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POVZETEK 

Naloga se omejuje na analizo načinov digitalnega marketinga ter v drugem delu vključuje še 

uporabo digitalnega marketinga v izbranem podjetju Istrabenz turizem d. d. - Lifeclass 

Hotels & Spa. Na osnovi teoretičnega znanja, pridobljenega iz knjig in spletnih člankov, smo 

načine trţenja lahko še podrobneje opredelili. Opredelitev sodobnega digitalnega marketinga 

v hotelirstvu smo podkrepili še z odgovori na vprašanja, ki smo jih zastavili gospe Maji 

Vugrinc, ki se z digitalnim marketingom ukvarja ţe vrsto let in je izkušnje pridobivala v 

tujini, sedaj pa znanje predaja naprej v Sloveniji. Prav tako smo v intervju vključili še 

kreativnega direktorja Aljošo Bagolo ter opredelili njegovo mnenje o digitalnem marketingu 

ter kaj je pravzaprav z njegovega vidika najbolj pomembno. Na osnovi opravljene raziskave 

med končnimi uporabniki, analize prakse v izbranem podjetju Istrabenz turizem d. d. - 

Lifeclass Hotels & Spa ter mnenj strokovnjakov s področja digitalnega oglaševanja ter 

kreativnega snovanja oglasov smo na koncu podali ugotovitve in predloge.  

Ključne besede: trţenje, turizem, digitalizacija, digitalni marketing, hotelirstvo. 

SUMMARY 

 The theses is limited to analysing different ways of digital marketing while its second section 

also includes digital marketing used in the selected company Istrabenz turizem d. d. - 

Lifeclass Hotels & Spa. On the basis of theoretical knowledge obtained from studying books 

and web articles, marketing methods were further defined. The definition of modern digital 

marketing in the hotel sector was strengthened by answers to questions asked by Ms Maja 

Vugrinc who has been involved with digital marketing for a number of years and had 

obtained experience abroad which she is teaching forward in Slovenia. The director Aljoša 

Bagolo also participated in the interview, and we obtained his opinion on digital marketing 

and what is most important from his perspective. On the basis of research conducted among 

end users, the analysis of practices in the selected company Istrabenz turizem d. d. - Lifeclass 

Hotels & Spa and the opinions of experts in the field of digital marketing and creative vote 

design, we formulated our findings and suggestions. 
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1 UVOD 

Digitalni marketing je zelo širok pojem, ki zajema veliko zanimivih in različnih področij 

oglaševanja. Od snovanj kreativnih zgodb v skladu z vrednotami in vizijo podjetja do 

kreativnega oblikovanja grafične podobe, izbire medija za oblikovanje reklamne kampanje, 

do različnih digitalnih kanalov, analiz ter orodij spremljanja uporabnikove odzivnosti. 

Zanimivo je, kako informacije hitro preidejo od ponudnika do končnega potrošnika in kako 

dostopna so vsa orodja za prenos in uporabo. V vse skupaj smo se ţeleli še bolj poglobiti in 

predstaviti digitalni marketing v hotelirstvu z različnih vidikov vpetosti ljudi v sam proces. 

Nalogo smo razdelili na teoretični del, ki predstavlja različne načine in uporabo digitalnega 

marketinga, v drugem delu pa se ţelimo osredotočiti na vpetost treh členov – končnega 

uporabnika, ponudnika ter zunanjih sodelavcev oz. strokovnjakov s področja digitalnega 

marketinga – v pojavu digitalizacije. S prvimi smo opravili neposredno anketiranje na 

recepciji hotela Lifeclass Hotels & Spa, s slednjimi pa smo opravili osebne polstrukturirane 

intervjuje. Dodali smo še intervju s predstavnico oglaševanja na portalu Facebook, gospo 

Majo Vugrinc, in s kreativnim direktorjem Pristopa, gospodom Aljošo Bagolo.  

1.1 Opredelitev problema  

Oglaševanje v podjetjih se je v zadnjem stoletju precej spremenilo. Od televizijskih, radijskih 

oglasov do zloglasnih jumbo plakatov in letakov se je vse obrnilo v povsem novo, a veliko 

laţjo, praktično in predvsem cenejšo obliko oglaševanja, in sicer preko interneta oziroma 

svetovnega spleta. Pri tem ima pomembno vlogo digitalni marketing, ki je odgovoren za novo 

dobo oglaševanja podjetij. Ključna je tudi sprememba načinov komuniciranja, kot so pošta, 

telefaks, telefon, ki jih je internet povsem izpodrinil. Internet in digitalni marketing nista 

spremenila samo komunikacijskih kanalov in stroškovnika oglaševanja, odprla sta povsem 

novo trţišče, metode prodaje in metode reklamiranja. 

Osredotočanje na ciljno skupino in določen segment je preko orodij digitalnega marketinga in 

raznih komunikacijskih poti, kot so na primer druţbeni mediji, tako enostavno, da ţe v nekaj 

minutah najdemo določeno število potencialnih strank tako na lokalnem kot tudi na 

globalnem trţišču. 

S pomočjo digitalnega marketinga in njegovih ključnih elementov v podjetjih laţe in hitreje 

naveţemo stik z odjemalci. Pri tem ne gre vedno samo za prodajo, ampak ţelijo podjetja svoje 

odjemalce vključiti tudi v proces poslovanja in ustvariti odnos med organizacijo in odjemalci. 

Kot ugotavljata Thorogoodova in Schulmanova, je usoda blagovnih znamk in ugleda podjetij 

»odvisna od tranzicije korporativnih marketinških oddelkov v spletne kritike, bloge in tvite 

strank« (Thorogood in Schulman 2010).  
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Glavni problem, ki ga bomo skozi projektno nalogo raziskali, je, kako uspešno slovenska 

podjetja uporabljalo digitalni marketing in v kolikšni meri so metode celotne digitalizacije ţe 

vpeljali v svoja podjetja. Konkretno se bomo osredotočili na eno slovensko podjetje – 

Istrabenz turizem, d. d. Zaradi napredne tehnologije in spletnega marketinga, ki se zelo hitro 

razvija, obstajajo tudi primeri slabe prakse, saj je veliko podjetij obtičalo. Da bi pridobili nove 

stranke in se predstavili širši javnosti, morajo spremeniti celoten način marketinškega 

poslovanja oziroma uvesti digitalizacijo, temu pa ţal nekatera podjetja niso kos oz. se tega ne 

zavedajo. 

Glede na to, da številna tako slovenska kot tuja podjetja uporabljajo orodja digitalnega 

marketinga, bomo skozi projektno nalogo raziskali, v kolikšni meri podjetje Istrabenz 

turizem, d. d., dnevno uporablja splet kot način pospeševanja prodaje in promocije. 

Ugotavljali bomo, ali imajo ustrezno strokovno osebje za digitalni marketing in kolikšna 

sredstva namenjajo za spletno oglaševanje. Ne smemo pa pozabiti tudi na zahteve 

uporabnikov – kaj je tisto, kar jih pritegne za ogled naše objave na profilu Facebook, za ogled 

naše spletne strani, reklamnega elektronskega sporočila itd. Zanima nas tudi, kakšne so 

najpogostejše oblike oglaševanja na spletu, ter ekonomski vidik v podjetju Istrabenz turizem, 

d. d. 

Štalec (2008) poudarja: »Enotnega recepta ni, prvi korak je sprememba razmišljanja o 

poslovanju.« Poudarja sicer, da je digitalna transformacija oziroma digitalizacija podjetja tako 

širok pojem, da je teţko narediti enoten načrt, ki bi ustrezal vsem podjetjem. A dejstvo je, da 

gre za spremembo razmišljanja o celotnem poslovanju. Dva ključna temelja digitalizacije sta 

po njegovem analitični pristop k poslovanju ter procesom v podjetju ter osredotočenost na 

potrošnika (tako imenovani »custumer centricity«). »Sodobno trţenje ni več trţenje, ampak je 

strateško razmišljanje o vpletenosti potrošnika v poslovne procese. Oba pojma se torej med 

seboj prepletata in povezujeta. Sodobno podjetje brez digitalnega trţenja dejansko zelo teţko 

konkurira ţe na domačem, kaj šele na svetovnem trgu,« je prepričan Štalec (2008). 

1.2 Namen in cilji  

Namen zaključne projektne naloge je bil raziskati uporabo digitalnega marketinga v podjetju 

Istrabenz turizem, d. d., in podati predloge za morebitne izboljšave. Trenutno je podjetje v 

obdobju močne konkurence, kjer digitalni marketing predstavlja izredno pomembno področje 

vsakega podjetja.  

Postavili so si naslednje cilji naloge: 

 proučiti dostopno strokovno literaturo s področja digitalnega marketinga, 

 prepoznati oz. identificirati elemente in procese uspešnega digitalnega marketinga v 

podjetju Istrabenz turizem, d. d., 



3 

 podati oceno in predloge za izboljšanje uporabe digitalnega marketinga v izbranem 

podjetju. 

1.3 Metodologija 

V teoretičnem delu naloge smo uporabili metode analize, sinteze in kompilacije za 

razčlenjevanje, opredeljevanje, zdruţevanje in primerjanje dostopnih virov s področja 

digitalnega marketinga.  

V drugem delu naloge smo uporabili metodo strukturiranega intervjuja – izvedli smo intervju 

s predstavnikom oddelka za marketing v podjetju Istrabenz turizem, d. d. Intervjuvali smo 

tudi strokovnjake s področja digitalnega marketinga. V empiričnem delu smo nato analizirali 

ugotovitve. Raziskali smo, katere elemente digitalnega marketinga v podjetju Istrabenz 

turizem, d. d., ţe uporabljajo in kaj bi lahko izboljšali ter dodali, da bi pridobili še več 

potencialnih odjemalcev. Odločili smo se za metodo kvalitativnega osebnega intervjuja, za 

katerega smo pripravili deset vprašanj, na osnovi katerih smo vodili pogovore. Tako smo 

dobili globlje in obseţnejše odgovore.  

1.4 Predpostavke in omejitve 

V zaključni projektni nalogi smo izhajali iz predpostavke, da se marketinška orodja zelo hitro 

spreminjajo. Kot omejitev zaključne projektne naloge lahko vsekakor štejemo dejstvo, da smo 

raziskavo omejili na analizo marketinške prakse v enem, izbranem podjetju. Omejitev je tudi 

hitro spreminjanje prakse na tem področju, saj je veliko napisanega in ţe pred leti 

objavljenega neuporabnega zaradi spremenjene paradigme. v naša analizi smo se omejili na 

trenutno dogajanje v času trajanja raziskave in  nismo dodajali zgodovinskega vidika. Gre za 

študijo primera, zato ugotovitev ne bo mogoče posploševati. 
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2 TEORETIČNI PREGLED DIGITALNEGA TRŽENJA 

V prihajajočem delu bomo opredelili sestavine digitalnega marketinga. Skozi uvod v 

marketing bomo laţje razumeli delovne procese in elemente, hkrati pa bomo laţje uvideli 

prednosti in slabosti na konkretnem primeru v empiričnem delu naloge.  

Digitalni marketing je danes prisoten skoraj povsod, tega se zavedajo tudi podjetja, saj vedo, 

da brez digitalnega marketinga danes enostavno ne gre. Svetovni splet, internet in tehnologija 

ne dopuščajo zaostankov; predvsem manjša podjetja lahko obtičijo in sčasoma propadejo. 

Radi bi poudarili pomembnost digitalnega marketinga in njegovo prisotnost na oglaševalskih 

področjih, ki so glavni ključ do stika z odjemalci. 

2.1 Uvod v digitalni marketing in njegovi elementi 

Oglaševanje je lahko zelo kontrastno. Kroţenje, prodajna zgodba, sporočilo, klic k akciji in 

odzivnosti, slike, animacije, merjenje, pozicioniranje – vse to se doda v močan in učinkovit 

koktajl, ki lahko edinstveno in nenadno spremeni svet. Bistvo oglaševanja je vplivanje na 

ljudi in prepričevanje, da stopijo v stik z nami in k akcijam, ki jih ţelimo doseči. Od njih pa 

ţelimo doseči interakcijo, naj si bo to izbiranje določene znamke zobne paste, dvigovanje 

telefona, izpolnjevanje kupona preko elektronske pošte, ogled naše spletne strani. Digitalno 

oglaševanje je lahko zelo uspešno, saj ima moč, da lahko s pravimi orodji doseţe izjemne 

stvari (Ryan in Jones 2009).  

Digitalni marketing se v marketinški stroki pojavlja ţe dalj časa, vendar točne opredelitve še 

vedno ni. Ko slišimo izraz »digitalni marketing«, pogosto pomislimo na spletne oglasne 

pasice, plačljive klik oglase, internetne strani, pozicioniranje na spletu. Pri tovrstnem 

spletnem marketingu moramo v zakup vzeti tudi oblike, ki se ne zgodijo ravno na internetu, 

kot so npr. elektronska sporočila, bloganje, mobilni marketing, video streaming, podcasting 

ipd. (Reitzin 2007). 

Če povzemamo po Kotlerju, lahko digitalni marketing razumemo kot komuniciranje preko 

digitalnih komunikacijski kanalov, kot so na primer mobilni telefoni, digitalna TV in internet 

med potrošniki in podjetji (Kotler in Keller 2009). 

