice na raznih spletnih straneh, bodisi v obliki prispevkov na blogih, 

oglaševanja na socialnih medijih, kritik in ocenjevanja produktov ali vplivanja na uvrstitev med 

zadetki spletnih iskalnikov. To so le nekateri načini, kako se podjetja borijo za pozornost 

kupcev. V naslednjih poglavjih se bomo osredotočili na socialne medije in njihove primarne 

primere uporabe s perspektive podjetij. 

4.2 Oglaševanje na socialnih medijih 

Klasičen marketing, ki je bil osredotočen na prodajo, se z vplivom socialnih medijev vedno bolj 

osredotoča na vzpostavitev razmerja z deležnikom. Glavni dejavnosti oglaševanja se danes 

nanašata na doseganje kupcev preko socialnih medijev in spremljanja vedenja uporabnikov na 

spletu z analitičnimi programi. Posledično sta se razvila dva pomembna aspekta digitalnega 

oglaševanja - upravljanje blagovne znamke in elektronsko ustno izročilo s kratico eWOM. 

Upravljanje blagovne znamke zajema aktivnosti, ki spodbujajo pozitivno sliko podjetja in 

produkta v očeh uporabnikov. To počno z oglaševanjem, vendar so se delno te aktivnosti 

prestavile tudi na uporabnike, ki z deljenjem mnenj, slik, sporočil in videoposnetkov prav tako 

gradijo blagovno znamko. Prav tako pomembno je elektronsko ustno izročilo, ki zajema tudi 

ocenjevanje produktov. Ta aspekt spletnega oglaševanja je v zadnjih letih na porastu, saj se 

stranke odločajo za nakup tudi na osnovi izkušenj drugih oseb. Bolj podrobno je aspekt opisan 

v nadaljevanju (Gesualdi 2019). 

V spletnem oglaševanju v grobem ločimo med organskim in plačljivim oglaševanjem. 

Organsko oglaševanje predstavljajo vse aktivnosti, ki jih podjetje izvaja in uporabnike doseže 

organsko oziroma brez vpletanja tretje entitete. Organski doseg je pristen in večinoma doseže 

uporabnike, ki se za to tematiko zanimajo, saj sledijo blagovni znamki na socialnih medijih, 

samostojno iščejo vsebino na spletu, so prijavljeni na elektronsko pošto blagovne znamke, 

sodelujejo pri razpravah na forumih ali delijo vsebino blagovne znamke na svojem osebnem 

računu, ne da bi jih podjetje k temu spodbujalo. Med nekaj orodji organskega dosega spada 

deljenje vsebin v pisni ali video vsebini na spletni strani blagovne znamke in socialnih medijih, 

vpletanje v pogovore na forumih in skupinah, deljenje slikovne, besedilne ali video vsebine 

uporabnikov preko osebnih spletnih strani, socialnih medijev ali z deljenjem mnenja o 

produktu, storitvi ali izkušnji na zato namenjenih platformah. Organsko oglaševanje je 

efektivno prav zaradi pristnosti in zaupanja, da je uporabnik produkta iskren in za oddajo 

mnenja ni finančno nagrajen. Težava organskega oglaševanja je, da jo ponudniki spletnih 

platform zavirajo in s pomočjo algoritmov skrbijo za manjši doseg. Razlog za takšen razvoj je, 
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da v poslovnem modelu organskega oglaševanja ponudniki niso finančno nagrajeni. Največjo 

korist ima blagovna znamka in uporabnik, ne pa tudi entiteta, ki je platformo razvila in skrbi za 

delovanje sistemov. Temu primerno so platforme ponudile cenovno relativno ugodne možnosti 

za oglaševanje blagovnih znamk v obliki plačljivih oglasov (Patrick 2016). 

Plačljivo oglaševanje je širok pojem, ki ne zajema le plačilo za oglaševalski prostor na 

platformi, temveč vse spletne aktivnosti, za katere podjetje nameni finančna sredstva in 

posledično vpliva na mnenje in odločitve potrošnika s primarnim ciljem nakupa produkta ali 

storitve. Plačljivo oglaševanje zajema zakup prostora za oglaševalsko vsebino na spletnih 

straneh, boljše uvrščanje med rezultate iskanja na iskalnikih in tudi spletnih straneh za 

ocenjevanje in izražanje mnenja, primer TripAdvisor, ceneje.si in podobno. Med plačljivo 

oglaševanje sodijo tudi plačljivi ali sponzorirani oglasi na socialnih medijih, tako zakupljeni 

preko ponudnika platforme kot tudi individualnih vplivnežev. Prednost plačljivega oglaševanja 

je, da lahko blagovne znamke efektivno uporabijo oglaševalska sredstva in oglašujejo svojo 

vsebino in tako dosežejo večje število uporabnikov v krajšem času. Podjetja imajo možnost 

analize podatkov iz oglaševanja in sprotnega izboljševanja oglasne vsebine in njene umestitve.  

Vse danes delujoči socialni mediji iztržijo večino svojih prihodkov, torej več kot 90 %, na 

področju spletnega oglaševanja. Temu primerno spodbujajo uporabo plačljivega oglaševanja in 

postopno slabšajo možnosti organskega oglaševanja. Zato je za blagovno znamko pomembno, 

da koristijo tudi plačljivo oglaševanje, saj tako dosežejo svoj potencial in niso omejeni zgolj na 

organsko oglaševanje. Organsko oglaševanje je sicer zelo pomembno, vendar se s časom njegov 

vpliv manjša, saj je finančni interes spletnih platform v nasprotju z brezplačnim oglaševanjem 

(Andersen 2018). 

Oglaševanje na socialnih medijih se bistveno razlikuje od predhodne možnosti oglaševanja 

glede na iskalni niz, ki ga je predstavil Google. Prednost oglaševanja na socialnih medijih so 

podatki, ki jih te platforme zberejo o uporabniku, bodisi informacije, ki jih uporabnik sam 

navede, bodisi informacije, ki jih platforma razbere iz vedenja uporabnika. Podjetja imajo 

možnost svojo oglaševalsko vsebino kar najbolje prenesti glede na ciljno skupino, ki ji želijo 

posredovati oglase. Glede na finančno sposobnost podjetja lahko oglašujejo širši ciljni skupini 

in tudi skupinam, ki so manj naklonjene blagovni znamki. Vse aktivnosti so nadzorovane, 

merjene ter v čitljivi obliki predstavljene oglaševalcem, kar si bomo ogledali tudi v praktičnem 

delu te naloge. To daje oglaševalcem veliko prednost pri izbiri ciljne publike in oglasne vsebine 

(Forsström 2015). 

V praktičnem delu naloge bomo posvetili pozornost plačljivemu oglaševanju na socialnih 

medijih, bolj natančno oglaševanju na Facebooku in Instagramu. Zaradi združitve teh socialnih 

medijev si delita skupno oglaševalsko in analitično orodje, ki ga želimo predstaviti v 

nadaljevanju. 
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4.3 Socialni mediji kot orodje za odnose z javnostmi 

Pomemben del nastopa blagovne znamke na socialnih medijih predstavljajo tudi odnosi z 

javnostmi oziroma PR (ang. Public relations). Socialni mediji so znatno olajšali odnose z 

javnostmi, tako z vidika časa odziva, zadovoljstva kupcev kot s finančnega vidika. Že pred 

časom uveljavitve socialnih medijev je bila meja med marketingom in odnosi z javnostmi v 

praksi nejasna. Teoretična definicija področij je jasna, vendar so podobnosti kot recimo bližina 

do uporabnikov in komuniciranje s kupci tiste, ki otežujejo jasno členitev obeh področij v 

praksi. V času socialnih medijev je ta členitev še veliko težja, saj se za komuniciranje 

marketinških sporočil (oglaševanje) in komuniciranje z uporabniki (individualna komunikacija 

z uporabnikom, primer obravnave reklamacije, pritožbe ipd. …) uporablja praviloma isto 

orodje. Odnosi z javnostmi so vloga managementa, ki skrbi za obojestranska pozitivna razmerja 

z več deležniki. Marketing oziroma oglaševanje se osredotoča na finančne operacije, ki so v 

korist podjetju. Trend se nagiba k vedno večjim prekrivanjem teh področij in strokovnjaki so 

mnenja, da bosta področji v naslednjih letih še tesneje povezani. K zameglitvi meja pripomorejo 

tudi novi koncepti, kot so vsebinski marketing in v dobesednem prevodu novinarstvo blagovne 

znamke (Gesualdi 2019). 

V tretjem poglavju z naslovom Socialni mediji smo predstavili uporabo socialnih medijev in 

njihovo visoko rast v zadnjih desetih letih. Vse večja uporaba socialnih medijev je razlog, zakaj 

jim področji oglaševanja in odnosov z javnostmi posvečata veliko pozornosti. Večje 

spremembe na tem področju predstavljajo zaton klasičnih komunikacijskih kanalov, možnost 

neprestane komunikacije v živo med organizacijo in deležniki in časovni pritisk glede časa 

odziva. Z zatonom klasičnih komunikacijskih kanalov mislimo na kanale, kot so sporočila za 

javnost in tiskovne konference, ki so omogočale daljšo pripravo na odzive publike. Možnost 

neprestane komunikacije v živo in vodenja dialogov, ki jih omogočajo socialni mediji, imajo 

tudi negativne učinke. Pritisk na oddelek za odnose z javnostmi je večji, saj se lahko deležniki 

odzovejo na objavo v zelo kratkem času, kar je lahko pozitivno in tudi negativno. Podjetja so 

izgubila možnost planiranja in časovno zaostalega odgovora na situacije, saj se morajo na 

dogodke odzvati hitro, kar pomeni, da imajo manj časa za strateško pripravo odziva (Gesualdi 

2019). 

4.4 Percepcija uporabnikov, ocene in mnenja ter vplivneži 

Socialni mediji so omogočili razvoj »socialne trgovine« (ang. social commerce). Ta izraz 

zajema spletno kolaboracijo in socialno deljenje informacij o produktih in storitvah. Deljenje 

potrošniških nakupovalnih izkušenj z vrstniki omogoča deljenje znanja in informacij, na osnovi 

katerih se potencialni kupci odločijo za nakup ali proti njemu. Socialna trgovina uporablja 

različne mehanizme za deljenje informacij in vzpostavitev pomoči uporabnikom. Nekateri od 

teh mehanizmov so digitalne skupnosti, forumi, ocene, mnenja ter ''refferals'' ali v dobesednem 

prevodu napotnice in priporočila.  
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Skupnosti in forumi so socialne platforme, na katerih lahko uporabniki delijo svoja mnenja 

glede blagovne znamke in produktov, udeležijo se lahko diskusij o prednostih in slabostih ter 

tako delijo svoja prepričanja ter izkušnje. Forumi so priljubljeni za dražje produkte, za produkte, 

kjer so mnenja zelo različna in tudi za bolj znane blagovne znamke z veliko uporabniki in 

zanimanja. Ocene in mnenja so pri spletnih nakupih prva oporna točka, ki kupcu pomagajo pri 

nakupu. Potencialne stranke, ki so pred odločitvijo nakupa produkta, naročila storitve ali 

udeležitve dogodka, se zaradi pomanjkanja izkušenj opirajo na izkušnje drugih uporabnikov in 

tako sprejemajo odločitve. Prav tako so pomembna tudi priporočila in napotnice; pri slednjih je 

treba ločiti med plačljivimi in neplačljivimi priporočili. Tudi pri tem načinu deljenja informacij 

se potencialni kupci zanašajo na izkušnje kupcev. Našteti mehanizmi imajo svoje posebne 

lastnosti in tudi ciljno publiko. Vsem je skupno, da gre za uporabniško ustvarjeno vsebino, ki 

je deljena preko socialnih medijev. Pomembno je omeniti, da so ti mehanizmi na voljo tudi 

izven socialnih medijev. Posebnost je, da na socialnih medijih osebe delijo informacije s svojim 

osebnim profilom, kar pripomore k večjemu zaupanju drugih uporabnikov (Tajvidi idr. 2018). 