Marketing s pomočjo digitalne tehnologije dosega večjo učinkovitost. Digitalna tehnologija 

daje potrošniku občutek, da deluje kot posrednik, ki jim pomaga pri izbiri ali nakupu (Urban 

2004).  

Digitalni marketing je torej paradigma, ki deluje s pomočjo digitalne tehnologije, zaradi 

spremenjene digitalne komunikacije prek digitalnih medijev, zaradi interaktivnosti, aţurnosti, 

vpletenosti in prilagajanja uporabniku. Kljub sodobnosti digitalnega marketinga ga ne smemo 

nujno ločiti od tradicionalnega marketinga. Novodobni digitalni marketing ni nič drugega kot 
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samo marketing, ki upravlja procese ne več samo marketinške prakse, temveč tudi zaupanja 

vredne odnose, kot pravi Jančič (1996). 

Model Dako  

Z modelom Dako, ki nam prikazuje, kako s trţenjskimi aktivnostmi pridobiti potencialnega 

kupca ter ga spodbujati k njegovemu nakupu in z nudenjem pomoči pri odločitvi za nakup, si 

lahko olajšamo izvedbo trţenjske akcije. Z modelom Dako spletnih trţenjskih aktivnosti 

ţelimo prikazati, kako učinkovito razporejati sredstva za trţenje na spletu. Z učinkovito 

razporejenimi sredstvi lahko izboljšamo dobičkonosnost spletnega trţenja.  

Model Dako je prilagojen za uporabo večkratnih trţenjskih strategij, kjer poleg tradicionalnih 

trţenjskih pristopov uporabljamo tudi spletno trţenje (Jackson 2009). 

Preglednica 1: Model REAN 

S
e

j
a

n
j

e
 

Tradicionalno trţenje Spletno trţenje 

D o s e g  

Televizijsko oglaševanje 

Oglaševanje v časopisih 

Predstavitev na sejmih 

Sponzoriranje dogodkov 

Zunanje oglaševanje na panojih 

Iskalni marketing 

Virusni marketing 

Trţenje preko e-pošte 

Oglaševanje na spletnih straneh 

A n g a ţ i r a n j e  

Brošure 

Katalog izdelkov 

Oglaševanje od ust do ust 

Brezplačni vzorci 

Ogled izdelčnih strani 

Uporaba spletnih orodij 

Oddaja komentarja 

Iskanje informacij na spletnem mestu 

Ogled multimedijskih vsebin 

Oddaja izdelka v košarico 

K o n v e r z i j a  

Telefonska prodaja 

Prodaja na drobno 

Prodaja preko distributerja 

Neposredna pošta 

Pridobitev interesenta 

Nakup izdelka ali storitve 

Prenos kataloga produktov 

Prenos datotek 

Pridobivanje povpraševanja preko telefona 

Registracija novega uporabnika 

O h r a n j a n j e  s t r a n k  

Regionalna prodaja 

Telefonska središča 

Program zvestobe 

Elektronska pošta 

Upravljanje odnosov s strankami CRM 

Ohranjanje stikov s komuniciranjem na 

spletnih socialnih omreţjih 

Vir: prirejeno po Jackson 2009, 27. 

Prikazani model nam nudi celoten pregled nad potekom aktivnosti spletnega trţenja od 

planiranja do merjenja učinkovitosti aktivnosti. Tako lahko skozi trţenjsko kampanjo vidimo 

moţna odstopanja med planiranim in realiziranim ter pravočasno ukrepamo. S tem pregledom 
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in pravočasnim ukrepanjem lahko pripomoremo k učinkovitosti zastavljenih ciljev. Model 

Dako je sistematičen in pregleden način, ki se osredotoča na ohranjanje dolgoročnega odnosa 

s kupci in prikazuje različne prodajne načrtovalne aktivnosti, kot na primer (Jackson 2009): 

 implementacijo načrtov,  

 aktivnosti,  

 merjenje učinkovitosti aktivnosti, 

 odstopanja, 

 sprejemanje popravljenih ukrepov, 

 doseganje ciljev. 

Model REAN, ki je zgoraj vnesen v preglednico (preglednica 1), vsebuje štiri faze (Jackson 

2009):  

 doseg (angl. rich) – pridobivanje spletnih uporabnikov in pozornosti ciljne publike z 

različnimi prijemi; 

 angaţiranost (angl. engage) – sodelovanje med uporabniki in podjetjem ter spodbujanje 

uporabnika k nakupu (konverziji); 

 konverzija (angl. conversion) – doseganje ţelenih ciljev (naročilo na elektronske novice, 

spletni nakup, registracija uporabnika, prenos kataloga, posredovanje podatkov itd.); 

 ohranjanje strank (angl. nurture) – s pomočjo ohranjanja strank ţelimo pridobiti zveste 

kupce (programi zvestobe). 

2.1.1 Marketing preko elektronske pošte 

Elektronska pošta, ki je še vedno prikazana kot paradna aplikacija interneta, je oţivela v letu 

1960 kot platforma, ki je dovolila uporabnikom, da so z istega računalnika lahko poslali 

preprosto besedilno sporočilo drugim uporabnikom preko elektronskega poštnega nabiralnika 

(mailboxa).  

Leta 1971 je Ray Tomlinson, inţenir pri ARPANET-u, ustvaril prvi program, preko katerega 

je bilo mogoče poslati sporočilo od enega uporabnika na določenem računalniku na drug 

računalnik drugemu uporabniku elektronske pošte. Tako so začeli pošiljati elektronska 

sporočila od enega uporabnika do drugega preko omreţja. Tomlinson je ustvaril elektronsko 

pošto (e-mail), ker je mislil, da je to bilo v tistem trenutku nekako potrebno.  

Marketing preko elektronske pošte (e-mail marketing) je eno najbolj vplivnih orodij 

digitalnega marketinga. Dovoljuje, da enostavno komuniciramo z odjemalci na osebni ravni 

preko globalno sprejetega digitalnega medija. Pravilna izbira elektronskega marketinškega 

pristopa je ključ do uspešne komunikacije. Neomejena uporaba mnoţičnega marketinga in 

njegovih tehnik ali vse kar zaznamo kot vsiljeno pošto, bo verjetno pri odjemalcih 

spregledano, če sploh pride do uporabnikovega nabiralnika (mailboxa / inboxa). V trenutku, 
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ko bo naša pošta zaznana kot vsiljena oz. »spam«, se lahko kredibilnost določenega podjetja 

zruši.  

Marketing preko elektronske pošte je zdruţitev zdrave pameti in domišljije. Elektronsko 

sporočilo je preprosta oblika, ki jo preko elektronske pošte pošljemo strankam oz. 

odjemalcem, ki jih imamo v seznamu v elektronskem poštnem nabiralniku. Te oblike lahko 

preprosto vsebujejo prodajne elemente ali »call to action« klic k akciji. S temi akcijami kupca 

spodbujamo, da klikne na spletno povezavo, dodano v elektronskem sporočilu. Navajamo 

nekaj primerov:  

 hotel promovira poseben popust v poletnem času, 

 zaposlovalno podjetje obvešča poslovne stranke o brezplačnem seminarju itd. 

Elektronsko sporočilo lahko pošljemo tudi, kadar nimamo nobenega specifičnega izdelka, ki 

bi ga ţeleli trţiti. To lahko uporabimo tudi kot mehanizem za ohranjanje prizadevanj naših 

odjemalcev, da ostanemo v stiku z njimi ter da okrepimo našo blagovno znamko in 

kredibilnost. Marketing z uporabo elektronske pošte je nizka stroškovna investicija, ki nam v 

zameno povrne izjemno učinkovitost odjemalcev. Pri marketingu preko elektronske pošte 

torej poznamo pošiljanje različnih elektronskih sporočil preko elektronske pošte (angl. e-

mail), kot so na primer elektronske novice (angl. newsletters), elektronska prodajna sporočila 

(angl. sales e-mails) in vzpostavljanje skupnosti (angl. community). 

Za širšo uporabo marketinga preko elektronske pošte potrebujemo enega izmed večjih 

prilagojenih sistemov marketing preko elektronske pošte. Ti sistemi pomagajo, da urejamo 

seznam naslovnikov in oblikujemo grafično predlogo za naša sporočila. Pomagajo pri vodenju 

kampanje z uporabo elektronske pošte.  

Nadvse pomemben je odnos s strankami – CRM »customer relationship management« – saj 

je pomembno, da elektronska orodja uspešno uporabljamo. Da bomo ta orodja uspešno 

uporabljali, moramo poznati CRM. Umetnost je obdrţati svoje odjemalce zadovoljne in 

ohranjati oseben stik z njimi. Ko imamo redne odjemalce, sčasoma spoznamo, kaj jim je všeč 

in česa ne marajo, kaj jih zanima in k čemu stremijo. Ko pride do marketinga preko 

elektronske pošte, nam CRM lahko pomaga pri segmentiranju in nam dovoljuje, da se 

osredotočimo na točno določeno kampanjo (Ryan in Jones 2009).  

Zakonodaja  

Preden začnemo načrtovati svojo kampanjo preko elektronske pošte, moram biti pozorni na 

praktične in legalne vidike, kot so na primer »anti spam« in druge legalne pravice, 

pridobivanje elektronskih sporočil itd. (Ryan in Jones 2009).  

Obstajajo tudi različni sistemi, ki varujejo uporabnike pred tako imenovano vsiljeno pošto 

(»spamom«), kot na primer sistem OPT-in in OPT-out. Prvi prepoveduje pošiljanje oglasnih 
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elektronskih sporočil brez predhodne privolitve prejemnika, OPT-out pa pomeni upoštevanje 

zavrnitve, ki prepoveduje pošiljanje oglasnih elektronskih sporočil osebam, ki so izrecno 

izjavile, da takšnih sporočil ne ţelijo več prejemati (Wertime in Fenwick 2008). 

Pri tem delu je še posebej pomembna pridobitev prejemnikovih dovoljenj za pošiljanje 

sporočila. Zakonodaja namreč ne dovoljuje pošiljanja komercialnih sporočil naslovniku, ki ni 

odobril prejemanja elektronskih sporočil. Izjema je, ko fizična ali pravna oseba od kupca 

svojih izdelkov ali storitev pridobi njegov naslov elektronske pošte. Slednji lahko na ta naslov 

pošilja elektronska sporočila za trţenje svojih produktov ali storitev, kljub temu pa mora 

kupcu jasno in enostavno ter brezplačno omogočiti odjavo prejemanja tovrstnih sporočil. V 

Sloveniji imamo štiri zakone, ki urejajo področje trţenja preko elektronske pošte, in sicer 

Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom, Ur. l. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 

54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVoP-1, Ur. l. RS, št. 

94/07 – UPB), Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 98/04 – UPB, 114/06 – 

ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18) in Zakon o elektronskem 

poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 – UPB in 19/15) (Skrt 2008c). 

Virusni marketing preko elektronske pošte 

Slabost marketinga preko elektronske pošte je, da zaradi prevelikega oz. mnoţičnega 

elektronskega marketinga pogosto prihaja do pojava neodprte pošte oz. zaradi vse 

pogostejšega virusnega marketinga do občutka kršenja pravic in zasebnosti potrošnika (Petrov 

2005; Wertime in Fenwick 2008). 

Zbiranje naslovov 

Zbiranje naslovov poteka na različne načine. Na vidno mesto svojega spletnega mesta 

postavimo obrazec za prejemanje elektronskih sporočil. Znano je, da obiskovalec ne bo kar 

tako posredoval svojih podatkov, zato lahko v zameno ponudimo brezplačne elektronske 

novice, najnovejše ponudbe, akcije, ţrebanje v nagradni igri, popust, brezplačno elektronsko 

knjigo itd. Največkrat se organizacije odločijo za potrebno registracijo ob samem nakupu, v 

nasprotnem primeru uporabnik nakupa ne more opraviti. Pridobivanje elektronskih naslovov s 

pomočjo potrebne registracije lahko zahtevamo tudi, če uporabniki ţelijo dostopati do 

ekskluzivnih vsebin, prenesti na računalnik brezplačne programe, fotografije itd. Tudi za 

vključevanje v debato na forumih se morajo uporabniki velikokrat registrirati.  

Pri pridobivanju novih elektronskih naslovov smo lahko najučinkovitejši z nagradnimi igrami, 

ki pogojujejo sodelovanje s privolitvijo prejemanja komercialnih sporočil. Še večjo 

učinkovitost bomo dosegli z viralnimi igrami, v katerih sodelujoči priporočajo nagradno igro 

svojim prijateljem, saj si s tem povečajo moţnost za osvojitev nagrade. Zmagovalci igre so 

namreč tisti uporabniki, ki k sodelovanju privabijo največ prijateljev, seveda pa je 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4315
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4029
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2388
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3188
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2002
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4690
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4288
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3804
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3297
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1521
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0709
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2517
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1409
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sodelovanje za nagrado pogojeno z oddajo svojega elektronskega naslova in s privolitvijo k 

prejemanju komercialnih sporočil. Tako lahko podjetje z dobro premišljeno, izbrano in 

organizirano igro zbere tudi do več sto elektronskih naslovov (Skrt 2008c). 