Podjetja so zaznala potencial v tako imenovanih ambasadorjih, ki so učinkoviti pri razvoju 

blagovnih znamk in imajo širši vpliv na svoje sledilce. Ambasadorji oziroma tako imenovani 

vplivneži so osebe, ki imajo večje število sledilcev in s svojim mnenji ter objavami vplivajo na 

ključne odločitve pri sledilcih. Ambasadorji ustvarjajo vsebino, s katero pridobivajo nove 

sledilce in večajo prepoznavnost blagovne znamke. Primarno komunicirajo z deljenjem objav 

na socialnih medijih, blogih ali vlogih, ki so lahko tudi plačana oglasna vsebina nekega podjetja. 

Glavna prednost za podjetja je, da ambasadorji že imajo zveste sledilce, ki zaupajo mnenju 

osebe, ki ji sledijo. Zato lahko blagovna znamka neposredno in organsko dostopa do ciljnih 

skupin. Blagovne znamke s tem ne oglašujejo geografsko, temveč glede na interesno skupino 

in koristijo zaupanje in vpliv ambasadorja.  

Socialni mediji so omogočili, da blagovne znamke dostopijo do nišnih skupin in jih s pomočjo 

ambasadorjev primerno nagovorijo. Ambasadorji poznajo svojo ciljno skupino in vedo, kakšni 

produkti so primerni in na kakšen način jih lahko oglašujejo ter hkrati ohranijo kredibilnost v 

očeh sledilcev. Razlika je, da so blagovne znamke v klasičnem oglaševanju večinoma 

nagovarjale širšo publiko in bile pri tem omejeno uspešne, s pomočjo ambasadorjev pa jim je 

uspelo vzpostaviti novo raven zaupanja. Razlog je v tem, da uporabniki zaupajo mnenju oseb, 

ki jih idealizirajo in spoštujejo (Glucksman 2017). 

Zgoraj našteti mehanizmi deljenja informacij med vrstniki in ocenjevanja se ne nanašajo zgolj 

na produkte in spletno trgovino, temveč tudi na storitve, spletno izkušnjo in blagovne znamke. 

Uporabnik ne odda mnenja zgolj o produktu samem, ampak je vsako njegovo mnenje tudi 

mnenje o blagovni znamki in izkušnji uporabnika. Rečeno drugače, če kupec pusti negativno 

oceno in mnenje, je to večinoma slika njegove celotne izkušnje z blagovno znamko in tako je 

tudi dojeta v očeh drugih uporabnikov. Posledično je za vsako podjetje, ki nastopa na socialnih 
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medijih, pomembno, da posveti pozornost ocenam in mnenjem uporabnikov, saj lahko ti 

oblikujejo dojemanje blagovne znamke drugega uporabnika (Tajvidi idr. 2018). 

4.5 Uporabnik kot soustvarjalec blagovne znamke podjetja 

Ideja, da je lahko uporabnik soustvarjalec blagovne znamke in doprinese k vrednosti podjetja, 

je nastala še pred razvojem socialnih medijev. Vendar je v času socialnih medijev postala bolj 

zanimiva in tudi oprijemljiva, kar je posledica možnosti dvosmerne komunikacije, ki smo jo že 

opredelili v zgornjih poglavjih. Soustvarjanje blagovne znamke zajema skupno idealizacijo, 

sooblikovanje in sorazvoj novih produktov. Dodana vrednost za blagovno znamko je 

ustvarjena, ko uporabniki iz pasivne vloge vstopijo v aktivno vlogo partnerja v oblikovanju 

novih izdelkov. Soustvarjanje ima poleg dejstva, da uporabnik predstavi svoje potrebe, tudi 

prednost v tem, da razvija dolgoročno razmerje z uporabnikom in krepi zaupanje med podjetjem 

in uporabniki. Soustvarjanje blagovne znamke velja za zelo tržno usmerjeno logiko, ki temelji 

na osredotočenosti na stranke. Zanjo je značilno, da je socialen, dinamičen, interaktiven in 

neprestan proces, ki zajema delitev odločanja o razvoju blagovne znamke z vsemi deležniki 

(Tajvidi idr. 2018). 

V procesu soustvarjanja blagovne znamke je pomembno pridobiti pogled uporabnikov na 

blagovno znamko. Podjetje se mora prilagajati potrebam trga in eden od načinov, kako lahko 

to stori, je pridobivanje mnenj o blagovni znamki ter njen razvoj  v pravi smeri. Podjetje lahko 

mnenja pridobi na več načinov, in sicer z intervjuji, z anketami, s prebiranjem forumov in več. 

Ne glede na način pridobivanja mnenj so vsekakor pomembna pravilna vprašanja in objektivna 

interpretacija odgovorov. Z objektivno interpretacijo odgovorov mislimo, da morajo osebe, ki 

so odgovorne za blagovno znamko, odmisliti svoja prepričanja o njej in poslušati prepričanja 

strank. Ena od velikih prednosti sodobnega sveta je povezanost uporabnikov, strank in podjetij 

preko spleta in socialnih medijev, ki omogoča, da je komunikacija neprestana in poteka v obe 

smeri. Posledično lahko podjetje pridobi mnenje o blagovni znamki, storitvi in izdelku po in 

tudi pred dejanskim plasiranjem na trg (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015). 
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5 BLAGOVNA ZNAMKA FESTINNO 

Blagovna znamka INNO je znamka projekta Nuvolak2 in se zavzema za podporo inovacijam. 

»S ciljem razvoja inovativnih marketinških praks za doseganje globalne konkurenčnosti malih 

in srednjih ter zagonskih podjetij na slovensko-italijanskem čezmejnem območju povezuje 

znanje, izkušnje in dobre prakse vodilnih podjetij na področju tematike inoviranja, marketinga, 

brendinga in uporabe sodobnih IK-tehnologij.« (Ruzzier 2018). 

 

Slika 6: Blagovne znamke INNO 

Vir: INNO 2018. 

Blagovna znamka INNO zajema več področij, kot je vidno na zgornji sliki 6, in so v 

nadaljevanju tudi na kratko opisana. INNOtools stoji za večjezično spletno platformo 

Mikrobiz.net, ki je osredotočena na podjetništvo in zajema orodja ter informacije na to temo, 

med drugim tudi za izdelavo poslovnih načrtov in blagovnih znamk. INNOtalks so podjetniški 
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klepeti, v sklopu katerih INNO gosti uspešne podjetnike, ki delijo svoje zgodbe in nasvete ob 

neformalnih pogovorih. INNOlab je v letu 2018 vzpostavil učilnico, ki nudi uporabnikom vrsto 

sodobnih tehnologij, ki jih lahko uporabljajo za inoviranje in prototipiranje. INNOschool skrbi 

za prenos znanj iz prakse in gospodarstva v akademsko sfero. INNOtips so delavnice in krajša 

informativna svetovanja na temo podjetništva in posebej na temo mednarodne konkurenčnosti. 

INNOblog so novice iz sveta podjetništva, marketinga in dobrih praks na območju Slovenije in 

Italije. FestINNO je letni čezmejni dogodek na temo podjetništva in inovacij, ki vabi študente 

in zainteresirano javnost na zanimive delavnice in predstavitve (INNO 2018). 

Za našo raziskavo je v sklopu znamk INNO najbolj zanimiva znamka FestINNO, ki predstavlja 

festival inovativnosti. Oglaševalski material smo sestavili za ta dogodek, ga tudi dejansko 

oglaševali ter tako tudi posredno okrepili spletno prepoznavnost blagovne znamke. 

5.1 Digitalni kanali blagovne znamke INNO 

Blagovna znamka INNO ima trenutno naslednjo digitalno prezenco: 

• Spletna stran: Http://www.inno.si. 

• Aktivni socialni mediji, navedeni na spletni strani: 

• LinkedIn: Https://www.linkedin.com/company/inno-si/ (datum zadnje objave na 

platformo je 31. 5. 2019) (INNO-si 2019). 

• Facebook: Https://www.facebook.com/INNOshare/ (datum zadnje objave na platformo 

je 28. 12. 2019) (INNOvation sharing center 2019). 

• Neaktivni socialni mediji: 

• Twitter: Https://twitter.com/fesinno (datum zadnje objave na platformo je 19. 2. 2016) 

(FestINNO 2016). 

• Instagram je izbrisan. 

5.1.1 Analiza digitalnega kanala spletne strani www.inno.si 

Spletna stran znamke INNO je aktivna od 7. 5. 2017, beleženje spletnega dogajanja pa se je 

začelo 18. 2. 2018. V tem času je zabeležila 19.457 ogledov strani, pri čemer je bilo 15.062 

edinstvenih ogledov strani. Povprečen čas ogleda strani je bil 2 minuti in 39 sekund, kar velja 

za dobro vrednost v dotični industriji. Najslabši beležen mesec je bil februar 2018 s 66 ogledi 

strani, med katerimi je bilo 42 edinstvenih ogledov strani. Najboljši mesec je maj 2019 s 3.927 

ogledi strani in od tega s 3.187 edinstvenimi ogledi strani s povprečno dolžino ogleda strani 2 

minuti 58 sekund. Na dan dogodka 14. 5. 2019 je spletno stran obiskalo 642 obiskovalcev. 

Spletna stran ne uporablja plačljivih oglaševalskih orodji, na primer Google AdSense, in se 

razvija zgolj organsko (Google analytics INNO 2019). 
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Najbolj obiskane strani spletne strani INNO so: /festinno/ z 20,94 % vsega spletnega prometa 

oziroma 4.074 ogledi strani. Naslednja je domača stran /domov z 18,94 % ali 3.685 ogledi. 

Sledita ji /en/home in /it/home s skupaj 14,47 % oziroma 2.814 ogledi. Na petem in šestem 

mestu sta jezikovni različici /it in /en/festinno s skupaj 1.088 obiskovalci, nato sledijo bolje 

obiskane novice /sileo-prvi-fotovoltaicni-stresniki-z-resitvijo-za-spomenisko-varstvo/, /dejan-

roljic-eligma-ico-je-izjemno-trdo-delo/ in /en/alpenite-proud-to-be-digital-frontiners/. Na 

deseto mesto se je z 227 ogledi in deležem 1,17 % uvrstil /innoblog/ (Google analytics INNO 

2019). 

Na spletni strani se objavljajo vsebine v treh jezikih: slovenskem, angleškem in italijanskem. 

Objavljajo se v povprečju trije prispevki mesečno, ki dosegajo od 2 do 522 ogledov. Slabše so 

obiskane italijanske vsebine, ki v povprečju dosegajo manjše število ogledov. Največ ogledov 

imajo vsebine v slovenskem jeziku (INNO 2018). 

5.1.2 Analiza digitalnega kanala Facebook 

Najbolj aktiven socialni profil znamke INNO je na Facebooku, imenovan INNOvation sharing 

Center. Profil je bil ustanovljen 25. 7. 2012 in je na dan 30. 12. 2019 štel 2.838 aktivnih 

sledilcev. V povprečju doseže dnevno 223 ogledov prispevkov, izračunano na mesečni ravni, 

doseg prispevkov narašča. Na ravni kvartala je v povprečju 198 dnevnih ogledov prispevkov, 

kar je za 56 ogledov na dan več kot v prejšnjem kvartalu, torej v tretjem kvartalu leta 2019 

(INNOvation sharing center 2019). 