Merjenje učinkovitosti 

S pomočjo različnih analitičnih programov lahko spremljamo, koliko sporočil je bilo 

dostavljenih (angl. delivery rate), poslanih, koliko odprtih (angl. opening rate), stopnjo klikov, 

deleţ uporabnikov. Z različnimi parametri lahko ugotovimo stopnjo odpiranja (angl. open 

rate), deleţ uporabnikov, ki so odprli sporočilo in kliknili na eno izmed povezav (angl. click 

trough open rate), stopnjo konverzacije (angl. conversion rate) oz. koliko izdelkov je bilo 

prodanih.  

Pomembno je, da te odgovore in odzive na akcije spremljamo ter na podlagi tega 

optimiziramo vsebino in objavljene ponudbe, akcije in tako izboljšujemo njihovo učinkovitost 

(Skrt 2008c). 

Vsebina sporočil 

Pri vsebini sporočil moramo biti pozorni ţe pri naslovu, ki mora pritegniti prejemnika, da bo 

naše elektronsko sporočilo sploh odprl. Struktura sporočila mora biti lepo oblikovana in 

všečna, vsebina pa napisana tako, da bomo prejemnika sporočila spodbudili k ciljnemu 

dejanju, torej k temu, da klikne na eno izmed objavljenih povezav in ga s tem preusmerimo na 

spletno mesto pošiljatelja elektronskega sporočila. Če ţelimo naslovnika pozvati k nakupu 

preko pošiljateljeve spletne trgovine, ga moramo preusmeriti na stran s prodajnimi produkti in 

ne na morebitno predstavitveno vstopno stran. Tako lahko v isti sekundi izgubimo 

naslovnikov pozornost.  

Pri tovrstnih komercialnih sporočilih moramo biti pazljivi, saj lahko hitro naredimo napačen 

vtis na naslovnika. Ne smemo ga vsepovprek zasipavati z elektronskimi sporočili. Najti 

moramo pravo ravnoteţje oziroma frekvenco pošiljanja. Poteče naj vsaj teden dni od zadnjega 

pošiljanja elektronskega sporočila istemu uporabniku.  

Za dolgoročen odnos s strankami preko elektronske pošte je najbolje uporabiti elektronski 

časopis, ki ga bomo lahko uporabili tudi za učinkovito prodajo izdelkov, vzpostavljanje 

kredibilnosti, promocijo novih izdelkov, privabljanje obiskovalcev na našo spletno mesto. Pri 

pošiljanju elektronskega časopisa moramo biti najprej pozorni ţe pri izbiri tematike, o čem 

bomo pisali oz. kaj ţelimo našim ciljnim strankam sporočiti. Ali jih ţelimo informirati, 

zabavati, spodbujati k nakupi ipd. Lahko pa uporabimo tudi skupek naštetega, tako bomo 

naslovnika z nekim člankom informirali glede obravnavane tematike, dodali še nekaj 

praktičnih navodil ali informacij za uporabo ter dodali prodajni produkt (Skrt 2008c). 
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2.1.2 Iskalniški marketing 

Iskalniški marketing je del digitalnega marketinga in je ključnega pomena. Gre za spletno 

oglaševanje preko iskalnikov. Preko iskalnikov in spletnega oglaševanja ţelimo povečati 

prepoznavnost našega spletnega mesta in vidnost v rezultatih iskanih zadetkov na strani. To 

lahko doseţemo z optimiranjem spletnih iskalnikov, s plačljivimi mesti, vsebinskim 

oglaševanjem ter z uporabo plačljivih vključitev. 

Pri spletnem oglaševanju moramo za maksimalen uspeh upoštevati naslednje dejavnike 

(Digimedia b. l.):  

 urejanje ter upravljanje s podatki oz. pridobljenimi informacijami, 

 čim oţje ciljanje, 

 predstavitev, kreiranje oglasa oz. sporočila, 

 pristajalna stran ponudnika, 

 analiziranje in spremljanje, merjenje in optimiranje reklamnih kampanj. 

V oglaševanju na klik je uspešnost odvisna od konverzije in prometa, ki ju moramo dobro 

poznati, zato moramo biti pozorni na pravilno rabo in poznavanje zgoraj omenjenih 

parametrov (prav tam). 

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili dve največji marketinški orodji – SEM spletno 

oglaševanje (angl. search engine marketing) in SEO (angl. search engine optimization – 

SEO). Torej poznamo dve največji marketinški orodji, s katerimi lahko doseţemo večjo 

vidnost in doseganje strank na spletnih iskalnikih – oglaševanje spletnih mest na spletnih 

iskalnikih (angl. search engine marketing, krajše SEM) in optimizacija spletnih mest za 

spletne iskalnike (angl. search engine optimization, krajše SEO). 

SEO optimizacija spletnih strani 

Culwell (2009) pravi, da je to, da ima podjetje danes svojo spletno stran, tako pomembno kot 

to, da ima svojo telefonsko številko. Dobra spletna stran omogoča podjetju nizke stroške, 

prihranek v tiskanih medijih, prodajo izdelkov 24 ur na dan, sedem dni v tedni brez dodatne 

zaposlitve delovne sile. Dobra spletna stran ustvari pozitivno sliko o podjetju. Spletna stran 

omogoča hitro in enostavno globalno odzivnost, kar je vsekakor tudi prednost.  

Podjetja se zavedajo, da je v današnji dobi izredno velike konkurenčnosti SEO optimizacija 

spletnih mest zelo pomembna, saj podjetju zagotavlja večjo prepoznavnost in boljše poslovne 

uspehe v primerjavi z ostalimi sorodnimi podjetji. 

Cilj optimizacije spletnih mest za spletne iskalnike je povečanje števila obiskovalcev, ki 

preko spletnih iskalnikov pridejo na spletno mesto, ter čim višje mesto oz. pozicioniranje v 

spletnih iskalnikih. Vse to lahko doseţemo z aktivnostmi na spletnih mestih, kot so npr. 



11 

neposredno komuniciranje z iskalniki, spreminjanje kode strani in njene vsebine ter hkrati 

spodbujanje prometa iz drugih spletnih imenikov, mest in spletnega oglaševanja. Pri procesu 

optimizacije in spletne analitike so pomembne meritve dejavnosti obiskovalcev, od kod so 

obiskovalci prišli na določeno spletno mesto oz. kdo jih je napotil. Potek obiska je torej 

ključnega pomena, prav tako kot obiskovalčeve ključne besede, ki jih vnaša v spletni iskalnik, 

da bi ga pripeljale na določeno spletno mesto, ter podatek o tem, kje obiskovalec najpogosteje 

zapusti naše spletno mesto (Grappone in Couzin 2011). 

Pri spletnih iskalnikih moramo biti zelo pozorni, saj je od njih odvisno povečanje ali 

zmanjšanje ogleda spletnega mesta. S SEO optimizacijo lahko doseţemo, da je naključje med 

rezultati iskanja ključne besede čim manjše (Beal in Strauss 2008). 

Osnovna funkcija iskalnikov je iskanje vpisane vsebine oz. ključne besede. Običajno 

uporabnik vpiše eno besedo ter se potem glede na vsebine, ki mu jih iskalnik ponudi, odloči 

za oţenje merila in doda še nekaj besed, vse dokler ne najde vsebine, ki jo išče. Ta funkcija 

spletnih iskalnikov, razbiranje vsebin, ki zanimajo uporabnika glede na vpisane besede, se do 

danes ni spremenila, se je pa spremenil način upravljanja z njimi. Ko v iskalnik vpišemo 

besedo, je iskalnik prisiljen najti primerno vsebino, ki se na to besedo navezuje. Iz te besede 

mora iskalnik razbrati, kakšne vsebine zanimajo uporabnika. Če uporabnik ni zadovoljen s 

predlaganimi vsebinami iskalnika, vpiše tudi več besed, da bi se pribliţal ţeleni vsebini. 

Uporabnik bo običajno izbral vsebino, ki mu je ponujena na vrhu strani in bo glede na 

vsebino, ki jo ponudi iskalnik, spreminjal svoje iskalne kriterije (Enge in drugi 2010).  

Podjetja lahko zakupijo ključne besede, ki so vezane na njihovo panogo. Tako se potem, ko 

uporabnik vpiše ključne besede v iskalnik, na vrhu ter v desnem stolpcu iskalnega okenca 

prikaţejo zakupljene vsebine oz. sponzorirane povezave podjetij (Koloini 2007; McMillan 

2012). 

SEM Spletno oglaševanje 

Eden izmed najučinkovitejših in najenostavnejših načinov spletne promocije je SEM 

oglaševanje (angl. search engine marketing). Obiskanost svojih spletnih strani lahko 

povečamo s pomočjo sponzoriranih povezav na ključne besede v iskalniku Google. Pri SEM 

oglaševanju strošek oglaševanja ni vezan na prikazane oglase, temveč na dejanske klike 

uporabnika na oglas.  

Za razliko od SEO optimizacije strani je SEM kratkotrajen proces in omogoča hitro prisotnost 

med prvim sponzoriranimi zadetki v iskalniku Google (Polet, spletni inţeniring 2017). 

Da digitalni marketing narašča, dokazuje tudi devetodstotna rast prihodkov v primerjavi s 

prejšnjim letom pri podjetju Google. Na globalni ravni naj bi dosegli kar 57,8 milijarde evrov 

prihodkov. Od tega tretjinski deleţ zavzema s svojimi oglaševalskimi prihodki v digitalnem 
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marketingu. Na analitičnem portalu eMarketer ocenjujejo, da bo Google ostal vodilni igralec 

na področju iskalnega marketinga, kar v praksi predstavlja, da naj bi Googlovi prihodki od 

oglaševanja na iskalnikih prišli do 47,57 milijarde evrov in dosegli 55,2-odstotni deleţ 

celotnega trga iskalnega marketinga. Prihodki prikazanega marketinga bodo pri Googlu 

dosegli 12,3-odstotni deleţ celotnega svetovnega trga prikaznega oglaševanja. Google v 

prikaznem oglaševanju zaostaja samo za Facebookom (MMarketing 2016).  

Napovedujejo, da se bo obseg mobilnega marketinga v prihodnjem letu zvišal za 24,3 

odstotka. Od leta 2015 so oglaševalski prihodki na mobilnih napravah pri Googlu zrasli za 

skoraj 50 odstotkov. Pri prikaznem oglaševanju je na prvem mestu Facebook in Google takoj 

za njim (prav tam).  

Spletni iskalniki ustvarjajo večino poslovnih prihodkov s prodajo oglaševalskega prostora na 

straneh z vrinjenimi rezultati iskanj. Google je v letu 2010 beleţil kar 29,3 milijarde dolarjev 

prihodkov, od tega 90 % vseh prihodkov izvira iz oglaševanja na spletnem i skalniku 

(MMarketing 2016). 

2.1.3 Oglaševanje za zaslonih 

Zaslonski marketing zasledimo kot spletne oglase na grafičnih področjih zaslona, kjer ima 

internet ključno vlogo kot objavitelj in distribucijski medij. To vrsto oglaševanja lahko 

uporabimo v različnih oblikah, kot so slike, video posnetki, animacije, besedilne povezave 

(linki), premikajoče se slike na različnih izhodnih medijih, kot so namizni računalniki in 

mobilne naprave.  

Namen tovrstnega oglaševanja je, da obiskovalec klikne na objavljeni oglas, ki ga preusmeri 

na oglaševalno stran, produkt, podjetje. Zaslonsko oglaševanje lahko prav tako uporabimo kot 

klasično online oglaševanje v obliki grafičnih vrstic (bannerjev). To je izvirna oblika 

oglaševanja na internetu. Drugi izrazi, ki se tudi nanašajo na oglaševanje na zaslonu, 

vključujejo prikazano oglaševanje, spletno oglaševanje, oglaševanje s pasicami in oglaševanje 

na internetu (Kasatria.com 2017). 

Zaslonsko oglaševanje (oglaševanje z bannerjem) je oblika oglaševanja, ki vizualno prenaša 

komercialno sporočilo z uporabo besedila, logotipov, animacij, videoposnetkov, fotografij ali 

druge grafike. Oglaševalci v prikazanem omreţju pogosto ciljajo na uporabnike z določenimi 

lastnostmi, da povečajo učinek oglasov. Če vaša organizacija namerava aktivirati prikazano 

oglaševanje, je pomembno razumeti nekaj ključnih meritev, s katerimi se boste srečali v 

celotnem procesu sodelovanja, kot so doseg (angl. reach), razmerje med prikazi in kliki, 

stopnja obiskov ene strani (angl. engage), stopnja konverzij (nakupov) in seveda donosnost 

naloţbe (angl. ROI), da bi imeli boljšo sliko o uspešnosti vašega spletnega marketinga 

(Kasatria.com 2017).  
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Klasično online oglaševanje vključuje običajne grafične elemente, tako grafične vrstice 

(bannerje), gumbe (buttons), prav tako besedilo in slikovno pasico (angl. content). Uporabniki 

vidijo oglas, kadar obiščejo spletno stran, v kater je vključen oglas. Na oglaševalne oglase 

lahko kliknemo in pogosto nas bodo preusmerili na spletno mesto oglaševalskega podjetja. 

Pogoste so tudi posebne ciljne strani ali ustrezne strani izdelkov in kategorij oglaševanih 

vsebin. Na začetku oglaševalske akcije za prikazovanje vedno obstaja oglaševalec, ki je 

pripravljen posredovati oglaševalsko sporočilo, in izdajatelj, ki zagotavlja potrebne vire 

(spletna stran, AdServer). Medtem ko zaloţnik zahteva za spletno stran vsebine, na kateri bo 

oglas objavljen, mora oglaševalec pripraviti promocijske vsebine. Poznamo različne 

oglaševalske oblike, ki bodo prikazovane na izdajateljevi strani, kot so (RyteWiki.com 2017):  

 »banners« – v različnih velikostih in različnih funkcij (animacijski, statični, interaktivni), 

 »pop-ups«, »pop-under«, »layer ads«, 

 »skyscrapers, rectangles, leader boards«, 

 »content ads, sponsored contents«, 

 »verbal placements, text links«, 

 »rich media contents«, 

 »motion pictures, streaming video ads«. 

Poleg zgoraj naštetih se oglaševalske oblike nenehno spreminjajo in vedno bolj uporabljajo 

sodobne tehnologije, kot so HTML5 za animacije, ali zapletene metode za ciljanje, ponovno 

usmerjanje in sledenje, da bi izboljšali učinkovitost. Uporabljeni oglaševalski mediji so 

pogosto odvisni od okolja izdajatelja. Več oblik in tehnologij kot jih izdajatelj lahko izvaja, 

več moţnosti ima oglaševalec. Zlasti na področju mobilnih, gibljivih slik in obseţnih 

podatkov je na voljo nova raven moţnosti za spletno oglaševanje. Razlogi za zaslonski 

marketing so različni. Na eni strani ţelimo povečati prodajo, naročila, ugled …, na drugi pa 

sproţiti oglaševalske akcije, ki spodbujajo našo blagovno znamko in podobo.  

Prednosti tovrstnega oglaševanja so (RyteWiki.com 2017): 

 velik obseg kampanj, 

 različne ciljne skupine je mogoče neposredno obravnavati, 

 številni oglaševalski formati in koncepti za ciljno usmerjene skupine, 

 grafični transparenti so zdruţljivi tudi z mobilnimi aplikacijami, 

 učinkovitost s piškotki in drugimi metodami sledenja, 

 uporabniki so takoj pripravljeni za nakup, 

 oblikovanje slike in blagovne znamke, 

 izboljšana ozaveščenost blagovne znamke s širšim pokritjem, 

 enostavno spremljanje in poročanje. 

Obstajajo pa tudi slabosti, kot no (RyteWiki.com 2017): 
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 zaradi prezasedenosti prikaznih oglasov uporabniki včasih razvijejo slepoto za 

transparente, kar povzroči, da preprosto skrivajo večino oglasov zaradi preobremenitve 

informacij, 

 uporabniki uporabljajo številne blokatorje oglasov, da preprečijo prikazovanje spletnih 

oglasov, 

 konvencionalni transparenti pogosto dosegajo le nizke stopnje klikanja (pribliţno 0,1 %), 

 kliki na prikaznih oglasih v mobilnih napravah so pogosto naključni, 

 nekateri oglasi na zaslonu lahko poslabšajo uporabniško izkušnjo in povzročijo neţelene 

učinke, 

 zaslonski marketing lahko v določenih kontekstih negativno vpliva na blagovno znamko. 

AdWords oglaševanje 

Za spletnim oglaševanjem AdWords stoji podjetje Google. Gre za Googlovo storitev 

spletnega oglaševanja na spletnih straneh. Ta storitev je tudi glavni vir zasluţka in 

najpomembnejša storitev podjetja Google. V letu 2009 so zasluţili preko 23 milijard dolarjev. 

Za Google besedilne oglase je značilno, da so kratki oz. sestavljeni iz ene vrstice naslova in 

dveh vrstic vsebine (Support 2011). 

Prednosti, ki jih ima sistem Google AdWords pred drugimi oglaševalskimi programi, so zelo 

ozka ciljna usmerjenost (geografska lokacija, jezik), stalen nadzor nad oglaševanjem (vedno 

in povsod lahko spremljamo, kaj se dogaja z našimi oglasi), prilagajanje razpoloţljivega 

proračuna, merljiv učinek naših oglaševalskih kampanj (za vsak vloţen evro vemo, kje in 

kako je bil porabljen). Pri Google AdWords plačamo na klik, cena pa niha glede na to, kako 

pogosto je uporabljena v iskalniku, in od konkurence pri izbranih besedah (Polet, spletni 

inţeniring 2017). 

Kadar oglašujemo preko iskalnikov, imamo na voljo različne številne plačilne modele, med 

katerimi se lahko odločamo. Najbolj uporabljene in splošne so (Support 2011):  

 cena na klik oz. CNK (angl. cost per click – CPC),  

 cena na prikaz CNP (angl. cost per impressions – CPI),  

 cena za pridobljen stik ali elektronski naslov (angl. cost per lead – CPL),  

 cena na konverzijo (akcijo) CNA (angl. cost per action – CPA).  

Donosnost naložb (ROI) 

Ko blagovne znamke začnejo trţenje preko zaslonskega oglaševanja, vedno obstajajo stroški, 

povezan s ciljem, ki ga je treba doseči. Donosnost naloţb poskuša količinsko opredeliti, 

kolikšna je vrednost za vsako porabljeno enoto (Kasatria.com 2017).  
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Običajno pri tovrstni oglaševalski kampanji najprej izvedemo analizo trenutnega stanja, in 

sicer na podlagi ključnih besed pregledamo vsebino ţe obstoječe spletne strani ter na katerih 

mestih se v iskalniku pokaţe tudi konkurenčna dejavnost. Ob pripravi oglaševalske kampanje 

se je treba registrirati na Google AdWords, potem pa ţe lahko določimo ključne besede, ki so 

povezane z našo dejavnostjo, definicijo pristajalnih strani ter pripravo vsebine oglasa. Ko 

zaključimo z izdelavo Google AdWords-a, moramo mesečno spremljati, kaj se dogaja z 

našimi oglasi, ter učinkovito prilagajati naš proračun ter poskrbeti za morebitne spremembe, 

in izločanje oglasov glede na učinek oz. če tega ni (Polet, spletni inţeniring 2017). 

Google AdWords torej spada med najbolj uporabljane oglaševalske platforme na iskalnikih 

po vsem svetu. Omogoča enostavno oblikovanje, vodenje in nadziranje oglaševalskih akcij . 

Med glavne značilnosti platforme AdWords štejemo, da omogoča ciljno oglaševanje , izbiro 

različnih plačilnih modelov, popoln nadzor nad porabo sredstev ter pregled nad povratkom 

investicije (Spletnik 2016). 

2.1.4 Mobilni marketing 

Trţenje potrošnikom prek mobilnih naprav ţe nekaj let vzbuja največjo pozornost v 

elektronskem svetu oz. digitalnem prostoru. Kljub temu, da še ni tako obseţno, kot je večina 

pričakovala, je njen potencial neomejen. Po besedah nekaterih strokovnjakov je le še 

vprašanje časa, kdaj bo mobilno trţenje postavljalo smernice. 

Ţe samo podatek, da je bilo leta 2007 preko 3,3 bilijonov aktivnih uporabnikov mobilnih 

naprav na svetu (en mobilni telefon na dva prebivalca), nam pove, da je mobilni telefon 

najbolj uporabljana tehnološka naprava med potrošniki, mnogo več pa nam pove še o 

njegovem potencialu. Istega leta, 2007, je več kot 798 milijonov ljudi dajalo prednost dostopu 

do interneta preko svojih mobilnih naprav kot preko osebnega računalnika, kljub temu, da še 

do pred kratkim dostop do interneta in uporaba internetnih strani nista bila najbolj praktična, 

omreţje ni nudilo takšne varnosti, funkcionalnost in vmesniki pa tudi niso bili na ravni 

osebnih računalnikov.  

V zadnjih desetih letih je dostop do interneta preko mobilnih naprav postal bolj praktičen v 

vseh smislih. Največja zahvala gre podjetju Apple, ki je z inovativnimi multifunkcijskimi 

vmesniki posodobilo tehnologijo in prikazalo spletne strani na mobilnih napravah v celoti, kar 

smo predhodno lahko videli le na osebnih računalnikih. Izboljšana mobilna pasovna širina, 

ugodnejše cene in preprostejši uporabniški vmesniki so naredili mobilni dostop do interneta 

veliko bolj privlačen za potrošnike, kar je velika prednost za spletne strani (npr. Google) z 

vidika spletnega oglaševanja in z drugega vidika, več priloţnosti za trţnike. 
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Kot največja prednost za trţnike se šteje moţnost boljšega doseganja svoje ciljne skupine ne 

glede na lokacijo potrošnikov, kajti ti bodo preko svojih mobilnih naprav prejemali ponudbe 

in informacije, kjer koli bodo in kar koli bodo počeli. 

Mobilno trţenje je dandanes lahko velika prednost za podjetja ne le zaradi boljšega 

poznavanja ciljnih skupin, ampak tudi zaradi vzpostavljanja stabilnejšega odnosa in 

učinkovitega komuniciranja ter učinkovitejšega posredovanja vsebine (časovno in lokacijsko), 

kar je v potrošnikovih očeh posledično višja dodana vrednost k njegovi izkušnji (Bryan 1967). 

Preden nadaljujemo s prednostmi trţenja, poglejmo, kakšen je potencial te panoge. 

Pri zgoraj navedenih uporabnikih telefonov jih 1,8 milijard redno pošilja SMS sporočila, 

medtem ko le 0,9 milijard uporabniki računalnikov redno pošilja elektronska sporočila.  

Iz teh podatkov je razvidno, da se spreminja način uporabe telefonov ter da se s tem odpirajo 

nove moţnosti za oblikovanje mobilnega trţenja. Pomembno je, da te moţnosti razvoja 

mobilnega marketinga dobro in na pravi način izkoristimo.  

Lastnosti mobilnega marketinga so (Skrt 2008b): 

 »always on« generacija – uporabniki mobilnih aparatov so svojemu telefonu vedno 

izpostavljeni za razliko od ostalih medijev (TC, radio, računalnik, revije in časopisi); 

 »viralnost« – mobilne naprave omogočajo viralni marketing (prijatelji in znanci si lahko 

med sabo pošiljajo zanimive in skupne vsebine, ki so jim všeč);  

 »mobilni trenutki« – poslušanje glasbe, igranje igric, iskanje informacij, vse to počnemo v 

zelo omejenem času (čakamo na avtobus, na letališču ipd.); pri iskanju informacij mobilni 

uporabniki potrebujemo informacije hitro in enostavno, brskanje po rezultatih ne pride v 

poštev, za razliko od računalnikov, kjer lahko uporabniki preţivijo več ur;  

 zasebnost – je zelo dobra priloţnost za individualno trţenje, saj je mobilni telefon zaseben 

medij in ga lastnik ne posoja vsakomur;  

 združljivost z drugimi mediji – z uporabo mobilnih telefonov lahko povečamo učinkovitost 

oglaševanja preko drugih medijev; oglas na televiziji npr. vsebuje poziv, naj uporabniki 

pošljejo SMS na določeno številko; prav tako se to dogaja preko radijskih oglasov, 

časopisov in v revijah.  

Zgoraj omenjene lastnosti so po mnenju Skrta (2008b) in njegovih izkušnjah bistvene razlike 

med mobilnim marketingom in marketingom drugih medijev. Skrt (prav tam) hkrati tudi 

ugotavlja, da so določene lastnosti značilne tudi za druge medije, kot na primer viralnost pri 

elektronski pošti. 
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2.1.5 Oglaševanje preko LED prikazovalnikov 

Ko govorimo o oglaševanju prek LED prikazovalnikov, mislimo predvsem na nove digitalne 

oglaševalske tehnologije, kot so LCD, plazma, LED prikazovalniki, ki jih zasledimo na 

različnih vidnih lokacijah. Na digitalnih zaslonih se menjajo video vsebine oz. statični 

grafični oglasi. Oglaševanje preko LED prikazovalnikov nam s pomočjo centralno vodenega 

sistema omogoča hitro in enostavno distribucijo oglasnih vsebin na poljubne lokacije. Glede 

na to, da so zaslonske vsebine v tem primeru ţive, barvne, svetlobne in premikajoče se 

narave, nam poleg večje pozornosti v primerjavi s tradicionalnimi statičnimi oglasi 

zagotavljajo tudi višji priklic oglasnih sporočil ter višjo stopnjo interakcije s tistimi, ki oglas 

opazijo.  

Sodobni digitalni prikazovalniki, ki so največkrat nameščeni ob prometnih cestah velemest, 

ob avtocesti, ob mestnih vpadnicah oz. tam, kjer jih opazi največ ljudi, temeljijo na 

tehnologiji LCD in LED LCD zaslonov različnih velikosti. Večji kot je zaslon, večje je 

občinstvo. Manjši zasloni so običajno nameščeni na urbane lokacije in so namenjeni ciljnemu 

oglaševanju (hoteli, poslovne zgradbe, postaje mestnega potniškega prometa ipd.). Digitalni 

zasloni prispevajo k rasti digitalnega oglaševanja prav tako kot širitev oglaševanja na 

internetu in mobilnih platformah. Digitalno oglaševanje danes presega izdatke za 

tradicionalno oglaševanje (televizija, radio, tisk) (Tomšič 2014). 

Digitalno oglaševanje je zelo primerno za pospe ševanje prodaje, prepoznavnost blagovne 

znamke, neposredno trţenje, informiranje, obveščanje o novostih, dogodkih ipd. Omogoča 

tudi nenehno oz. instantno posodobitev vsebine reklame.  