Profil je uspel v četrtem kvartalu letu 2019 povečati skupnost z 2.635 sledilcev dne 1. 10. 2019 

na 2.838 sledilcev 30. 12. 2019. Večinski delež tega povečanja lahko pripišemo plačljivemu 

oglaševanju. Od 203 novih sledilcev v tem obdobju je 20 sledilcev organsko začelo slediti strani 

preko iskalnih rezultatov ali neposredno na profilu blagovne znamke. Ostalih 183 sledilcev je 

začelo znamko slediti kot neposreden rezultat oglaševanja, pri čemer je 144 oseb profil začelo 

slediti kar iz oglasa, ostale osebe pa so preko oglasa prišle na domačo stran in od tam začele 

slediti INNOvation sharing Center (INNOvation sharing center 2019). 

Profil na Facebooku je zelo aktiven in uredniki objavljajo dnevno nove prispevke na temo 

podjetništva in inoviranja ter globalnih trendov razvoja. Glede na uredniško presojo se določene 

vsebine podkrepijo s plačljivim oglaševanjem v manjšem obsegu. 

Blagovna znamka je že v letu 2018 v manjšem finančnem obsegu koristila oglaševalsko 

platformo. V časovnem obdobju oglaševanja so tako dosegli v povprečju 632 plačljivih dnevnih 

ogledov, z nadpovprečnimi ogledi avgusta, septembra in oktobra 2018. Trenutno znamka le 

občasno uporablja plačljivo oglaševanje. Najboljši povprečni doseg in tudi interakcijo 

uporabnikov imajo prispevki z video vsebino, sledijo slike in statusi, zadnji pa so prispevki s 

povezavami, ki uporabnika pošljejo izven Facebookovih strani. Kot že v teoretičnem delu 



37 

ugotovljeno, se socialni mediji borijo za pozornost uporabnikov in čas, ki ga ta preživi na 

platformah. Video vsebine pripomorejo k višanju časa, ki ga uporabnik preživi na Facebooku, 

medtem ko ga zunanje povezave manjšajo, zato temu primerno Facebook zagovarja vsebine z 

video datotekami (INNOvation sharing center 2019). 

5.2 Raziskovalni okvir 

V tem poglavju bomo opredelili načrt raziskave, vzorec ter način zbiranja podatkov. Pod 

zadnjim naslovom tega odstavka bomo definirali parametre za postavljanje sklepov. 

5.2.1 Načrt raziskave oziroma oglaševanja 

V fazi raziskovanja smo se osredotočili na oglaševanje trem različnim interesnim skupinam. 

Oglaševanje je potekalo s pomočjo Facebookovega Ads Managerja, to je orodja, ki se uporablja 

za oglaševanje na socialnih medijih Facebook in Instagram. Podatke, pridobljene na osnovi 

raziskave, smo razbrali s pomočjo analitičnega orodja, ki ga Facebook Ads Manager nudi v 

sklopu oglaševalskega orodja. 

Oglaševanje se je začelo 3. 5. 2019 in je trajalo do 14. 5. 2019 oziroma do skupne oglaševalske 

frekvence 2,8 (to je frekvenca, ki pove, kolikokrat ista oseba v povprečju vidi isti oglas). 

Potekalo je na socialnih medijih Facebook in Instagram, saj je v času pisanja in poteka raziskave 

blagovna znamka FestINNO še aktivno uporabljala obe platformi. 

V raziskavi smo uporabili dve obliki oglaševalskih vsebin, in sicer video in sliko. Obe vsebini 

sta imeli enak besedilni opis, razlika pa je bila zgolj v medijski vsebini. Oglaševalski vsebini 

sta imeli oglaševalski proračun 192 € oziroma 96 € na vsebino. 

V sklopu naloge smo analizirali tudi stroške in uspešnost oglaševanja na osnovi parametrov, 

kot so doseg, število prikazov, strošek na rezultat, unikatni kliki, frekvence, strošek na 1.000 

prikazov, strošek na 1.000 doseženih oseb, interaktivnost, število klikov in druge pomembne 

parametre. 

Pridobljene podatke smo nato ovrednotili, jih organizirali v smiselne skupine in jih delno tudi 

ponazorili v obliki tabel in grafov. Na osnovi podatkov smo odgovorili na raziskovalna 

vprašanja in postavili sklepe ter priporočila za blagovno znamko. Sklepi ne zajemajo le 

priporočil, ki so oblikovana na osnovi rezultatov oglaševanja, temveč tudi priporočila, 

oblikovana na osnovi večletnih izkušenj oglaševanja na socialnih medijih in poznavanja 

slovenskega trga. 

Raziskovalna vprašanja, na katera smo želeli odgovoriti v sklopu naloge, so: 

1. Katera platforma je za definirane ciljne skupine najbolj primerna za oglaševanje z vidika 

učinkovitosti vloženih sredstev? 
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2. Katera testna skupina je najbolj dojemljiva za ciljna sporočila blagovne znamke glede na 

njen odziv na oglase? 

3. Kakšna je razlika zabeleženih obiskov spletne strani in večanje skupnosti na Facebooku v 

času aktivnega oglaševanja v primerjavi z enakim obdobjem brez oglaševanja? 

5.2.2 Vzorec raziskave, način zbiranja podatkov in analize podatkov 

Vzorec raziskave sestavljajo tri skupine, ki se med seboj razlikujejo po interesih. Osnovni 

podatki so za vse skupine enaki: kraj bivanja je Slovenija, govoreč jezik je slovenščina, spol je 

moški in ženski, starost med 18 in 34 let. Glede na te osnovne podatke in interese A, B ter A in 

B, smo tvorili skupine A, B in C, ki se razlikujejo zgolj po interesnih sklopih. Tako smo dobili 

velikost vzorca raziskave 190.000. 

Način zbiranja podatkov in analize podatkov 

Podatki so bili zbrani s plačljivim oglaševanjem na platformah Facebook in Instagram in 

analizirani s pomočjo  Facebookovega orodja Ads Manager, do katerega imamo dostop preko 

Facebookovega profila INNOvation Sharing center. Podatke smo nato izvozili iz orodja v obliki 

Excelove datoteke in jih med analizo ovrednotili glede na namen naloge, jih organizirali v 

smiselne skupine ter jih delno tudi grafično ponazorili. Pri analizi podatkov smo se osredotočili 

na ključne parametre, ki so definirani v naslednjem poglavju. Stopnja analize podatkov je 

zajemala filtriranje relevantnih informacij od manj relevantnih ter organiziranje v smiselne 

skupine, grafe in tabele. Na osnovi te faze smo dobili urejene ključne podatke, ki so nam v 

naslednji fazi pomagali pri odgovorih na raziskovalna vprašanja in oblikovanju sklepov. 

5.2.3 Definicija parametrov in kriteriji za postavljanje sklepov 

V nalogi smo si zastavili tri raziskovalna vprašanja, na katera želimo odgovoriti. Za vsako 

vprašanje so pomembni različni parametri, na katere smo se osredotočili pri odgovorih.  

Za prvo in drugo raziskovalno vprašanje, ki se nanašata na najbolj primerno platformo in testno 

skupino z vidika učinkovitosti, smo primerjali dva parametra. Prvi parameter je  strošek na klik 

oziroma interakcija uporabnika z oglasom, ki je pokazatelj najbolj ekonomične porabe sredstev 

glede na platformo in testno skupino. Manjši kot je strošek na klik, bolj ekonomična je 

platforma oziroma testna skupina za oglaševanje tovrstne vsebine. Strošek na klik je parameter, 

ki je sestavljen iz vseh porabljenih sredstev, deljenih z vsemi kliki na oglas, saj je to primarni 

cilj tega načina oglaševanja. Več kot je klikov na oglas ob nespremenjenem vložku denarnih 

sredstev, boljša je ekonomičnost oglasa. Za klik se šteje vsaka interakcija uporabnika, pri kateri 

je ta kliknil na gumb »več«, na link v oglasu ali na profil blagovne znamke. Žal je na tej točki 

merjenje nadaljnjega dogajanja omejeno, torej ne vemo, kaj uporabnik naredi po nastalem 
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kliku. Število klikov na oglas je odvisno od več dejavnikov, kot so oglaševalska platforma, 

vsebina oglasa in skupina.  

Drugi odločilen parameter za iskanje odgovorov na prvo in drugo raziskovalno vprašanje je 

strošek na 1.000 prikazov. Ta parameter je povezan s prepoznavnostjo blagovne znamke, saj 

menimo, da večkrat kot uporabnik vidi blagovno znamko, bolj se mu ta vtisne v spomin. Prikaz 

pomeni, da je uporabnik oglas videl enkrat ali večkrat, a ni nujno naredil kakršne koli 

interakcije. V tem primeru se za prikaz šteje, tudi če uporabnik oglas preskoči. Ta parameter je 

bil izbran, saj je po našem mnenju odločitev o boljši platformi, vsebini ali skupini pomanjkljiva, 

če se orientiramo samo na ekonomičnost oglasa. Po našem mnenju se mora blagovna znamka 

odločiti o najbolj primernem načinu oglaševanja glede na trenutne potrebe. V kolikor je cilj 

blagovne znamke večja angažiranost uporabnikov, prodaja ali pridobivanje kontaktnih 

informacij, je bolj primeren parameter strošek na klik. V kolikor želi graditi na prepoznavnosti, 

je zanjo bolj ugoden parameter strošek na 1.000 prikazov. Posledično lahko dobimo dva 

različna odgovora na raziskovalno vprašanje, in sicer en odgovor z vidika ekonomičnosti in 

drugega z vidika ugodnejšega širjenja prepoznavnosti. 

Tretje raziskovalno vprašanje se nanaša na razliko zabeleženih obiskov spletne strani in večanja 

skupnosti na Facebooku v času aktivnega oglaševanja v primerjavi z enakim obdobjem brez 

oglaševanja. Na vprašanje smo odgovorili z vpogledom v statistiko spletne strani in 

Facebookove strani. Primerjali smo rast sledilcev maja 2018, ko ni bilo oglaševanja, in rast 

maja 2019, ko je potekalo aktivno oglaševanje na platformah Facebook in Instagram. Prav tako 

smo primerjali obiskanost spletne strani v absolutnih številkah leta 2018 in 2019. Bolj podrobno 

smo raziskali oglaševalski časovni okvir od 3. 5. 2019 do 14. 5. 2019 in ga tudi razložili. 

Za postavljanje sklepov in  oblikovanje priporočil za dotično blagovno znamko smo preučili 

relevantne parametre. V tej točki se nismo omejili na vnaprej določene parametre, temveč smo 

v sklopu raziskave relevantne parametre identificirali in podali smernice za optimalno 

oglaševanje na platformah Facebook in Instagram. 

5.3 Raziskava 

V tem poglavju bomo natančneje predstavili skupine, ki so bile zajete v raziskavo. Pogledali si 

bomo proces raziskovanja in vsebino ter podatke analizirali. 

5.3.1 Predstavitev skupin 

Vzorec, ki je bil zajet v oglaševanje, je bil sestavljen iz naslednjih osnovnih parametrov: kraj 

bivanja je Slovenija, govorni jezik je slovenščina, spol je moški in ženski ter starost je med 18 

in 34 letom. Na osnovi teh podatkov smo dobili potencialni vzorec velikosti 420.000 oseb. 
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420.000 oseb predstavlja ob času pisanja magistrske naloge kar 43 % vseh aktivnih uporabnikov 

spleta na območju Slovenije. Na tej stopnji je vzorec prevelik in tudi premalo natančen za 

učinkovito oglaševanje. Zato smo sestavili tri interesne skupine. Oglaševalske skupine so se 

razlikovale zgolj glede interesov, vsi ostali podatki pa so ostali nespremenjeni. Z vpeljavo 

interesov se je vzorec zmanjšal s 420.000 oseb na 190.000 oseb, interesi in skupine pa so opisani 

v nadaljevanju. 