Prednosti zaslonskega oglaševanja so, da je LED zaslon vedno osvetljen in viden, omogoča 

oglaševanje v različnih vremenskih razmerah, ki ne vplivajo na vidnost oglasa (tudi ob 

izpostavljenem soncu je oglas dobro viden), stroškovno ugoden in ponuja moţnost hitre 

menjave oglasa. Trgovci lahko na premer postavijo LED zaslon v svojo trgovsko izloţbo in s 

tem povečajo pozornost mimoidočega in ga usmerijo v trgovino. Tudi znotraj trgovine lahko 

postavimo ekrane, na katerih so prikazane akcije, in tako spet pritegnemo oz. povečamo 

kupčevo pozornost. 

Zunanje oglaševanje, katerega tipični predstavnik so oglasni panoji in obcestni plakati, so 

zamenjali reklamni zasloni. Ti poleg večje pozornosti sproţijo tudi višjo stopnjo interakcije s 

tistimi, ki oglas opazijo. Digitalno oglaševanje prek prikazovalnikov je namenjeno 

pospeševanju prodaje, neposrednemu trţenju, obveščanju o dogodkih in novostih, razvoju 

blagovne znamke, informiranju itd. Zaslonsko oglaševanje preko digitalnih zaslonov lahko 

zasledimo na različnih mestih, kot so trgovine in trgovska središča, letališča, hoteli, igralnice, 

športni objekti, banke, zdravstvene ustanove, bencinski servisi itd. 
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Pri tovrstnem oglaševanju gre za oglaševanje preko digitalne tehnologije. Tehnologija 

digitalnega oglaševanja omogočajo uporabo multimedijskih in dinamičnih vsebin ter nadzor 

nad distribucijo vsebin. Oglaševalci lahko s potrošniki komunicirajo v zunanjem okolju na 

čisto drugačen način, poleg tega pa v primerjavi s tiskanimi oglasi veliko prihranijo predvsem 

zaradi tiskanja in menjanja oglasnih vsebin.  

Prednosti oglaševanja preko LED prikazovalnikov so vsekakor, da je LED zaslon vedno 

osvetljen in viden, da omogoča oglaševanje v različnih vremenskih razmerah, ki ne vplivajo 

na vidnost oglasa, je stroškovno ugodno in omogoča hitro menjavo oglasa. Zasloni so danes 

odporni na vremenske razmere (sneg, deţ), udarce, prah …, saj so prekriti s kaljenim steklom, 

imajo dodatno zaščitno ohišje, samodejno elektronsko vodenje hlajenja in ogrevanja, »full 

HD« za visoko ločljivost, zmoţnost neprekinjenega delovanja (24/7). 

Napredne rešitve digitalne tehnologije omogočajo popoln nadzor nad upravljanjem reklamne 

vsebine, na prikazovalnikih pa se lahko predvajajo kakršne koli vsebine, tudi zabavno-

razvedrilne ali izobraţevalne narave. Tako dobimo še eno izmed prednosti digitalnega 

zaslonskega oglaševanja preko LED zaslonov; oglasna sporočila so lahko obogatena tudi z 

aktualnim novicami (vreme, video-streaming, novice), MMS in SMS nagradnimi igrami. Z 

vsemi temi dodatnimi elementi lahko vzbudimo še večjo pozornost in interaktivnost ter 

opazovalce spodbujamo k neposrednemu odzivu. Z zaslonskim oglaševanjem ţelimo s 

predvajano pravilno izbrano vsebino glede na ciljno skupino in s pravilno distribucijo te 

vsebine pritegniti večjo pozornost uporabnikov.  

V večjih trgovskih središčih, zdravstvenih ustanovah, lekarnah ipd. lahko podjetja uporabljajo 

prikazovalnike kot lasten zasluţek s trţenjem multimedijskih oglasov drugih izdelkov, ki niso 

njihovi. Večja podjetja, ki imajo več poslovalnic, imajo tudi večjo prednost in so zanje še 

toliko bolj priporočljivi, saj omogočajo hiter in enostaven neposreden nadzor na upravljanjem 

vsebin. Digitalni upravljavec oglaševalskega omreţja lahko natančno spremlja čas in število 

prikazanih oglasov, hkrati pa je tudi obračunavanje oglasnega prostora določeno in pregledno 

(Skrt 2008a). 

Slabosti, ki se pri zaslonskem oglaševanju pojavljajo, so predvsem v zmanjšani prometni 

varnosti zaradi motenja voznikov, ki se zaradi tega manj osredotočajo na voţnjo. Kritizirajo 

pa tudi gradnjo velikanskih digitalnih objektov na razmeroma neposeljenih območjih, ki poleg 

hrupa avtomobilov še dodatno kvarijo naravne ekosisteme (Skrt 2008a; Tomšič 2014). 
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Slika 1: Primer uporabe digitalnega oglaševanja v Termah Ptuj  

Vir: Garex b. l. 

 

Slika 2: Primer displej oglaševanja v nakupovalnem središču BTC 

Vir: Infinitus b. l. 
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2.1.6 Družbeni mediji 

Druţbeni mediji (angl. social media) so krovni izraz za spletne platforme, ki omogočajo 

uporabnikom, da se zdruţijo ter si na spletu izmenjujejo podatke, razpravljajo in komunicirajo 

ali sodelujejo v kakršni koli obliki druţbene interakcije. Ta interakcija lahko vključuje 

besedilo, zvok, slike, video posnetke in druge medije, posamično ali v kateri koli kombinaciji. 

Interakcija na spletu preko druţbenih medijev lahko vključuje ustvarjanje novih vsebin, na 

primer priporočila in izmenjavo ţe obstoječih vsebin, pregled in ocenitev izdelkov, storitev ali 

blagovne znamke, razpravljanje o vročih temah, sledenje hobijev, interesov in uporabnikove 

strasti, izmenjavo izkušenj in strokovnega znanja. Praktično vse, kar uporabnik ţeli, lahko 

deli z ostalimi preko digitalnih kanalov. Ogromen nabor spletnih strani zdaj spodbuja 

elemente socialnih medijev za sodelovanje uporabnikov s podjetji, interakcijo s svojim 

občinstvom. Tudi nekatera najnovejša spletna mesta, ki se pojavljajo v zadnjih letih (npr. 

Facbook, MySpace, Youtube …), temeljijo na celotnem poslovnem modelu naraščanja 

priljubljenosti spletnih socialnih medijev, udeleţbe uporabnikov in ustvarjanja lastnih vsebin 

uporabnikov.  

Kljub učinkovitosti socialnih medijev je vstopanje v to odprto, interaktivno vpletenost 

potrošnika za nekatera podjetja celo zastrašujoča. Prodajalec namreč ne narekuje pravil. 

Potrošnika z mediji lahko usmeri v marketinško naravnanost in usmerjenost ter v zameno ne 

pričakuje nič oz. nima dejansko nič s tem. To je dinamičen, nepredvidljiv svet, kjer lahko 

tvegate resnično perspektivo, ki bo v trenutku preplavila svet, če se zadeve lotite napačno. 

Mogoče je to dejstvo malo zaskrbljujoče, ampak navsezadnje so socialni mediji le ljudje, ki 

govorijo, se povezujejo in delijo mnenja z drugimi. Trţenjska industrija bi tako ali tako 

morala temeljiti na ljudeh, njihovim razumevanjem in komuniciranjem z njimi ali vsaj na 

moţnosti razgovora s tistimi, s katerimi ţelijo trţenje izvajati.  

Trţenje kot industrija (ali vsaj morala) temelji na ljudeh: razumevanje in komuniciranje z 

njimi je danes ključnega pomena. Je moţnost razgovora z ljudmi, ki jih ţelite vpeti v svoje 

trţenje. 

Najti, kaj ljudi zanima, o čem govorijo in jim nato zagotoviti koristne informacije, nasvete in 

vsebino, je nasvet za uspešen »social media marekting« (SMM). SMM zajema angaţiranje 

potrošnikov na spletu. Naj govorijo o nas, o naši konkurenci, blagovni znamki in o drugih 

temah, ki si pomembne za to, kar počnemo. Pogovor se bo odvijal ne glede na to, ali smo 

vključeni ali ne. Zato je bolje, da se zavedamo, kaj je bilo rečeno, ter poslušamo in 

sodelujemo pri odnosih s skupnostmi. Najti, kaj ljudi zanima in jim ponuditi koristne 

informacije, nasvete in vsebino – tako si lahko zagotovimo uspešen spletni profil. 

Kako globoko bomo šli pri oglaševanju v socialnih medijih, je odvisno od velikosti našega 

podjetja, naših strank, zahtevnosti ciljev in naše spletne strategije digitalnega trţenja. Tukaj je 
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nekaj prednosti sodelovanja s strankami preko spletnih socialnih kanalov (Ryan in Jones 

2009):  

 bodite obveščeni (angl. stay informed) – tu imamo v mislih, kaj stranke resnično mislijo, 

vpogled v njihovo dojemanje izdelkov, storitev, blagovne znamke; poznavanje svojih 

strank je ključnega pomena za učinkovito digitalno trţenje;  

 dvignite svoj profil (angl. raise your profile) – s sodelovanjem in naklonjenostjo preko 

socialnih medijev bomo v prednosti pred konkurenco; s tem bomo izkazali našo odzivnost 

ter si povečali ugled;  

 raven konkurenčnosti (angl. level the playing field) – iskanje ciljne skupine in trţne 

raziskave preko socialni medijev sta zelo enostavni in ugodni;  

 vpliv na vplivnike (angl. influence the influencers) – ljudje, ki so najbolj aktivni v druţbi 

medijskih krogov, bodo element našega ciljnega trga, ki ga lahko uvrščamo med vplive, 

saj so ti vplivni posamezniki ţe pridobili zaupanje in spoštovanje svojih spletnih vrstnikov 

ter spodbujanje njihovega dobrega mnenja lahko vpliva tudi na naš ugled na spletu. 

Facebook 

Facebook – so socialne storitve, ki nas povezujejo z ljudmi okoli nas. Uporabniki lahko 

oblikujejo skupino »prijateljev«, s katerimi si lahko delijo stvari na najrazličnejše načine, od 

video posnetkov do člankov, iger, oţjih ciljnih skupin ipd. Danes Facebook uporablja več kot 

sedemdeset milijonov ljudi. To je številka, ki naredi vtis. Ne pozabimo, da je MySpace bil 

ustanovljen šele leta 2003, medtem ko je Facebook začel leta 2004, vendar do aprila 2006 ni 

bil odprt za študente. Spletne strani socialnega omreţja so priljubljene, ker uporabnikom 

ponujajo moţnost, da najdejo ljudi, ki jih ţe poznajo, in se z njimi poveţejo na nove, priročne 

načine – ponovno se poveţejo s starimi znanci in vzpostavijo nova prijateljstva. Uporabniki 

tako vzpostavljajo proces komuniciranja z veliko mreţo ljudi povsem enostavno. Objavimo 

lahko vsebino v svojem profilu in takoj so na voljo tistim prijateljem, ki jih ta vsebina zanima. 

Lahko prenašamo informacije hkrati z vsemi našimi prijatelji na Facebook profilu ali 

izberimo, s kom ţelimo specifične vsebine deliti. Leta 2007 je razvijalec programske opreme, 

Mark Zuckenberg, mladi ustanovitelj Facebooka, v San Franciscu povzel, kaj je poslanstvo 

njihove druţbe; takole pravi: »S pojavom Facebooka ţelimo narediti svet bolj odprt prostor in 

to bomo dosegli tako, da gradimo stvari, ki pomagajo ljudem uporabljati njihove prave 

povezave za bolj učinkovito deljenje informacij.« To jasno razloţi pomen pojava Facebook 

druţbenega medija, ki pozitivno vpliva na svet (Ryan in Jones 2009). 

Preko Facebooka lahko oglašujemo zelo preprosto, saj nam ta ponuja fleksibilne izbire glede 

ciljne skupine, ki temeljijo na uporabnikovih profilih, ter tako izvedejo določene akcije. 

Izboljšamo lahko tudi svojo spletno izpostavljenost in ugled podjetja, saj lahko postavimo 

svoj Facebook profil. Preko profila lahko spoznavamo naše odjemalce in ugotavljamo, kaj se 

pogovarjajo o naših storitvah. Če smo prisotni v teh omreţjih in ohranjamo svojo vsebino 
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posodobljeno, lahko to relativno in koristno vpliva na naše občinstvo, hkrati pa dobimo 

pozitivne odgovore na povratne informacije. Pozitivne odgovore, ki jih od njih dobivamo, so 

lahko le še en odličen način za povečanje spletnega ugleda. Z različnimi zanimivimi objavami 

in informacijami lahko nagradimo ljudi, ki oboţujejo naše produkte in storitve, videli bomo, 

kako bodo z vso svojo vnemo promovirali našo blagovno znamko po preostalem socialnem 

omreţju (Ryan in Jones 2009). 

Blog  

Blog je v samo nekaj letih razširil svojo priljubljenost in prevzel ime spletnega dnevnika kot 

medija samoizraţanja in komuniciranja, kar je povzročilo enega temeljnih premikov v 

zgodovini sodobnih medijev. Nenadoma je lahko vsakdo avtor. Vse ovire so se zrušile in z 

enostavno uporabo »blogging« platform so osvobodili milijone posameznikov in jim 

omogočili dostop do globalnega občinstva. Nastanitev spletnega dnevnika nam bo vzela le pet 

minut časa in še to na brezplačni gostujoči platformi, kot sta »Blogger« (www.blogger.com) 

ali »WordPress« (www.wordpress.com), in nastanitev spletnega dnevnika na svoji domeni, 

kar je le nekoliko bolj zapleteno. Danes po vsem svetu ljudje uporabljajo bloge za poročanje o 

lokalnih novicah, razkazovanje svoje frustracije, ponujajo svoja mnenja, delijo svoje vizije in 

izkušnje, sprostijo svojo ustvarjalnost in na splošno svoje hobije in strasti. Svet pa jih pri tem 

posluša in jim odgovarja.  

»Bloggerji« berejo objave drug drugega, komentirajo, se povezujejo, in najboljši med njimi 

imajo veliko spremljevalcev, ki so navdušeni in zvesti bralci. Ti bralci nadaljujejo z 

objavljanjem in širjenjem vsebin v svojih blogih, prek svoje spletne strani ali na socialnih 

omreţjih (Ryan in Jones 2009). 

Blogi, Wikisi – to so zbirke spletnih strani, ki so odprte za vse, ki ţelijo ustvarjati, urejati, 

razpravljati, komentirati; najbolj znan primer je Wikipedia (www.wikipedia.org), brezplačna 

spletna enciklopedija – slike na socialnih omreţjih, Twitter predstavljajo najpopularnejše 

metode socialnih medijev. Te metode so tudi medijsko najmanj intenzivne. Besedila in slike, 

objavljeni preko socialnih medijev, pri obiskovalcu zavzamejo najmanj spomina. Drţi pa, da 

so te vrste mediji veliko enostavnejši glede priprave, oblikovanja in urejanja, hkrati pa jih 

lahko hitreje naloţimo na platforme v primerjavi z video in glasovnimi vsebinami.  

Glasovne in video vsebine so bolj zahtevne z vidika kompleksnosti, velikosti datotek, stojne 

in programske opreme, ki jih za oblikovanje in objavo potrebujemo.  

Socialni mediji so vsekakor globoko povezani z vsemi spletnimi področji, kjer se vse 

platforme povezujejo med seboj: poddaja preko Twitterja, vgrajeni YouTube posnetki v bloge 

ipd. (Bryan 1967). 

http://www.wordpress.com/
http://www.wikipedia.org/
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Podcast – poddaja 

Podajanje vsebine na medmreţje postaja vse bolj kompleksno. Preko blogov, socialnih 

omreţij, opisujemo naše dogodivščine, opremljene s slikami, video posnetki, večina teh 

posnetih v ţivo. Gre za bolj kompleksne oblike ali t. i. poddaje (angl. podcast), kjer celotno 

pozornost prevzame preprost človeški glas. 

Poddaja je enostavna oblika digitalne vsebine, ki ni prenos v ţivo ali »streming«, ampak je 

vsebina, ki jo lahko prenesemo na računalnik ali prenosno napravo in jo kasneje predvajamo 

brez spletne povezave. Poddaje se običajno prenašajo in shranijo v obliki mp3 datoteke kot 

glasba, ki jo prenašajo s spleta. Ne gre torej za novo tehnologijo, ampak le za inovacijo z 

uporabo starejših metod. Kot starejšo metodo mislimo le na človeški glas. V poddaje lahko 

vključimo tudi razne učinke, glasbo in druge glasovne dodatke, vendar je najbolj pristna le 

človeška beseda in njena globina. Pravijo, da najboljše zgodbe ne potrebujejo zvočnih ali 

glasovnih dodatkov, kajti ţe samo besede posameznika so včasih lahko »dih jemajoče«. 

Vsaka poddaja je prav zaradi raznolikosti človeškega glasu svojevrstna. Vsak dogodke 

opisuje po svoje, s svojo osebnostjo, tonom in izkušnjo, ki jo je delil pred tem. Prav to daje 

poslušalcu občutek drugačne izkušnje, ki je ne bi mogel slišati na enak način od druge osebe. 

Poddaje so lahko tudi bolj kompleksne, kadar gre za več govorcev ali je govor improviziran 

ali vnaprej pripravljen. V veliki večini primerov pa gre pri poddajah za individualno 

pripravljene vsebine, kjer se lahko včasih v govor ali pogovor vključijo še strokovnjaki 

posameznih področij, ki poslušalcem popestrijo vsebino. 

Čeprav se po prenosu na naš računalnik ali prenosno napravo shranijo kot mp3 datoteka, 

posameznikom lahko predstavljajo več kot le glasbo. Tovrstna izkušnja lahko pomembno 

vpliva in globino nad ljudmi (Bryan 1967). 

Web video 

Video posnetki po spletu so dosegli najširše občinstvo v zgodovini. Naloţenih posnetkov je 

na YouTubu dnevno okoli dve milijardi, več sto tisoč ljudi pa si jih ogleda. 

V zadnjih letih so videoposnetki doţiveli pravi razcvet na spletu, ne samo na YouTubu, 

ampak na večini spletnih strani z moţnostjo nalaganja lastnih datotek. Gre za posnetke, v 

katerih je lahko prisoten samo govor oz. človeški glas preko navadnih računalniških kamer, 

do različnih posnetkov političnih problemov v svetu, pa vse do vsakdanjih dogajanj v 

zasebnih ţivljenjih različnih ljudi po svetu. 

Gre torej za amaterske in profesionalne posnetke, ki si jih lahko ogleda ves svet. Ena od 

najbolj inovativnih uporabnic na kanalu YouTubu je bila zagotovo uporabnica 

»Lonelygirl15«, ki je za seboj povlekla ogromno sledilcev in komentarjev v letih od 2006–
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2008. Predstavljala je tipično najstnico in skoraj dnevno uprizarjala svoj vsakdanjik z 

videoposnetki, v katerih se je srečevala z raznimi teţavami. Na koncu pa je le vsem postalo 

jasno, da ni šlo za prave posnetke najstnice, torej realnost, ampak za fikcijo, vse skupaj je bilo 

zreţirano in zaigrano, prav tako je bila zgodba vnaprej napisana. Kakovost posnetkov in 

kadrov se je skozi zgodbo spreminjala, postajala vedno boljša prav zaradi znanja, ki so ga 

imeli reţiserji zgodbe, kar bi lahko bil prvi razlog za dvom. To je bila ena prvih zgodb, v 

kateri smo lahko videli in razumeli, kako hitro lahko vzbudimo zanimanje sledilcev, če le 

imamo pravo zgodbo in pristop (Bryan 1967). 

Glasovno pismo 

Glasovno pismo (angl. voicethread) je sicer manj znana spletna storitev, vendar prav tako deli 

veliko število porabnikov. Zasnovana je na deljenju raznih slik, besedil ali tudi video 

posnetkov, ki jih vsi drugi uporabniki lahko komentirajo. Prednost je prav v enostavni uporabi 

storitve, ki se lahko po volji razvije v multimedijske dialoge (komentarji pod raznimi slikami, 

video posnetki itd.).  

Pravzaprav se je storitev razvila tako, da lahko uporabniki svoje zgodbe in izkušnje delijo na 

različne načine in tako ugotovijo, kateri je zanje ljubši – preko avdio, video posnetkov ali 

preprosto preko slik (Bryan 1967). 

2.1.7 Remarketing ali ponovno trženje 

Na kratko bomo pojasnili, kaj sploh »remarketing« oz. ponovno trţenje je. Ponovno trţenje je 

oglaševalski proces, ki nam omogoča, da z oglasom doseţemo uporabnika, ki je ţe bil kot 

obiskovalec na našem spletnem mestu. S pomočjo ponovnih oglasnih obsevanj tistih 

uporabnikov, ki so ţe bili na naši spletni strani, bomo dosegli boljše rezultate kot pri 

klasičnem »push« oglaševanju. Pri remarketingu se osredotočamo na tiste, ki so ţe obiskali 

spletne strani oglaševanega podjetja in ne na pridobivanje novih uporabnikov. Z 

remarketingom obstaja večja verjetnost, da bo prišlo do konverzije (nakupa) na spletni strani, 

kot če oglas pokaţemo nekomu, ki je ţe obiskal našo stran.  

Večina kupcev na spletu tik pred nakupom zapusti trgovino. Če si to predstavljamo v realnem 

svetu, je to tako, kot da bi v čakalni v vrsti pri blagajni v Mercatorju trije od nakupovalcev 

vzeli svoje polne košarice, se obrnili in se ne bi odločili za nakup. To se dogaja na spletu 

neprestano. Ključni dejavniki, ki vplivajo na odločitev za nakup izdelkov, so različni – 

prevelika poštnina, pomanjkanje zaupanje do podatkov na spletu, ne ţelijo posredovati 

podatkov o plačilni kartici ipd. Zato je v takih primerih najbolje izvajati remarketing oz. 

ponovno trţenje, da kupca ponovno spodbudimo za nakup. 
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Ravno zaradi tega, ker več kot polovica uporabnikov zapusti stran s polno nakupovalno 

košarico, ne da bi dokončali nakup, in ker se večina obiskovalcev ob prvem prihodu na 

spletno stran ne odloči za nakup, je zelo smiselno, da ponovno vzpostavimo stik z njimi oz. 

izvedemo remarketing oglaševanje, s pomočjo katerega prikazujemo oglase tistim, ki so ţe 

bili na strani, a niso opravili nakupa (Skrt 2017). 

 

Slika 3: Prikaz remarketinga na spletu 

Vir: Aggressive Growth Marketing b. l.  

Ponovno trţenje se običajno izvaja s pomočjo Facebook oglasov ali z »bannerji« v 

Googlovem »Display« omreţju.  

Glede na to, kar smo omenili zgoraj, da se večina nakupov ne zgodi na prvo ţogo, lahko 

nakupovalna pot preko različnih virov obiska (elektronska pošta, Google besedilni oglas, klik 

na banner, prihod na stran prek organskega rezultata, neposreden prihod na stran ipd.) po 

nekaj dnevih obrnejo v konverzijo.  

Moţnosti, ki jih ponuja remarketing za ponovno ciljanje uporabnikov, je ogromno. Največkrat 

so uporabljene naslednje (Skrt 2017):  

 banner (isti oglas) – namenjen je vsem obiskovalcem spletne strani; 

 kategorijski oglasi – te uporabimo in ponudimo glede na to, katero produktno kategorijo 

so izbrali uporabniki; 

 produktni oglasi – prikazujemo točno tisti produkt, ki si ga je uporabnik ţe ogledoval; 

 enotni oglasi – namenjeni so vsem, ki so si produkt ţe ogledali in ga napotili do blagajne, 

vendar ga niso kupili; 

 enotni oglasi – namenjeni vsem, ki so nakup opravili. 

V večjih trgovinah uporabljamo dinamično digitalno oglaševanje, saj je nemogoče pokriti 

celotno trgovino s produktnimi oglasi, pri tem pa uporabimo enkratno kreativno podlago 

(angl. template), ki omogoča avtomatsko zapolnjevanje z izdelki, ki si jih je obiskovalec 

ogledoval. Vzpostavitev dinamičnega produktnega marketinga nam omogoča vzpostavitev 
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produktnega »XML feeda«, v katerega vključimo produkte, ki jih ţelimo oglaševati, in 

njihove lastnosti (cena, ime, slika, opisi) (Skrt 2017). 

 

Slika 4: Primer dinamičnega produktnega oglasa na Facebooku  

Vir: Skrt 2017. 

2.1.8 Viralni marketing 

Viralni marketing ali veriţno trţenje se v veliki meri uporablja za opis elektronske pošte za 

pospeševanje prodaje. Viralno trţenje nam omogoča razširiti obseg potencialnih kupcev s 

pomočjo večjega dosega na socialnih omreţjih. Med vsebino viralnega trţenja lahko 

vključimo tudi oglaševalne igre, video vsebine, elektronske knjige, slike, forume ipd. Našteli 

bomo nekaj prednosti in slabosti tovrstnega trţenja. 

S pomočjo viralnih programov trţenja lahko določimo ljudi, ki lahko prispevajo k prodaji 

preko zelo dobre socialne mreţe. Namen viralnega marketinga je ustvariti viral oz. oblikovati 

enostavna sporočila, ki se prikupijo osebi, ki ga je prejela; s tem ustvarjamo posebno 

trţenjsko okolje (Scott 2010).  

Med prednosti viralnega marketinga uvrščamo moţnost nenehnega prilagajanja oglaševalca, 

visoko učinkovitost, prenašanje od ust do ust, za manj denarja doseţemo večje število ljudi 
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ipd. Z začetkom ustvarjene kampanje, ki lahko traja tudi več let, bomo imeli malo ali nič 

dodatnih stroškov (Ad Agency 2008). 

Z viralnim marketingom omogočamo, da podjetja postanejo uspešna v konkurenčnem svetu. 

Pri tovrstnem oglaševanju lahko z majhnim vloţkom dosegamo velike rezultate (Buzzle 

2017).  

Med slabosti viralnega marketinga uvrščamo pogoste neuspele akcije, omejeno moţnost 

segmentiranja, tveganje, da se viralno sporočilo zazna kot nezaţelena pošta ipd. (Ad Agency 

2008).  