Skupina A je tako štela 27.000 oseb, vanjo pa so bile zajete osebe, ki so v svojem profilu izkazale 

interes o naslednjih slavnih podjetniških osebnostih: Elon Musk, Tai Lopez, Grant Cardone, 

Robert Kiyosaki, Richard Branson, Gary Vaynerchuk, Tim Ferriss, Larry Page, Peter Thiel in 

Ryan Holiday. Izključeni so interesi skupine B. 

Skupina B je štela 120.000 oseb. V tej skupini so bile zajete osebe, ki imajo v svojem profilu 

navedene interese glede področij Startup Company ali Entrepreneurship. Izključeni so interesi 

skupine A. 

Skupina C je štela 50.000 oseb, v njej pa so bile osebe, ki imajo enak interes kot osebe v A in 

B skupini. 

5.3.2 Raziskovanje 

Raziskovanje oziroma v tem primeru konkretno oglaševanje na platformah Facebook in 

Instagram se je začelo nekaj dni pred pričetkom oglaševanja. Najprej smo pridobili video in 

slikovno gradivo in ga oblikovali ter naredili načrt oglaševanja. Kratek video smo sestavili iz 

izrezkov videa FestINNO iz leta 2018. Slikovno gradivo smo prav tako izbrali iz nabora slik iz 

leta 2018. Dne 2. 5. 2019, torej en dan pred pričetkom oglaševanja, smo sestavili vse tri skupine 

in 12 oglasov, tako da je bilo vse pripravljeno na začetek oglaševanja. To je potekalo 12 dni, in 

sicer med 3. 5. 2019 in 14. 5. 2019. V času oglaševanja smo večkrat dnevno spremljali rezultate 

in delovanje oglasov, s čimer smo zagotovili, da oglaševanje deluje normalno in da bomo dobili 

kakovostne rezultate. Za oglaševanje je bilo namenjenih 96 € za video in 96 € za slikovno 

gradivo. Od razpoložljivih sredstev je bilo porabljenih 160,97 €, in sicer 79,93 € za video 

vsebine in 81,03 € za slikovne vsebine. Ta sredstva so bila porazdeljena na tri skupine (A, B in 

C) za video vsebine na platformi Instagram in Facebook ter prav tako za slikovno vsebino. 

Skupaj je bilo za eno vsebino, skupino in platformo (primer skupina C, platforma Facebook in 

vsebina video) namenjenih 16 €.  

Oglaševanje je bilo organizirano po naslednji strukturi: prvo raven je predstavljala vsebina, 

torej video in slika (video in image), druga raven pa je bila razdeljena na platforme in skupine. 

Primer za video: C-IG-VID, C v tem primeru predstavlja interesno skupino, IG predstavlja 

platformo na kateri se je oglaševalo in VID predstavlja vrsto vsebine, v tem primeru video. 

Označba C-IG-VID nam torej pove kateri skupini, na katerem kanalu in v kateri obliki je bilo 
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oglaševano. Vsi oglasi so se pomikali proti odmerjenim sredstvom, vendar jih noben oglas ni 

dosegel. Porabljena sredstva so bila pri približno 13 € na oglas. Razloga za ustavitev oglasov 

pred porabo sredstev sta bila dosežena predvidena oglasna frekvenca (torej kolikokrat ista oseba 

vidi isti oglas) in nesmiselnost oglaševanja dogodka, ko se je ta že začel. Ob zaključku 

oglaševanja so bili na voljo že rezultati. 

V nalogi smo že predstavili tako platforme, na katerih smo oglaševali, kot tudi vzorec in 

skupine. V naslednjem odstavku bomo predstavili oglasne vsebine, jih razložili in podkrepili 

razlago z vizualnimi elementi. 

Oglasna vsebina video se je predvajala na platformi Instagram v obliki zgodb (ang. story), na 

platformi Facebook pa v obliki objave v novicah (ang. news feed). Na spodnji sliki je prikazan 

primer za oglasno vsebino na Facebooku in Instagramu. 

 

Slika 7: Videooglasna vsebina na platformi Facebook 

Vir: INNOvation sharing center 2019. 

Dodan je bil kratek opis in link, ki je vodil na spletno stran z dnevnim programom dogodka. 

Video je bil narejen v obliki napovednega videa dolžine petih sekund in se je zaključil z 

logotipom FestINNO. 
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Slika 8: Videooglasna vsebina na platformi Instagram 

Vir: INNOvation sharing center 2019. 

Slikovno oglasno vsebino smo predvajali na Facebooku in Instagramu v obliki slike z 

besedilom, ki je bila postavljena v novice (ang. news feed). Vsebina je bila predvajana na 

telefonu, tablici in namiznem računalniku. V spodnjih dveh slikah 9 in 10 sta primera oglasne 

vsebine. 

 

Slika 9: Slikovna oglasna vsebina na platformi Facebook 

Vir: INNOvation sharing center 2019. 
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Šlo je za preprosto oglasno vsebino, kratek opis in povezavo, ki je vodila na program dogodka 

FestINNO. Pod sliko je bila nastavljena tudi pasica za prijavo na dogodek s prijavnim gumbom 

(ang. sign up), povezava pa je vodila na spletno stran http://inno.si. 

 

Slika 10: Slikovna oglasna vsebina na platformi Instagram 

Vir: INNOvation sharing center 2019. 

5.3.3 Analiza in interpretacija podatkov 

V tem poglavju si bomo podrobneje pogledali večino parametrov, ki nam jih nudi oglaševalsko 

orodje Facebook Ads Manager, saj smo na njihovi osnovi v nadaljevanju postavljali sklepe in 

priporočila. Poglobljeno smo analizirali in predstavili podatke za video in slikovno gradivo ter 

podatke analizirali z vidika platforme in skupin A, B in C. V podpoglavju smo prikazali podatke 

spletne analitike in jih analizirali. Ti so nam v naslednjem poglavju pomagali pri odgovoru na 

tretje raziskovalno vprašanje. 

Oglasna vsebina je v navedenem časovnem obdobju s porabljenimi sredstvi 160,97 € dosegla 

103.352 prikazov oglasa in kar 41.700 edinstvenih oseb od skupno 190.000. Od vseh doseženih 

oseb je na oglas kliknilo 431 oseb in s tem pokazalo zanimanje za vsebino. Z oglasi smo v 

povprečju dosegli oglasno frekvenco 2,48, kar je manj, kot smo načrtovali. Strošek klika na 

oglas je v povprečju znašal 0,37 €, medtem ko je povprečni strošek na 1.000 dosegov znašal 

3,86 €, pri čemer je bila najvišja vrednost 12,72 € in najnižja vrednost 1,53 € (doseg pomeni 
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doseg edinstvene osebe). Na 1.000 prikazov smo dosegli povprečen strošek 1,56 €, z izredno 

nizkimi stroški oglaševanja na Instagramu. Najnižja vrednost je znašala 0,88 € (kot prikaz se 

štejejo vsi prikazi, tudi večkrat istih oseb).  

Odzivi na objave nam povedo skupno število dejavnosti, ki so bile storjene kot posledica 

oglasov. Mednje štejemo všečkanje strani in objave, klik na link ali ponudbo oglasa, obisk 

strani, komentiranje ali deljenje objave in klik na vsebino, torej sliko ali video. Teh je bilo 

2.440, večina pa jih prihaja iz naslova video vsebine. Razlog je v načinu, kako Facebook beleži 

aktivnost, in v dejstvu, da uporabnik pri videu večkrat opravi klik nazaj ali video tudi zaustavi. 

Slabše so se odrezali slikovni oglasi; primer slabših rezultatov s 14 kliki od 5.828 prikazov je 

dosegla skupina B na Instagramu. Podatki so pridobljeni iz spodnje preglednice številka 6. 

Preglednica 6: Skupni rezultati oglaševanja vseh možnih variacij 

Ime 

skupine Klik 

Strošek 

na klik 

v EUR Doseg Prikaz 

Strošek 

v EUR Frekvenca 

Strošek 

na 1000 

dosegov 

v EUR 

Strošek 

na 1000 

prikazov 

v EUR 

SKUPNO 431 0,37 41.700 103.352 160,97 2,48 3,86 1,56 

A/FB/IMG 35 0,40 1.150 5.809 13,94 5,05 12,12 2,40 

B/FB/IMG 41 0,33 3.015 6.377 13,73 2,12 4,55 2,15 

C/FB/IMG 63 0,22 1.393 4.812 13,64 3,45 9,79 2,83 

A/FB/VID 42 0,32 1.054 4.795 13,41 4,55 12,72 2,80 

B/FB/VID 76 0,18 2.485 5.810 13,37 2,34 5,38 2,30 

C/FB/VID 56 0,24 1.266 4.405 13,38 3,48 10,57 3,04 

A/IG/IMG 10 1,33 6.364 9.818 13,26 1,54 2,08 1,35 

B/IG/IMG 8 1,65 5.828 9.017 13,22 1,55 2,27 1,47 

C/IG/IMG 16 0,83 5.573 8.615 13,25 1,55 2,38 1,54 

A/IG/VID 27 0,49 8.692 15.152 13,29 1,74 1,53 0,88 

B/IG/VID 31 0,43 8.381 14.431 13,27 1,72 1,58 0,92 

C/IG/VID 26 0,51 8.287 14.311 13,21 1,73 1,59 0,92 

Povprečje 35,9 0,37 3.475 8.612 13,41 2,48 3,86 1,56 

Vir: Facebook Ads Manager 2019. 

Prvi pogled nam pove, da je platforma Facebook bolj učinkovita z vidika ekonomičnosti glede 

na vsoto klikov in strošek na posamezen klik. Eden od razlogov je zagotovo zbranost 

uporabnika pri prebiranju vsebine, ki je na Instagramu manjša. Na drugi strani vidimo, da je 

Instagram bolj učinkovit z vidika stroškov prikaza in dosega. V zadnji vrstici so prikazane tudi 

povprečne vrednosti stolpcev. 

Za video vsebine se je porabilo 79,93 €, kar predstavlja 49,65 % porabljenih sredstev. Z video 

oglasi smo uspeli doseči 258 klikov na oglas ali 59,86 % vseh klikov. Dosegli smo 26.613 oseb 



45 

in 58.904 prikazov oglasa, kar predstavlja 56,99 % vseh prikazov. Kot že omenjeno, je bil 

povprečni strošek na klik vseh oglasnih vsebin 0,37 €, tehtani povprečni strošek video vsebin 

pa je bil z 0,31 € stroška na klik pod povprečjem. Povprečna tehtana oglasna frekvenca je bila 

z 2,21 pod predvideno frekvenco, z najvišjo vrednostjo pri skupini A s 4,55 in najnižjo z 1,72 

pri skupini B. Eden od vplivnih razlogov za takšno razporeditev frekvence je bilo število oseb 

v skupini. Razlog za razliko v številu prikazov na platformah je tudi kakovost prikazov, saj je 

verjetnost, da oseba na Instagramu izvede pozitiven dogodek, manjša kot na Facebooku, temu 

primerno je tudi prikaz na Instagramu višji. Domnevo potrdi dejstvo, da je bilo na platformi 

Facebook doseženih 174 klikov, kar predstavlja 67,44 % vseh klikov oziroma za kar 107 % več 

klikov kot na platformi Instagram kljub višjemu številu prikazov in dosega. Sledi, da kljub 

višjim številom prikazov in nižjimi stroški na 1.000 ogledov video vsebine na Instagramu ne 

dosežejo toliko dogodkov (ang. event) kot video vsebine na platformi Facebook. 

Preglednica 7: Rezultati oglaševanja video vsebine 

Ime 

skupine 
Klik 

Strošek 

na klik 

v EUR 

Doseg Prikaz 
Strošek 

v EUR 
Frekvenca 

Strošek 

na 1000 

dosegov 

v EUR 

Strošek 

na 1000 

prikazov 

v EUR 

SKUPNO 258 0,31 26.613 58.904 79,93 2,21 3,00 1,36 

A/FB/VID 42 0,32 1.054 4.795 13,41 4,55 12,72 2,80 

B/FB/VID 76 0,18 2.485 5.810 13,37 2,34 5,38 2,30 

C/FB/VID 56 0,24 1.266 4.405 13,38 3,48 10,57 3,04 

A/IG/VID 27 0,49 8.692 15.152 13,29 1,74 1,53 0,88 

B/IG/VID 31 0,43 8.381 14.431 13,27 1,72 1,58 0,92 

C/IG/VID 26 0,51 8.287 14.311 13,21 1,73 1,59 0,92 

Povprečje 43 0,31 5.028 9.817 13,32 2,21 3,00 1,36 

Vir: Facebook Ads Manager 2019. 

Iz zgornje tabele 7 je razvidna zanimiva razlika med oglasno vsebino na Facebooku in 

Instagramu. Opazimo lahko tudi, da se je v obeh primerih najbolje odrezala skupina B, ki je 

imela tudi največji vzorec, in sicer 120.000 oseb. V skupini video oglasov je imela skupina B 

na obeh platformah največ klikov in tudi najnižji strošek na klik. Prav tako je bila frekvenca v 

skupini B najnižja glede na platformo. Strošek na 1.000 dosegov je v skupini A na platformi 

Facebook izredno velik glede na druge skupine v isti kategoriji, od tehtanega povprečja pa je 

vrednost oddaljena natanko 424 %, pri čemer je izredno velika tudi oglasna frekvenca. To je 

znak, da je bila skupina preveč natančno definirana in posledično premajhna za oglaševanje. 

Preglednica 8: Rezultati oglaševanja slikovne vsebine 
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Ime skupine Klik 

Strošek 

na klik 

v EUR 

Doseg Prikaz 
Strošek 

v EUR 
Frekvenca 

Strošek 

na 1000 

dosegov 

v EUR 

Strošek 

na 1000 

prikazov 

v EUR 

SKUPNO 173 0,37 21.194 44.448 81,04 2,10 3,82 1,82 

A/FB/IMG 35 0,40 1.150 5.809 13,94 5,05 12,12 2,40 

B/FB/IMG 41 0,33 3.015 6.377 13,73 2,12 4,55 2,15 

C/FB/IMG 63 0,22 1.393 4.812 13,64 3,45 9,79 2,83 

A/IG/IMG 10 1,33 6.364 9.818 13,26 1,54 2,08 1,35 

B/IG/IMG 8 1,65 5.828 9.017 13,22 1,55 2,27 1,47 

C/IG/IMG 16 0,83 5.573 8.615 13,25 1,55 2,38 1,54 

Povprečje 28,8 0,37 3.532 7.408 13,50 2,10 3,82 1,82 

Vir: Facebook Ads Manager 2019. 

Oglaševanje s slikovnim gradivom je znašalo 81,04 € oziroma 50,35 % od celotnih porabljenih 

sredstev. Slikovni oglasi so kljub nekoliko višjimi porabljenimi sredstvi dosegli precej slabše 

rezultate glede klikov, in sicer skupno 173. Glavni razlog za relativno majhno število klikov je 

oglaševanje na Instagramu, saj so kliki tudi trikrat manjši kot na slikovnem oglasu na 

Facebooku. Skupno je bilo doseženih 21.194 oseb in narejenih 44.448 prikazov, s tehtano 

povprečno frekvenco 2,1. Večina dosegov in prikazov je prišla iz oglaševanja na Instagramu, 

in sicer 83,82 % in 61,75 %. Tehtani povprečni strošek na 1.000 dosegov je 3,82 €, z najvišjo 

vrednostjo v skupini A, to je 12,12 € na 1.000 dosegov, ter najnižjo vrednostjo prav tako v 

skupini A z 2,08 € na 1.000 dosegov. Dosegli smo tehtani povprečni strošek na 1.000 prikazov 

v višini 1,82 €. Vrednosti za platformo Facebook so bile tako kot pri ostalih vrednostih, ki se 

nanašajo na doseg in prikaze, nad povprečjem. Beležili smo skupno 195 odzivov na oglas. 

Povzetek na ravni oglasne vsebine, platforme in skupin 

Na ravni vsebine lahko iz preglednice 6 opazimo, da je video vsebina dosegla več klikov, 

dosega, prikazov in odzivov od slikovne vsebine, in to pri nekoliko nižjih vloženih sredstvih. 

Temu sledijo tudi stroški prikaza, dosega in klikov, ki so v povprečju nižji pri video vsebini. 

Na ravni platforme je jasno razvidno iz preglednice 6, da so osebe, ki so oglase videle na 

Facebooku, oglasni vsebini namenile več časa in pozornosti. Na Facebooku smo zato kljub 

izredno nizkemu prikazu in dosegu uspeli doseči relativno veliko klikov in nizek strošek na 

klik. V nasprotju s Facebookom smo na Instagramu dosegli visoko število ogledov, dosega in 

tudi zelo nizke stroške sledečih, vendar je predvsem zaradi narave aplikacije bilo klikov 

občutno manj. 

Na ravni skupin A, B in C smo opazili občutno razliko med B in C ter še posebej med B in A. 

Skupina A šteje 27.000 oseb in skupina C 50.000 oseb, med tem ko šteje skupina B 120.000 

oseb. Na razliko v velikosti skupin nismo imeli vpliva, a vendar je ta imel vpliv na rezultat. V 
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tabeli 4 vidimo, da ima skupina A zelo visoko vrednost frekvence in tudi relativno visok strošek 

na 1.000 dosega. Istemu trendu sledi skupina C, ki ima prav tako visoko frekvenco in strošek 

na 1.000 dosega. Skupina B ima s 120.000 osebami dovolj velik vzorec, da se tem slabim 

vrednostim izogne. To se v zanemarljivi razliki odraža tudi v dosegu, stroških in prikazu, vendar 

ta razlika med skupinami ni visoka. Večje razlike so vidne na platformi Facebook, kjer ima 

skupina B z video vsebino doseg 2.485 oseb, skupini A in C pa skupaj zgolj 2.320 oseb, ob 

relativno istih porabljenih sredstvih. Rezultati so zelo podobni tudi za slikovno vsebino, kjer 

ima skupina B doseg 3.015, medtem ko ga imata skupina A in C skupaj 2.543. Posledično so 

tudi stroški na 1.000 dosegov manjši pri skupini B, medtem ko je razlika med stroški na 1.000 

prikazov med skupinami relativno majhna. 

Analitika spletne strani www.inno.si 

Poleg pridobivanja novih obiskovalcev spletne strani s plačljivim oglaševanjem je te potrebno 

tudi pravilno usmeriti in voditi. V tem poglavju želimo predstaviti drugo plat celotne zgodbe, 

in sicer analitiko spletne strani. Za naše delo je zanimivo obdobje od 3. 5. 2019, ko smo pričeli 

z oglaševanjem, do 14. 5. 2019, ko smo oglaševanje ustavili zaradi začetka dogodka FestINNO. 

V navedenem časovnem obdobju je stran beležila 2.571 ogledov, pri čemer je bilo 2.136 

edinstvenih ogledov. Uporabniki so se v povprečju zadrževali na strani 3 minute in 34 sekund, 

kar velja za dobro povprečno dolžino obiska. Največ obiskov je zabeležila podstran /festinno/sl 

s kar 1.387 ogledi oziroma 53,95 % vseh ogledov. Drugo mesto je zasedla slovenska domača 

stran s 174 ogledi. Sledila sta ji še italijanski in angleški prevod strani /festinno/ s 163 in 129 

ogledi. V spodnji sliki 11 lahko vidimo lestvico desetih najbolj obiskanih strani v tem časovnem 

obdobju. 

 

Slika 11: Lestvica 10 najbolj obiskanih strani 

Vir: Google Analytics INNO 2019. 

Na spodnji sliki 12 smo prikazali oglede strani v časovnem obdobju. Najvišji obisk je bil 

zabeležen na dan dogodka; predvidevamo, da je razlog iskanje programa dogodka in informacij 

o predavanjih. Najnižji zabeleženi ogledi so bili na dan 3. 5. 2019 in 11. 5. 2019, to je 93. 
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Slika 12: Ogledi strani med 3. 5. 2019 in 14. 5. 2019 

Vir: Google Analytics INNO 2019. 

V obdobju smo na strani zabeležili 1.102 uporabnika in od tega 923 novih uporabnikov, kar v 

odstotkih pomeni 71,2 % uporabnikov, ki so prvič obiskali stran, in 28,8 % uporabnikov, ki so 

stran obiskali ponovno. Iz Slovenije je bilo 77 % uporabnikov oziroma kar 861 oseb, sledila ji 

je Italija s 102 uporabnikoma ter ostale. Uporabniki so primarno dostopali do strani preko 

spletnega iskalnika Chrome in Safari. 

 

Slika 13: Prikaz kanalov prihoda v danem časovnem obdobju 

Vir: Google Analytics INNO 2019. 

Iz zgornjega tortnega diagrama je razvidno, koliko oseb v odstotkih je na stran prišlo preko 

katerih kanalov. Največ oseb je na spletno stran prišlo preko iskalnika - teh je bilo kar 488 

oziroma 41 %, od tega je bilo kar 382 novih uporabnikov. Drugi najbolj uporabljen kanal je bil 

neposreden dostop, torej preko linka, ki ga vpišemo v spletno stran; teh oseb je bilo 343. Za 
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našo nalogo najbolj zanimiv kanal so socialni mediji, ki z 216 uporabniki in 20 % vseh 

uporabnikov zasedajo tretje mesto. Od 216 uporabnikov jih je 161 (74 %) prišlo na stran preko 

oglaševanja na Facebooku, ostalih 26 % pa preko plačljivih zgodb na Instagramu (ang. 

Instagram Story). Od 216 uporabnikov je bilo kar 205 novih uporabnikov. Na četrtem mestu so 

priporočila z 52 uporabniki. Priporočila pomenijo, da je link vpet v tretjo stran, preko katere 

uporabnik prispe na inno.si; od teh je bila najbolj uspešna stran fm-kp.si z 41 uporabniki in od 

tega 28 novih. Sledita še plačljivo oglaševanje na iskalniku in elektronska pošta s skupno 39 

uporabniki; zanimivo pri obeh kanalih je, da so vsi uporabniki zabeleženi kot novi uporabniki. 

Analitika Facebookove platforme INNOvation sharing Center 

Poleg analitike spletne strani nas je zanimalo, kaj se je dogaja s Facebookovo stranjo 

INNOvation sharing Center v času plačljivega oglaševanja. V tem poglavju želimo predstaviti 

podatke, kot so všečki, število obiskovalcev, odzivi na objave in druge metrike, na katere je 

vplivalo oglaševanje. 