Poznamo naslednje vrste viralnih sporočil (HKNK 2012):  

 pošlji naprej (angl. pass-along), 

 pripelji prijatelja (angl. incentivised viral), 

 prikrito oglaševanje (angl. undercover or stealth marketing), 

 ustvarjanje govoric (angl. edgy gossip or buzz marketing), 

 parčkanje (angl. guerrilla marketing). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu zaključne projektne naloge bomo predstavili podjetje Istrabenz turizem, 

d. d. – LifeClass.  

3.1 Predstavitev podjetja Istrabenz turizem, d. d. 

Skupina Istrabenz, holdinška druţba, je krovna druţba v poslovni skupini Istrabenz, ki jo 

sestavljajo tri naloţbena področja: turizem, energetika in druge naloţbe.  

Na področju turizma razvijajo mednarodno blagovno znamko LifeClass Hotels & Spa, ki 

zdruţuje visoko kakovostne hotelske, gostinske, welness in kongresne storitve ter produkte, ki 

jih spremlja bogata kakovostna dopolnilna ponudba.  

Področje energetike sestavlja skupina Istrabenz plini, katere dejavnost zajema celoten spekter 

trţenja plinov: utekočinjenega naftnega plina, tehničnih in specialnih plinov, zemeljskega 

plina, aplikativnih tehnologij ter druge energetske storitve.  

Druge naloţbe zdruţujejo projekte, ki niso umeščeni v strateške dejavnosti skupine Istrabenz. 

LifeClass Hotel & Spa 

Mednarodna veriga hotelov LifeClass Hotels & Spa ponuja celoto kongresnih, gostinskih, 

welness in hotelskih storitev ob bogati in kakovostni dopolnilni ponudbi. Celotno verigo 

odlikujejo visoko kakovostni produkti, kot tudi storitve, kjer je poudarjena osebna nota, ki so 

jo gostje lahko deleţni v vseh objektih LifeClass Hotels & Spa. Gostoljubje, strokovnost, 

natančnost in predanost gostom – vse to kaţe na kakovost in odlike njihovega osebja. 

V LifeClass Hotels & Spa ne gre le za prvovrstno storitev, ampak so povezani tudi z 

naravnim okoljem, ki ga bogatijo tako kulturne prvine kot tudi ljudje, običaji, zgodovina in 

znamenitosti. Vse to so dejavniki, ki so ključnega pomena in ki zaznamujejo ter ločujejo 

posamezne destinacije. Zato je blagovna znamka LifeClass Hotels & Spa znana po tem, da 

nudi različna doţivetja, ki se močno vtisnejo v spomin. V svetu je ime LifeClass 

Hotels & Spa ponesel prvi portoroški hotel – Grand hotel Palace (danes Grand hotel Portoroţ) 

leta 2004. Glede na novejšo letnico ima ta hotelska veriga za sabo bogato zgodovino in 

tradicijo. Njeni začetki segajo ţe v leto 1891, ko je bila v Portoroţu ustanovljena hotelska 

druţba, ki je zgradila prvi hotel in uredila tudi zdravilišče in kopališče. Nato je bil malo 

kasneje, leta 1910, zgrajen hotel Palace (stari hotel Palace), ki je še danes simbol Portoroţa, 

vendar pod imenom Kurhotel Palace. S takratno otvoritvijo starega hotela Palace je turizem 

samo še zacvetel. Čudovito mediteransko podnebje in učinki obalne klime, soli ter vode so 

vzeli dih marsikateremu nemirnemu raziskovalcu (LifeClass b. l.a). 



29 

3.2 Uporaba in vpliv digitalnega marketinga v podjetju Lifeclass Hotels & Spa  

V podjetju Lifeclass Hotels & Spa se zavedajo pomena in vpliva digitalnega marketinga. Z 

raziskavo preko spleta smo ugotovili, da je Lifeclass prisoten na druţbenih omreţjih, kot so 

Facebook in Instagram, medtem ko Twitterja in drugih socialnih platform ne uporabljajo. Na 

Facebooku so prisotni od leta 2011 in na Instagramu od leta 2013. Iz teh datumov je razvidno, 

da so se dokaj hitro vključili v digitalno oglaševanje in komuniciranje s končnimi strankami 

na sodoben način. Preko njihovih objav opazimo, da ţelijo svoje stranke obveščati o novostih, 

in sicer tako pisno kot slikovno prikazujejo svojo ponudbo in mamijo oglednike k obisku 

hotelov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Primeri objave na Facebooku  

Vir: Lifeclass b. l.b.  

Digitalni vpliv ima izjemen pomen, saj danes vsi gostje predhodno preverijo ocene drugih 

obiskovalcev, komentarje na različnih platformah, kot so Booking, Airb&b, Trivago itd. Tako 
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lahko gostje, ki niso bili zadovoljni s postreţbo, prijaznostjo osebja, čistočo, hrano itd., javno 

napišejo svoje komentarje, da lahko drugi to vidijo in premislijo o nastanitvi. Prav tako pa je 

to dobra moţnost za hotele, saj lahko vidijo, kje delajo napake oz. kje so moţnosti za 

izboljšanje. Tudi dobri komentarji so vedno prisotni, ko so gostje enostavno navdušeni nad 

celotno ponudbo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Primer komentarjev na spletni platformi Booking  

Vir: Booking.com b. l.  

Če se peljemo iz Ljubljane po avtocesti proti obali, lahko zasledimo tudi jumbo plakate z 

oglasom Lifeclass ponudbe, tiskane medije, ki še vedno zbujajo pozornost mimoidočih. Tudi 

v središču Ljubljane lahko zasledimo zaslonsko oglaševanje podjetja Lifeclass.  

3.3 Metodologija in izvedba polstrukturiranega intervjuja s predstavnico marketinga 

v podjetju Lifeclass Hotels & Spa  

Uporabili smo kvalitativni polstrukturiran intervju, ki omogoča interpretacije, ne izključno 

dejstev, zaradi česar ga Gubrium in Holstein  (2001) postavljata med interaktivne merske 

instrumente, ki ciljajo na razumevanje mnenj intervjuvancev, ki jih črpajo iz svojih lastnih 

izkušenj in iz svojega lastnega življen ja. Kot metodo raziskovanja smo torej uporabili 

intervju. Za to metod smo se odločili, ker ţelimo zbrati podatke, ki so individualne narave. S 
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pomočjo polstrukturiranega intervjuja smo dobili mnenje vsakega posameznika posebej in 

smo nato odgovore objektivno primerjali med seboj. 

Skozi kvalitativno metodo raziskovanja smo spoznali vpliv digitalnega marketinga v podjetju 

Istrabenz turizem, d. d. – Lifeclass Hotels & Spa, Portoroţ. Relevantne informacije za našo 

temo smo morali dobiti neposredno od hotelskih gostov Lifeclass Hotels & Spa. Izvedli smo 

tudi intervjuje s slovenskima strokovnjakoma na področju digitalnega marketinga, za merski 

instrument pa smo prav tako uporabili kvalitativni polstrukturiran intervju. S pomočjo 

polstukturiranega intervjuja smo ugotovili, kako so gostje hotela Lifeclass Hotels & Spa sploh 

izvedeli zanje, preko katerih reklamnih oglasov, ter tako izvedeli, kateri oglasi so bili 

najuspešnejši. Polstrukturiran intervju smo uporabili pri naključnih desetih gostih hotela.  

Polstrukturiran intervju smo prav tako uporabili pri strokovnjakih na področju spletnega in 

digitalnega marketinga, ki soustvarjajo marketinški prostor v Sloveniji in so na tem področju 

zelo aktivni in imajo vodilno mesto. to sta bila gospod Aljoša Bagola, kreativni direktor pri 

oglaševalski agenciji Pristop, in Maja Vogrinc, vodja podjetja Maja’s marketing lab, ki se 

ukvarja prav z oglaševanjem na socialnih omreţjih. Strokovnjaki so nam s svoje perspektive 

podali mnenje o digitalnem oglaševanju. Predstavnica marketinga v termah Lifeclass, gospa 

Tamara Lesjak, nam je v intervjuju povedala, kje oglašujejo svoje storitve, preko katerih 

digitalnih kanalov ter koliko sredstev letno temu namenijo.  

Intervjuje s hotelskimi gosti smo izvedli neposredno v preddverju objekta Lifeclass 

Hotels & Spa – v hotelu Slovenija. Gostje so na podlagi vprašalnika (priloga 1), ki smo ga 

pripravili v treh jezikih, v pisni obliki odgovarjali na vprašanja na podlagi predhodne 

privolitve.  

Vprašalnika za dva intervjuja, ki sta bila namenjena gospodu Bagoli in gospe Vugrinc, smo 

preko elektronske pošte poslali na njuna elektronska naslova (priloga 2). Tako sta lahko 

odgovorila takrat, ko jima je najbolj ustrezalo, saj rok ni bil določen. Gospa Vugrinc nam je 

pisno odgovorila na vprašanja, medtem ko sva z gospodom Bagolo opravila intervju preko 

video klica oz. osebno. Oba intervjuvanca sta zelo uspešna v svoji stroki in imata kar nekaj 

izkušenj na področju digitalnega marketinga, zaradi česar smo ju tudi izbrali. Skladno z 

etičnim kodeksom raziskovanja smo vse udeleţence prehodno obvestili o tem, da bodo 

njihovi odgovori uporabljeni v tej nalogi in da gre za študijske name (njihovi odgovori bodo 

objavljeni v tej nalogi). Obstaja pa tudi omejitev, s katero bi se lahko srečali pri tej raziskavi, 

in sicer, da na kateri od udeleţencev ne bi ţeleli sodelovati v intervjuju ali ne bi hoteli 

odgovoriti na določeno vprašanje. Do tega med raziskavo ni prišlo.  

Vse pridobljene podatke smo zbrali in jih smiselno obdelali. Odgovore smo smiselno in 

slovnično zapisali, odpravili mašila. Vse odgovore naših udeleţencev in gostov hotela smo 

natančno analizirali, vsakega posebej, in nato zapisali skupno ugotovitev, medtem ko pri 

intervju z gospodom Bagolo in z gospo Vugrinc ugotovitve povzemamo posebej. Smiselno 
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smo povezali informacije in jih zapisali v krajše besedilo, ki zajema vse zaupane nam 

podatke. 

3.3.1 Povzetek intervjuja predstavnice marketinga, gospe Tamare Lesjak, Lifeclass 

Hotels & Spa 

Prvi intervju smo izvedli 21. 08. 2018 ob 15:30 uri v kavarni Central, Portoroţ z gospo 

Tamaro Lesjak, predstavnico marketinga v Lifeclass Hotels & Spa, ki je svoje poglede na 

sodobno oglaševanje in informacije o delovanju marketinga v podjetju Lifeclass Hotels & Spa 

delila z nami v prijetnem pogovoru o današnjem oglaševanju. Interviju je trajal pribliţno 2 

uri. Zaupala nam je, da pri oglaševanju teţijo k celostnemu pristopu, in sicer vzporednemu 

oglaševanju na različnih področjih oz. medijih ter usmerjeno glede na trg. V ospredju je 

vloţek v digitalno oglaševanje (programatično oglaševanje na poznanih platformah, 

oglaševanje na platformah druţbenih medijev, AdWords oglaševanje – search, display in 

video), oglaševanje v tiskanih medijih, na zunanjih površinah, radiu itd. Na podlagi 

predhodno postavljenega strateškega plana se ekipa marketinga v podjetju Lifeclass 

Hotels & Spa odločijo, v katere medije in za katere trge bodo postavili oglaševalsko 

kampanjo, ta pa se vedno nanaša na vsebinsko kampanjo, ki jo določijo v začetku leta. Tudi 

sredstva za oglaševanje določijo vnaprej, in sicer v Lifeclass Hotels & Spa porabijo pribliţno 

180.000 evrov letno za izključno digitalno oglaševanje, kamor štejemo socialna omreţja in 

druge oblike oglaševanja na svetovnem spletu. Učinkovitost digitalnih oglaševalskih 

dejavnosti spremljajo v prvi vrsti z orodjem Google Analitics, za spremljanje pojavnosti 

blagovne znamke na svetovnem spletu in na socialnih omreţjih, za primerjanje konkurentov 

ter za druge pristope za SEO pa program SEMrush. 

Gospa Tamara Lesjak nam tudi pove, da se je delovanje marketinga in sama potreba po njem 

v dvajsetih letih zelo spremenila. Nekatere večje razlike, ki so očitne v samem delovanju pred 

dvajsetimi leti, so oglaševanje ter z oglaševanjem povezane dejavnosti, ki takrat niso bile 

merljive, kot so danes. Klasične oblike oglaševanja so po njenem mnenju temeljile na nekem 

splošnem, nestrukturiranem oglaševanju (npr. oglas v časopisu) in »čakanje« na odziv 

uporabnika. Danes lahko s pomočjo spletne analitike predvidimo nakupovalne navade 

potrošnikov in pripravimo usmerjeno kampanjo, ki lahko privede do konkretnih rezultatov. Z 

napredovanjem tehnologije in novih moţnosti oglaševanja se je bilo treba tudi dodatno 

izobraziti, za kar so poskrbeli v marketingu podjetja Lifeclass Hotels & Spa. Kar se spletnega 

oglaševanja tiče, sodelujejo z različnimi zunanjimi izvajalci, to so predvsem slovenske 

digitalne agencije, ki zanje izvajajo usmerjena digitalna oglaševanja (Google AdWords, 

programski zakupi – display in video, lead generation kampanje na SM ...). Ker se je digitalni 

marketing razvil do tolikšne mere, da dnevno ponuja nove moţnosti izboljšav, so dve osebi iz 

marketinga dodatno strokovno usposobili in pridobili sta mednarodno priznan certifikat 

»strokovnjak digitalnega marketinga«. 
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Sogovornica meni, da je prednost sodobnega oglaševanja je vsekakor ta, da lahko s pomočjo 

novih pristopov izmerimo razmerje med vloţenimi sredstvi in ustvarjenim prometom ter se s 

pomočjo analitike laţje odločamo za najprimernejše kanale za bodoče kampanje. V podjetju 

so leta 2017 namenili več finančnih sredstev oglaševanju v digitalnih medijih in v tem času 

posledično zaznali porast prodaje preko spletne strani.  