Na dan začetka oglaševanja, torej 3. 5. 2019, je stran beležila 2.284 sledilcev in 2.282 všečkov 

strani, kar pomeni, da dve osebi sledita dogajanju na Facebookovi strani, vendar strani nista 

všečkali. Ob zaključku oglaševanja je stran štela 2.328 sledilcev in 2.282 všečkov. Od tega je 

44,90 % všečkov (in sledilcev) prišlo iz naslova oglaševanja, 30,61 % neposredno iz strani in 

6,12 % kot priporočilo Facebooka (ang. page suggestion). V spodnji sliki 14 so prikazani tudi 

ostali viri sledilcev in všečkov. 

 

Slika 14: Viri Facebook všečkov in sledilcev 

Vir: Facebook Page Insights 2019. 

Eden od pomembnih matrik širjenja prepoznavnosti blagovne znamke in števila aktivnih 

sledilcev je tudi število dosega objav. V spodnji preglednici 9 so predstavljeni podatki za 

obdobje oglaševanja, kjer je doseg objav deljen na plačljivi ter organski del. 
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Preglednica 9: Doseg Facebookovih objav v času oglaševanja 

Datum Celoten doseg Organski doseg Plačljiv doseg 

3 Maj 700 218 495 

4 Maj 8.674 81 8.615 

5 Maj 13.427 177 13.3 

6 Maj 11.506 109 11.426 

7 Maj 10.047 242 9.814 

8 Maj 9.218 293 9.042 

9 Maj 10.632 294 10.499 

10 Maj 9.291 144 9.205 

11 Maj 10.308 85 10.223 

12 Maj 11.733 131 10.649 

13 Maj 1.392 264 1.159 

14 Maj 1.646 1.522 133 

Vir: Facebook Page Insights 2019. 

Iz zgornje preglednice 9 je razvidno, da je doseg močno rasel do 12. 5. 2019, kjer je dosegel 

11.773 prikazov, potem pa močno padel. Eden od razlogov za ta pojav je, da je bila proti koncu 

oglaševalnega obdobja oglasna frekvenca že visoka (torej, kolikokrat ena oseba vidi isti oglas), 

posledično Facebook zmanjša predvajanje oglasnih vsebin. Najvišja vrednost organskega 

prikaza je bila 14. 5. 2019, to je na dan dogodka, in sicer 1.522 prikazov, najnižja vrednost 

organskega prikaza pa 4. 5. 2019, in sicer 81 prikazov. Povprečna vrednost organskega prikaza 

v tem obdobju je 297 prikazov, kar je 117 prikazov več kot prejšnje obdobje. Plačljivih prikazov 

je bilo v povprečju na dan 7.845, z najvišjo vrednostjo 13.300 na dan 5. 5. 2019 in najnižjo 

vrednostjo 133 na dan dogodka 14. 5. 2019. 

Zadnjo metriko, ki si jo bomo ogledali v sklopu tega naslova, so ogledi strani (ang. page views). 

Največ oseb je prišlo na stran preko uporabe Facebooka, sledi ji spletna stran 

Http://www.inno.si/, nato Google in Mikrobiz. V spodnjem grafu sliki 15 lahko vidimo rast 

ogledov v časovnem obdobju oglaševanja. 
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Slika 15: Število ogledov Facebookovih strani v oglaševalnem obdobju 

Vir: Facebook Page Insights 2019. 

Iz zgornje slike 15 je razvidna rast ogledov strani. Skupno je bil v danem obdobju zabeležen 

201 ogled, z najvišjo vrednostjo na dan dogodka 91 ogledov. 

5.3.4 Postavljanje sklepov na osnovi pridobljenih podatkov 

Pod tem naslovom si bomo pogledali zastavljena raziskovalna vprašanja in na osnovi zbranih 

podatkov skušali nanje odgovoriti. V nadaljevanju smo predstavili sklepe in pripravili 

priporočila, ki so bolj ali manj specifična za FestINNO oziroma so delno primerna tudi za 

spletni nastop in plačljivo oglaševanje manjših podjetij. 

Raziskovalno vprašanje 1: Katera platforma je za definirane ciljne skupine najbolj primerna 

za oglaševanje z vidika učinkovitosti vloženih sredstev? 

V sklopu raziskave smo primerjali dve platformi: Facebook, ki je nekoliko bolj zrela platforma, 

in Instagram, ki je sicer lastniško povezana s podjetjem Facebook Inc., a v nasprotju s 

Facebookom nagovarja nekoliko mlajšo populacijo. Eden od razlogov je tudi primarna oblika 

sporočil, ki temelji na slikovni in video vsebini s poudarkom na zabavi. Kljub temu da to obliko 

sporočil Facebook omogoča in v primeru video vsebine tudi nagrajuje z boljšim uvrščanjem na 

platformi, so zelo razširjena besedilna sporočila, novice in zanimive informacije. Razlike v 

ciljnih uporabnikih, načinu komuniciranja na platformi in tudi vrsti vsebine vplivajo na odziv 

na oglaševanje in tudi doseg oglasne vsebine. Potrebe podjetij se glede na želeni učinek in ciljno 
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skupino razlikujejo, zato smo identificirali dva odgovora na zastavljeno vprašanje. V spodnjih 

preglednicah smo predstavili rezultate oglaševanja, na osnovi katerih želimo odgovoriti na prvo 

raziskovalno vprašanje. 

Preglednica 10: Rezultati oglaševanja na Facebooku 

Ime 

skupine Klik 

Strošek 

na klik 

v EUR Doseg Prikaz 

Strošek 

v EUR Frekvenca 

Strošek 

na 1000 

dosegov 

v EUR 

Strošek 

na 1000 

prikazov 

v EUR 

SKUPNO 313 0,26 8.177 32.008 81,47 3,91 9,96 2,55 

A/FB/IMG 35 0,40 1.151 5.809 13,94 5,05 12,12 2,40 

B/FB/IMG 41 0,33 3.015 6.377 13,73 2,12 4,55 2,15 

C/FB/IMG 63 0,22 1.393 4.812 13,64 3,45 9,79 2,83 

A/FB/VID 42 0,32 1.054 4.795 13,41 4,55 12,72 2,80 

B/FB/VID 76 0,18 2.485 5.811 13,37 2,34 5,38 2,30 

C/FB/VID 56 0,24 1.266 4.405 13,38 3,48 10,57 3,04 

Vir: Facebook Ads Manager 2019. 

Preglednica 11: Rezultati oglaševanja na Instagramu 

Ime 

skupine Klik 

Strošek 

na klik 

v EUR Doseg Prikaz 

Strošek 

v EUR Frekvenca 

Strošek 

na 1000 

dosegov 

v EUR 

Strošek 

na 1000 

prikazov 

v EUR 

SKUPNO 118 0,67 36.412 71.344 79,50 1,96 2,18 1,11 

A/IG/IMG 10 1,33 6.364 9.818 13,26 1,54 2,08 1,35 

B/IG/IMG 8 1,65 5.828 9.017 13,22 1,55 2,27 1,47 

C/IG/IMG 16 0,83 5.573 8.615 13,25 1,55 2,38 1,54 

A/IG/VID 27 0,49 8.692 15.152 13,29 1,74 1,53 0,88 

B/IG/VID 31 0,43 8.381 14.431 13,27 1,72 1,58 0,92 

C/IG/VID 26 0,51 8.287 14.311 13,21 1,73 1,59 0,92 

Vir: Facebook Ads Manager 2019. 

Iz zgornjih preglednic je razvidno, da je Facebook bolj učinkovit v smislu porabe sredstev glede 

na odzivnost uporabnikov. Povprečen strošek na klik je na platformi Facebook očitno nižji, zato 

je oglaševanje na Facebooku bolj ekonomična izbira. Po drugi strani vidimo, da je strošek 

prikazov na Instagramu veliko boljši in v primeru, da je cilj oglaševanja širjenje prepoznavnosti 

in sledilcev, bi bil Instagram prava izbira. Seveda je najbolj ekonomična rešitev odvisna od 

produkta ali storitve, ki ga prodajamo, in tudi od cilja, ki ga zasledujemo. 

Zaključek in s tem tudi odgovor na prvo raziskovalno vprašanje glede učinkovitosti je, da je 

oglaševanje smiselno na Facebooku v primeru, da je naš cilj večja odzivnost in pridobivanje 

kakovostnih uporabnikov. Drugi del odgovora pa se glasi, da je Instagram bolj učinkovit, če je 

naš primarni cilj večanje števila sledilcev in prepoznavnosti podjetja. 
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Če bi raziskovalno vprašanje zajemalo tudi učinkovitost glede namena blagovne znamke 

FestINNO, bi bil odgovor platforma Facebook. 

Priporočila na osnovi primernosti platform za blagovno znamko FestINNO sledijo v naslednjih 

poglavjih. 

Raziskovalno vprašanje 2: Katera testna skupina je najbolj dojemljiva za ciljna sporočila 

blagovne znamke glede na njen odziv na oglase? 

Na to raziskovalno vprašanje smo odgovorili s primerjanjem oglaševalskih rezultatov na ravni 

skupin, ne glede na vsebino in platformo. V spodnji preglednici smo rezultate razvrstili po 

skupinah in za vsako skupino izračunali skupno oziroma po potrebi tehtano povprečno 

vrednost. Na osnovi teh smo odgovorili na vprašanje in razložili našo odločitev v naslednjem 

odstavku. 

Preglednica 12: Rezultati oglaševanja na ravni skupin 

Ime 

skupine Klik 

Strošek 

na klik 

v EUR Doseg Prikaz 

Strošek 

v EUR Frekvenca 

Strošek 

na 

1.000 

dosegov 

v EUR 

Strošek 

na 1.000 

prikazov 

v EUR 

A/FB/IMG 35 0,40 1.151 5.809 13,94 5,05 12,12 2,40 

A/FB/VID 42 0,32 1.054 4.795 13,41 4,55 12,72 2,80 

A/IG/IMG 10 1,33 6.364 9.818 13,26 1,54 2,08 1,35 

A/IG/VID 27 0,49 8.692 15.152 13,29 1,74 1,53 0,88 

Skupno 114 0,47 15.027 35.574 53,90 2,37 3,59 1,52 

B/FB/IMG 41 0,33 3.015 6.377 13,73 2,12 4,55 2,15 

B/FB/VID 76 0,18 2.485 5.811 13,37 2,34 5,38 2,30 

B/IG/IMG 8 1,65 5.828 9.017 13,22 1,55 2,27 1,47 

B/IG/VID 31 0,43 8.381 14.431 13,27 1,72 1,58 0,92 

Skupno 156 0,34 16.623 35.635 53,59 2,14 3,22 1,50 

C/FB/IMG 63 0,22 1.393 4.812 13,64 3,45 9,79 2,83 

C/FB/VID 56 0,24 1.266 4.405 13,38 3,48 10,57 3,04 

C/IG/IMG 16 0,83 5.573 8.615 13,25 1,55 2,38 1,54 

C/IG/VID 26 0,51 8.287 14.311 13,21 1,73 1,59 0,92 

Skupno 161 0,33 13.666 32.143 53,48 2,35 3,91 1,66 

Vir: Facebook Ads Manager 2019. 

Iz zgornje tabele je razvidno, da je najbolj odzivna skupina C s 161 kliki, najmanj pa skupina 

A s 114 kliki. Poleg nizkega števila klikov ima Skupina A visoko oglasno frekvenco in tudi 

strošek na 1.000 dosegov in prikazov. Skupina A posledično ni najbolj primerna za oglaševanje. 

Skupina B ima 156 klikov in najboljši doseg s kar 16.623 oseb ter tudi najboljši prikaz vsebine 

in oglasno frekvenco. Skupina C ima sicer najvišje število klikov, a vendar najslabše rezultate 
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z vidika stroškov na 1.000 prikazov in dosega ter slabo oglasno frekvenco in majhen doseg. S 

temi podatki smo prišli do zaključka, da je najbolj primerna in dojemljiva skupina za ciljna 

sporočila blagovne znamke skupina B. Razlog je v upoštevanju ostalih vrednosti. Kljub nižjemu 

številu klikov v skupini B v primerjavi s skupino C so ostali rezultati skupine C veliko slabši 

od rezultatov skupine B. Predvidevamo, da bi tudi končni rezultati bili v prid skupini B, če bi 

oglasi porabili vsa predvidena sredstva. 

Raziskovalno vprašanje 3: Kakšna je razlika zabeleženih obiskov spletne strani in večanje 

skupnosti na Facebooku v času aktivnega oglaševanja v primerjavi z enakim obdobjem brez 

oglaševanja? 

Za odgovor na prvi del tretjega raziskovalnega vprašanja, ki se nanaša na razliko o zabeleženih 

obiskih spletne strani v času aktivnega oglaševanja, smo primerjali analitične podatke s 

spletnega orodja Google Analytics za obdobje od 18. 5. 2018 do 29. 5. 2018 in od 3. 5. 2019 

do 14. 5. 2019. To obdobje smo si izbrali, saj zajema isto število dni od pričetka dogodka in je 

s tega stališča nevtralno. 

 

Slika 16: Primerjava ogledov strani leta 2018 in 2019 

Vir: Google Analytics INNO 2019. 

Iz zgornjega grafa je razvidno, da je obisk strani leta 2019 višji od obiska 2018. V letu 2019 je 

stran štela 2.571 ogledov, medtem ko je v primerljivem obdobju leta 2018 stran štela 1.115 

ogledov strani, kar predstavlja 130-odstotno povečanje. Povišal pa se je tudi povprečen čas na 

strani, in sicer z 2 minut in 36 sekund na 3 minute 34 sekund; obe vrednosti veljata za dobri 

povprečni vrednosti. V predhodnem poglavju smo že omenili vire oziroma vstopne točke na 
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spletno stran, za našo raziskavo najbolj zanimiva pa je vstopna točka socialnih medijev, saj smo 

preko njih tudi oglaševali. Preko te vstopne točke je v letu 2018 na stran vstopilo 50 

uporabnikov, v letu 2019 pa 216 uporabnikov. Razlika zabeleženih ogledov strani je v 

primerjavi s prejšnjim letom pozitivna. 

Na drugi del tretjega raziskovalnega vprašanja o večanju skupnosti na Facebooku lahko s 

pomočjo orodja Facebook Page Insights enostavno razberemo prirast sledilcev. Število 

sledilcev se je v času plačljivega oglaševanja povečalo za 51 oseb, pri čemer je kar 22 novih 

sledilcev neposreden rezultat oglaševanja. Še nekoliko bolj jasno sliko nam nudi pogled rasti 

sledilcev od 28. 1. 2018 do 28. 1. 2020, saj smo v tem obdobju zabeležili več kot 1.200 sledilcev 

oziroma 68,35 % celotne rasti tega obdobja je vezano na oglaševanje. 

V spodnji sliki 17 vidimo primerjavo obdobja okoli dogodka FestINNO v letu 2018 in 2019, 

torej med 18. 5. 2018 in 29. 5. 2018 ter 3. 5. 2019 in 14. 5. 2019. 

 

Slika 17: Prikaz organskih in oglasnih pridobitev v letu 2018 in 2019 

Vir: Facebook Page Insights 2019. 

Iz grafa je razvidno, da je bila organska pridobitev v obeh letih večja kot pridobitev s plačljivimi 

vsebinami. Vidimo tudi, da je bila pridobitev z oglaševanjem za eno enoto večja kot v letu 2018 

in da je skupna pridobitev v letu 2018 višja od pridobitve v letu 2019. 

5.4 Povzetek ugotovitev in priporočila 

Z oglaševanjem na spletnih platformah smo prišli do zanimivih rezultatov in posledično 

ugotovitev, ki jih želimo v tem poglavju na kratko povzeti, v nadaljevanju pa na osnovi teh in 
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tudi lastnih izkušenj iz marketinga na socialnih medijih postaviti nekaj specifičnih priporočil 

za blagovno znamko FestINNO. 

5.4.1 Povzetek ugotovitev 

Video vsebine so bolje sprejete pri skupinah, katerim smo oglaševali. V primerjavi s slikovnim 

gradivom, ki je dosegel 173 klikov, so video vsebine dosegle 258 klikov, kar pomeni 85 klikov 

razlike. Višji so bili tudi drugi parametri, kot so doseg, prikaz in odzivi. Video vsebine so tudi 

bolje podprte pri Facebooku, saj zanimive tovrstne vsebine povečajo čas uporabe Facebooka in 

s tem pozitivno vplivajo na poslovni izid platforme. Video vsebina, ki smo jo uporabili za 

namene oglaševanja, je bila neposredno naložena na platformo. 

Instagram je za prikaze bolj ugoden. Platforma se je izkazala bolj ekonomična z vidika prikazov 

in dosega, vendar je zaradi narave delovanja dosegla precej manj klikov. Facebook je dosegel 

8.177 oseb in 32.008 prikazov, medtem ko je Instagram dosegel 36.412 oseb in 71.344 

prikazov. Temu primeren je tudi strošek na 1.000 prikazov in dosega na platformi nižji. Glavni 

razlog za višji doseg in prikaze je video vsebina, ki je bila predvajana v zgodbah (story); ta je 

predstavljala okoli 69 % vseh dosegov in prikazov. 

Skupina B se je v času oglaševanja izkazala za bolj primerno skupino. Oglasna frekvenca je 

bila dobra, prav tako je bil dober doseg, prikaz in strošek na klik. Eden od glavnih razlogov za 

boljše rezultate je bila velikost skupine. Skupina B je štela 110.000 oseb, medtem ko je skupina 

C štela 50.000 oseb in skupina A 27.000 oseb. Bolj kot primernost interesov posamezne skupine 

je bila tu odločilna velikost. 

Facebook je dosegel 313 klikov, kar predstavlja 73 % vseh klikov. Kljub občutno manjšemu 

dosegu in prikazu na platformi je ta uspela doseči precejšen delež klikov. To nakazuje na način 

uporabe platforme, zbranost uporabnikov in kvaliteto prikazov. 

Facebook je bolj primerna platforma za oglaševanja FestINNO znamke. Že zgornja ugotovitev 

kaže, da so uporabniki na Facebooku bolj dojemljivi za vsebine, ki smo jih oglaševali. Pridobili 

smo več klikov, kar nakazuje tudi na boljšo zbranost in nadaljnje raziskovanje znamke na 

spletni strani. 

Zanimive zgodbe lokalnih podjetij in intervjuji so dobro obiskani na spletni strani 

Http://inno.si/. V postopku raziskave in analize podatkov smo opazili, da je velik del ogledov 

strani nastal po zaslugi novic. Predvsem novice o lokalnih podjetjih in podjetnikih so zelo 

priljubljene. Pregled meseca januarja 2020 kaže, da je na lestvici desetih najbolj obiskanih 

strani pet prispevkov novic. Samo teh pet novic je v mesecu januarju poskrbelo za 191 ogledov 

od skupno 831 ogledov. Tri najbolj popularne novice so Moveo Walks: Camminare da 

soli…camminare bene (/it/moveo-walks-camminare-da-solicamminare-bene/), /innotalks-

nagrajene-ideje-v-start-up-svetu/ (INNOtalks: Nagrajene ideje v start-up svetu) in SILEO – prvi 
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fotovoltaični strešniki z rešitvijo za spomeniško varstvo (/sileo-prvi-fotovoltaicni-stresniki-z-

resitvijo-za-spomenisko-varstvo/). 

Oglaševanje na socialnih medijih pozitivno vpliva na obisk spletne strani in tudi višanje števila 

sledilcev. V tretjem raziskovalnem vprašanju pričujočega raziskovalnega dela smo se 

osredotočili na vpliv oglaševanja na obisk strani in večanje sledilcev. Vpliv oglaševanja je kot 

pričakovano izpadel pozitivno, a vendar skromno glede na pričakovanja. Sicer so števila bila 

višja, vendar menimo, da bi lahko bila višja, če bi vsa sredstva namenili za oglaševanje na 

platformi Facebook. 

Slike niso več dovolj za efektivno oglaševanje. Rezultati slik so bili slabši v primerjavi z video 

vsebino. Slike ne ujamejo več pozornosti uporabnika, kot so to storile še nekaj let nazaj. 

Uporabniki se hitro premikajo po platformi in v tem kratkem času je potrebno zbuditi 

uporabnikovo pozornost. Najbolje to uspeva kratkim video vsebinam, ki se začnejo samodejno 

predvajati. 

Oglasna frekvenca je pomembna in pomembno jo je spremljati. Oglasna frekvenca, torej 

kolikokrat ista oseba v povprečju vidi isti oglas, je zelo pomembna z vidika ekonomičnosti. V 

skupini z malo uporabniki se lahko zgodi, da hitro dosežemo visoko oglasno frekvenco; v tem 

primeru je potrebno povečati skupino, ki ji oglašujemo oziroma že vnaprej določiti željeno 

frekvenco. 

Skupina A je bila preveč specifična in je štela premalo oseb. Skupina A je štela 27.000 oseb, 

kar je načeloma visoko število, če oglašujemo specifične vsebine. Vendar se je v našem primeru 

izkazalo, da je premajhna glede na vložena sredstva in časovno obdobje. Hitro smo dosegli 

visoko povprečno oglasno frekvenco, ki smo jo morali nadzirati in kontrolirati. 

Časovno obdobje oglaševanja bi lahko bilo daljše. Oglaševali smo od 3. 5. 2019 do 14. 5. 2019, 

kar je 12 dni in 1,33 € oglaševalskih sredstev na oglas na dan. Izkazalo se je, da je bilo v 

povprečju porabljenih 13,41 € na oglas, kar je manj od načrtovanih 16 € na oglas. Z daljšim 

časovnim obdobjem bi bilo tudi lažje nadzorovati oglasno frekvenco. 

Video vsebina na Facebooku s skupino B je zmagovalna kombinacija. Oglaševanje na 

Facebooku in video vsebina sta bila najbolj efektivna z vidika pridobljenih klikov, všečkov in 

ogledov. Razmerje med kliki in dosegom je bilo 3,83 %, torej so štiri osebe od 100 oseb kliknile 

na vsebino. Pri Instagramu je bilo to število 0,32 %, torej so tri osebe od 1.000 oseb kliknile na 

vsebino. 

5.4.2 Priporočila 

Na osnovi pridobljenih podatkov raziskave in v prejšnjem poglavju navedenih ugotovitev smo 

sestavili priporočila za blagovno znamko INNO. Začeti želimo s splošnimi priporočili, ki se 
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nanašajo na način vodenja socialnih medijev in spletne strani ter nadaljevati s priporočili glede 

oglaševanja in oglasne vsebine.  

Aktivna uporaba socialnih medijev - ob pregledu stanja blagovne znamke smo opazili, da so 

nekateri socialni mediji neaktivni. V tem primeru predlagamo aktivnejšo uporabo ali njihov 

izbris. Razlog je v percepciji uporabnika, ki lahko domneva, da je projekt končan oziroma 

neaktiven. V primeru ohranitve platform predlagamo, da se uporablja aplikacija, ki omogoča 

objavo istega sporočila na več platformah hkrati, brez dodatnega dela. Večina teh aplikacij je 

plačljivih, ena od teh je tudi aplikacija Everypost. Ta investicija se lahko na dolgi rok obrestuje, 

saj omogoča vodenje več socialnih medijev ter pripomore k večanju sledilcev na različnih 

platformah. 

Za vsebino blagovne znamke sta najbolj primerna Facebook in LinkedIn. Vsebina blagovne 

znamke se nanaša na raziskovanje, inovacije, zagonska podjetja, podjetništvo in tehnologijo. 

Zanimive vsebine, ki so poučne, karierno usmerjene in zanimive predvsem za mlade zaposlene, 

ustvarjalce in študente. Najboljši platformi za komuniciranje teh vsebin in skupinam sta 

Facebook in LinkedIn, saj je temu primerna tudi uporaba platforme. Uporabniki teh platform 

iščejo podjetniške nasvete, zanimive zgodbe in znanje ter včasih tudi zabavo. Zaradi jasnega 

namena uporabnikov, predvsem pri platformi LinkedIn, uporabniki drugače pristopajo do 

platforme in jo tudi drugače uporabljajo. Uporabniki si vzamejo več časa za pregled posamezne 

objave in so bolj nagnjeni k temu, da kliknejo nanjo z namenom izvedeti več. Instagram je 

popularen med mladimi, zato se veliko podjetij želi tam tudi pokazati, a pred uporabo 

Instagrama oziroma katere koli platforme moramo oceniti, če so naši potencialni uporabniki na 

tej platformi in če jih lahko z našo vsebino primerno nagovorimo. V kolikor naša vsebina ni 

primerna, nas bodo uporabniki prezrli in platforma nam ne bo koristila. 

Podkrepitev objav s spletne strani s plačljivim oglaševanjem na socialnih medijih. Kvaliteta, 

vsebina kot tudi pogostost objav je zelo dobra. Organsko dosežejo nekje do 10 % skupnosti na 

Facebooku. Opazili smo, da so predvsem novice med uporabniki zelo dobro sprejete in da preko 

teh objav dostopajo na spletno stran. Menimo, da bi bilo dobro podkrepiti objave, predvsem 

tiste iz lokalnega območja in novice s spletne strani s plačljivim oglaševanjem. Predlagamo 

podkrepitev izbranih objav z dva do deset evrov na objavo. Glede na pozitiven odziv sledilcev 

na novice predvidevamo tudi pozitiven sprejem novih uporabnikov. Zato lahko na ta način 

večamo skupnost na Facebooku in širimo poznanost blagovne znamke. 

Več lokalnih zgodb o uspešnih podjetjih, inovativnih izdelkih in podjetnikih. V analitičnem 

programu spletne strani smo zasledili veliko popularnost lokalnih objav in inovativnih izdelkov. 

Predlagamo večjo osredotočenost na te teme in, kot v prejšnjem odstavku povedano, 

predlagamo te teme tudi podkrepiti s plačljivim oglaševanjem. Najbolj popularen prispevek v 

letu 2019 je bil ''SILEO - prvi fotovoltaični strešniki z rešitvijo za spomeniško varstvo'' (/sileo-

prvi-fotovoltaicni-stresniki-z-resitvijo-za-spomenisko-varstvo/) s 550 ogledi, drugi najbolj 
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popularen prispevek v tem letu pa je bil članek z naslovom ''Dejan Roljič, Eligma: ICO je 

izjemno trdo delo!'' (/dejan-roljic-eligma-ico-je-izjemno-trdo-delo/) z 259 ogledi. 

Povezovanje z lokalnimi podjetji in njihovimi produkti. Že v zgornjem odstavku smo omenili 

veliko zanimanje bralcev za lokalne teme. S tem priporočilom želimo narediti še korak dalje in 

predlagati povezovanje in promocijo lokalnih podjetij in njihovih izdelkov. Menimo, da bi s 

tem lahko predstavili zanimive teme bralcem, poleg tega pa pomagali lokalnim podjetjem pri 

širjenju njihove prepoznavnosti. Zelo zanimiva podjetja in njihove produkte bi lahko povabili 

tudi kot nastopajoče na dogodku FestINNO. 

Čas objave na Facebooku je pomemben na ravni ure, ne pa tudi na ravni dneva. Analitika 

Facebook strani INNOvation sharing center kaže, da je najboljši čas za objavo novice med 9:00 

in 12:00 zjutraj, najslabši čas objave pa je ob 18:00. Glede na dneve objavljanja ni pretiranih 

razlik. 

Plačljivo oglaševanje je bolj primerno na platformah Facebook in LinkedIn in manj na 

Instagramu. Zaradi narave uporabe platform predlagamo plačljivo oglaševanje le na omenjenih 

platformah. Platformo Instagram odsvetujemo predvsem zaradi namena oglaševanja in vsebine, 

ki jo blagovna znamka predstavlja. Sicer bi bilo oglaševanje dobro tudi na Instagramu, vendar 

če imamo skromnejša oglaševalska sredstva in želimo ta najbolje izkoristiti, potem predlagamo 

osredotočenje le na eno ali dve platformi. 

Optimiziranje objav na socialnem mediju Facebook. V tem kratkem odstavku bomo navedli 

nekaj pomembnih točk, ki jih je dobro upoštevati pri objavljanju. Objave naj zajemajo video 

vsebino, v kolikor je smiselno. Za doseg je boljše, če naložimo video neposredno na platformo 

kot pa da vstavimo samo link do videa na Youtubu. Video v kvadratnih dimenzijah 1 : 1 je 

boljši kot pravokotni video dimenzij 16 : 9. Pred objavo je pomembno pogledati, kakšen je 

izgled objave na mobilni napravi, saj večina uporabnikov dostopa do Facebooka preko mobilnih 

naprav. Če gre za skupno objavo, ki je nastala s povezavo z lokalnim podjetjem, je pomembno 

te tudi aktivno označiti v objavi. Optimalna dolžina teksta za Facebookove objave je 40 znakov. 

Velikost skupine, ki ji oglašujemo, ne sme biti preveč ozko usmerjena in s tem premajhna. Ob 

oglaševalskih sredstvih, ki smo jih imeli na voljo v raziskovalnem procesu in časovnem 

obdobju 12 dni, predlagamo velikost skupine vsaj 60.000 oseb in do 110.000 oseb. V kolikor 

oglašujemo na daljši časovni rok, je lahko skupina tudi manjša. 

Smiselno je, da se oglašuje dogodek FestINNO, lokalne in druge potencialne objave ter oglasno 

vsebino z namenom širjenja skupnosti. Oglaševanje dogodka FestINNO je smiselno začeti od 

14 do 21 dni pred začetkom, in sicer na Facebooku. Priporočljiva je video vsebina z URL-

povezavo na spletno stran s programom dogodka. Podkrepitev potencialnih objav s plačljivim 

oglaševanjem smo natančneje opisali že v zgornjem odstavku. Manjši del oglaševalskih 

sredstev je lahko namenjen tudi za neposredno pridobivanje novih sledilcev. 
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6 SKLEP 

Internet in digitalni svet je za potrošnike resnično zaživel šele v poznih devetdesetih letih 

prejšnjega stoletja. Spremenil je način, kako ljudje komunicirajo med seboj, in vplival tudi na 

način dojemanja sveta, nakupovalne navade in še veliko več. V samem začetku razvoja 

tehnologije je bilo veliko skeptikov, ki so kot znani ekonomist Paul Krugman napovedovali 

upočasnitev rasti interneta do leta 2005 in tudi da internet ne bo imel veliko večjega vpliva na 

življenje ljudi, kot ga je imela naprava za pošiljanje faksa. V retrospektivi lahko rečemo, da 

slednji ekonomist ne bi mogel biti dlje od resnice.  

Leta 2004 se je začel razvoj danes najbolj znanega socialnega medija, ki vpliva na življenja več 

milijard ljudi, to je Facebook, in lahko bi rekli, da je vse ostalo zgodovina. Rast interneta, kot 

tudi industrije in delovne sile, vezane na računalništvo ter digitalizacijo, je od zgodnjih 2000 

rasla eksponentno. Danes smo v letu 2020, 16 let po izumu prvih socialnih medijev in v času, 

ko so podjetja, kot je Amazon, drastično spremenila način nakupovanja in dostave blaga, 

podjetja, kot sta Microsoft in Apple, uspela povezati človeštvo ter v vsako stanovanje postaviti 

namizni oziroma danes že prenosni računalnik in podjetja, kot so PayPal, ki so spremenila način 

plačevanja na spletu in tega naredila bolj varnega. Rast te panoge je eksponentna in tako zgleda 

tudi njena rast v prihodnosti (Smith 2017). 

Danes ni mogoče zanikati, da ima internet velik vpliv na človeštvo in da ga bo imel tudi v 

prihodnje. Veliko podjetij, predvsem tistih, ki so odvisna od fizičnih produktov in 

distribucijskih kanalov, so si dolgo zatiskala oči pred digitalizacijo. A vendar bo vse, kar je 

možno prestaviti na internet, tja tudi prestavljeno. 

Socialni mediji so le en del celotne slike, a vendar tisti del, ki ga potrošniki uporabljamo in 

imamo z njim največ neposrednega stika. Pomembno je, da je blagovna znamka tam, kjer se 

nahajajo njeni uporabniki in tudi potencialni uporabniki. Socialni mediji so to podjetjem tudi 

omogočili, vendar takšne usluge niso zastonj. Socialni mediji so lukrativne platforme, ki 

omogočajo brezplačno uporabo platforme za potrošnike, v zameno pa njihove podatke in 

pozornost dobro tržijo podjetjem, ki so za to pozornost in informacije pripravljeni plačati. 

Vsekakor je pomembno, da ima blagovna znamka urejen nastop na socialnih medijih in jih tudi 

redno uporablja. Redna uporaba in aktivno sporočanje svojim sledilcem ni več dovolj; za čas 

pisanja znaša dober doseg objave do 10 % vseh sledilcev. Organski doseg se torej niža s časom, 

kar je tudi jasno, saj je ta brezplačen in za socialne medije, kot so Facebook ter ostale platforme, 

brez finančnega pomena. Pred leti je bilo dovolj imeti uporabniški račun za blagovno znamko 

in biti aktiven, a danes ta strategija še zdaleč ni več dovolj. 

Potrebna je aktivna uporaba primernih platform. S primernimi platformami mislimo na 

primernost glede na vsebino in temo blagovne znamke ter primeren način uporabe s strani 

uporabnikov. Poleg tega je vedno bolj priporočljiva aktivna uporaba plačljivega oglaševanja, 
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ki je potrebna predvsem za pridobivanje novih uporabnikov, žal pa včasih tudi za prikaz objav 

obstoječim uporabnikom. 

Z raziskavo smo prikazali pozitiven vpliv plačljivega oglaševanja na doseg obstoječih in novih 

uporabnikov in tudi večanje ogleda spletne strani in skupnosti na platformi. Prikazali smo 

optimalno vsebino, skupino in platformo za oglaševanje blagovne znamke.  

V poglavju ugotovitev in priporočil smo navedli nekaj pristopov, ki so v večini specifični za 

obravnavano blagovno znamko, nekatera priporočila pa se lahko uporabijo za oglaševanje 

manjših blagovnih znamk. 

Menimo, da bo plačljivo oglaševanje v prihodnosti pomemben del javnega nastopa. Znamke in 

podjetja, ki tega ne bodo dojela oziroma želela dojeti ter investirati finančna sredstva, bodo 

nazadovala. 
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