Če se osredotočimo še malo bolj na oglaševanje preko druţbenih medijev, nam gospa Lesjak 

zaupa, da imajo v svoji ekipi osebo, ki je zadolţena za notranji marketing in oglaševanje na 

portalu Facebook. Seveda pa ima tudi tukaj pomembno vlogo zunanja agencija, s katero 

sodelujejo. Sredstva, ki jih namenijo na mesečni ravni za oglaševanje preko socialnih 

medijev, se gibljejo okoli 2.000 evrov, mesečni strošek za digitalne storitve, ki jih izvaja 

zunanja agencija, pa okrog 5.000 evrov (tujina in Slovenija skupaj). V podjetju s pridom 

uporabljajo tudi metode ponovnega trţenja (remarketinga), za katerega pravijo, da je vsekakor 

odlično orodje, če ţelimo doseči tiste uporabnike, ki so pokazali zanimanje za digitalno 

oglaševanje. Gospa Lesjak meni, da je remarketing nujno potreben, le vedeti je treba, v 

katerem trenutku ponovno iskati posameznike, ki so za njihove vsebine pokazali zanimanje. 

Če remarketinga ne uporabljamo, gre za neizkoriščen potencial. Tudi v organizaciji Lifeclass 

Hotels & Spa se tega drţijo. 

Pri pripravi oglaševalskih kampanj, ki se navadno delijo na pomladno-poletne (Noč čarovnic, 

valentinovo, materinski dan, krompirjeve počitnice …), jesensko-zimske (advent, boţič, novo 

leto …), se vedno osredotočajo na zgodbo, praznik … Trenutna kampanja, zgodba »Junaki«, 

ki potrebujejo oddih oz. tudi junaki potrebujejo sprostitev, je nadgradnja in nadaljevanje 

lanskoletne kampanje »Sprosti svoje misli«. Zgodba »Junaki« je nastala znotraj marketinške 

ekipe druţbe Lifeclass Hotels & Spa, v kateri so svoje zamisli in znanje zdruţile raznolike 

ţenske, ki na različne načine preţivljajo svoj prosti čas. Zgodba »Junaki« predstavlja npr. 

enega izmed primerov junaštva – ţensko z otrokom, ki je mati, poslovna ţenska, gospodinja, 

prijateljica, sestra, hči, ţena … je super junak za marsikatero svojo prijateljico, za svojega 

otroka. Je uspešna poslovna ţenska, ki potrebuje čas zase. Brez dejavnega ţivljenja in 

kakovostnega preţivljanja prostega časa junak teţko premaga napore, s katerimi se dnevno 

sooča. 

Poleg digitalnih medijev pa v podjetju Lifeclass Hotels & Spa za oglaševanje uporabljajo tudi 

tiskane medije, ki jih večinoma uporabljajo predvsem v slovenskem prostoru, to so lifestyle 

revije (npr. revije Adrie Media, Media 24 …), sodelujejo pa tudi s časnikom Delo. 

3.3.2 Povzetek polstrukturiranega intervjuja s hotelskimi gosti Lifeclass Hotels & Spa 

Pri opravljanju intervjujev s turisti, ki so bivali v objektih Lifeclass Hotels & Spa, smo v 

enem izmed hotelov, v hotelu Slovenija, naletela na devet naključnih gostov, ki so prihajali v 

hotel oz. odhajali iz hotela na večerje. V recepciji smo jih ustavili in jih povprašali, kako so 
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prvič prišli v stik s podjetjem Lifeclass Hotels & Spa ter kakšne prednosti ali slabosti opazijo 

pri digitalizaciji rezervacijskih storitev za nastanitev.  

Skozi intervjuje ugotovimo, da je večina prvič slišala za Lifeclass Hotels & Spa preko 

spletnih platform Booking in Trivago, kjer so predstavljene nastanitvene kapacitete. Večina 

gostov si tudi pogleda mnenja in komentarje predhodnih gostov. Bilo pa je tudi nekaj 

odgovorov, da o nastanitvah povprašajo v svojih lokalnih fizičnih agencijah, kjer se potem 

tudi odločijo za rezervacijo. Intervjuvanci so bili iz Anglije, Belgije, Nemčije in Italije. 

Nekateri informacije iščejo na spletnih potovalnih portalih, kjer ponujajo zanimive destinacije 

glede na tematiko in čas potovanja in predstavljajo ponudbe mest, hotelov itd. Slednji jih o 

novostih obveščajo preko elektronske pošte. Presenetilo nas je tudi nekaj starejših parov iz 

Nemčije in Italije, ki so za Lifeclass Hotels & Spa izvedeli po priporočilu prijateljev oz. so 

bili prejšnja leta ţe turisti v Portoroţu in so ob sprehajanju opazili ta čudoviti hotel Slovenija. 

Veliko vprašancev ceni priporočila prijateljev, komentarje in zadovoljstvo prejšnjih gostov, 

čeprav so nekateri navedli, da kdaj pa kdaj tudi spregledajo negativne komentarje, ker so 

lahko mnenja in občutki posameznika zelo relativni. Nekdo je lahko obiskoval samo hotele s 

štirimi zvezdicami in potem, ko je prišel v hotel s tremi zvezdicami, ni bil povsem zadovoljen 

s ponudbo. Na drugi strani pa imamo goste, ki so bili tudi ţe v slabše ocenjenih hotelih in so 

nad ponudbo tokratnega hotela zelo navdušeni. Prav tako nam je par iz Španije zaupal, da je 

ena izmed slabih lastnosti digitalnega marketinga oz. javnega komentiranja in podajanja 

mnenj lahko zelo čustveno boleče za ponudnike storitev, saj so lahko nekateri gostje zaradi 

slabega dneva zelo kritični in nesramni. Nekajkrat so bili tudi razočarani, saj so bile slike na 

spletu zelo drugačne kot v realnosti, in tudi komentarji so lahko navsezadnje plačljivi in ne 

realni. Vsekakor pa je prednost ta, da imamo vse na dlani in lahko v vsakem trenutku 

preverimo ponudbo, stike, lokacijo, cene in drugo, tudi izvedba rezervacije je enostavna in 

hitra. Presenetili so nas odgovori nekaterih starejših intervjuvancev, ki so nam zaupali, da 

najbolj natančne informacije dobiš od človeka neposredno in osebno. To se jim zdi veliko 

boljše in enostavno pokličeš po telefonu.  

3.4 Interpretacija raziskave 

Po opravljeni raziskavi, ki smo jo izvedli z obiskovalci hotela Lifeclass Portoroţ, smo 

ugotovili, da večina gostov najde svojo nastanitev preko spletnih platform. Večina gostov tudi 

preveri komentarje, ki so jih zapisali predhodni obiskovalci, in se nato odločijo za ponudnika. 

Med mlajšimi opazimo, da velikokrat preverjajo kar na Instagramu in zaupajo blogerjem, ki 

prav tako podajajo mnenja in skušajo kar najbolje prikazati storitve ponudnika, preko svojih 

pisnih in slikovnih objav, posnetkov.  
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4 UGOTOVITVE 

S pomočjo opravljene ankete s končnimi uporabniki, do katerih reklamni oglasi prispejo 

preko digitalnega marketinga, smo povzeli tri ključna vprašanja in odgovore nanje. Opravili 

smo tudi osebni polstrukturiran intervju s predstavnico marketinga, gospo Tamaro Lesjak. Ta 

nam je podala zelo koristne odgovore glede dejanske uporabne digitalnega marketinga v 

hotelirstvu oz. v praksi izbranega podjetja Lifeclass Hotels & Spa.  

Da bi končne ugotovitve dodobra povzeli, smo za mnenje o načinih in pomembnosti 

digitalnega marketinga v hotelirstvu povprašali tudi gospo Majo Vugrinc, ki nam je na 

vprašanja odgovorila kar preko elektronske pošte. Gospa Maja Vugrinc je znana 

predavateljica oglaševanja na portalu Facebook, ki se je dolgo izobraţevala v tujini, sedaj pa 

svoje znanje dejavno prenaša v prakso in ga predaja tudi drugim za zagotavljanje boljšega 

digitalnega marketinga oz. komuniciranja z uporabniki.  

Preko telefonskega pogovora smo za mnenje o ključnih sestavinah digitalnega marketinga 

povprašali tudi kreativnega direktorja, gospoda Aljošo Bagolo. Prednost daje kakovostni 

kreativni zgodbi podjetja, ki v ospredje postavlja vizijo in vrednote blagovne znamke. S 

pomočjo novih medijskih kanalov ta zgodba potuje do uporabnika. Z uporabo sodobne 

tehnologije je ta pot postala veliko hitrejša, cenejša in dostopnejša uporabniku. Poleg tega 

ponuja širok nabor formatov in oblik zapisa te zgodbe (video posnetki, nagradne igre, 

animacije, aplikacije, mobilni marketing, marketing preko elektronske pošte, iskalni 

marketing itd.). 

4.1 Končne ugotovitve s področja uporabe digitalnega marketinga v podjetju 

Istrabenz turizem, d. d. – opravljeno anketiranje  

Na podlagi informacij, ki smo jih pridobili z izvedbo raziskave, ugotavljamo, da večina 

obiskovalcev oglas zasledi ravno preko spleta; ali so to spletne agencije, spletna stran 

ponudnika, komentarji prejšnjih gostov.  

Ključna ugotovitev raziskave je, da se digitalni marketing v tovrstni panogi obrestuje in je 

zagotovo nujno potreben obiskovalcem, ki ţelijo rezervirati nastanitev. Večina anketirancev 

informacije o moţnostih nastanitev v hotelih Lifeclass zasledi na spletu, rezervacije pa zanje 

opravi turistična agencija posredno, starejši gostje pa rezervacijo najraje opravijo neposredno 

– preko telefona. Glede na raziskavo podjetje Istrabenz turizem s pridom uporablja moţnosti, 

ki jih ponuja digitalni marketing. Vprašanci so namreč pri vprašanju, kje so opravili 

rezervacijo pri izbranem ponudniku, v 40 % odgovorili, da neposredno preko ponudnikove 

spletne strani oz. preko elektronskih sporočil ali telefona. To nam pove, da preko vseh 

digitalnih kanalov pripeljejo obiskovalce neposredno na svojo spletno stran in vzbudijo gostu 

zanimanje, da se odloči za neposredno rezervacijo. Ponudniku to v praksi predstavlja 
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privarčevano provizijo turističnim agencijam ter posrednikom. Zagotovo k temu pripomoreta 

tudi remarketing preko elektronskih kampanj in spletno oglaševanje.  

Iz izjav anketiranih gostov smo izpostavili tri ključna vprašanja in rezultate predstavili v 

tortnih grafikonih (slika 7, slika 8 in slika 9).  

 

Slika 7: Kje ste zasledili oglas za storitve Lifeclass Hotels & Spa 

 

Slika 8: Preverjanje komentarjev prejšnjih gostov 

 

Slika 9: Način rezervacije ponudnika Lifeclass Hotels & Spa 

50% Booking, online 
agencije 

40% Preko agencije 

10% Na samem kraju 

0% Preko Instagram, 
Facebooka

70% Da 

30% Ne 

40% Direktno preko 
spletne strani (mail, 
telefon)

30% Fizično preko 
agencije

30% Spletne agencije
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Odgovori na tri ključna vprašanja potrjujejo našo predpostavko, da je digitalni marketing 

ključni del sodobnega marketinga v panogi turizma oz. hotelirstva. Večina vprašancev je 

potrdila, da so za terme Lifeclass izvedeli preko spleta in spletnega oglaševanja. Mnenja 

prejšnjih gostov prav tako preverijo preko spleta in to jim olajša odločitev pri izbiri 

nastanitve. Kot potrdilo o uspešnosti spletnega marketinga pa opazimo povečanje števila 

opravljenih rezervacij neposredno pri ponudniku storitev.  

4.2 Mnenja strokovnjakov o dosedanji uporabi digitalnih medijev za oglaševanje v 

podjetju Istrabenz turizem, d. d.  

Pridobili smo strokovno mnenje gospoda Aljoše Bagole, ki je danes partner in izvršni 

kreativni direktor agencije Pristop Creative. Za svoje delo na področju digitalnega marketinga 

je prejel več kot sto nagrad in priznanj na domačih in tujih festivalih. 

Pridobili smo tudi strokovno mnenje gospe Maje Vugrinc, ki je strokovnjakinja na področju 

trţenja na portalu Facebook. Gospa Maja Vugrinc se več kot tri leta intenzivno ukvarja z 

online marketingom – z oglaševanjem na portalu Facebook, s psihologijo, ustvarjenjem 

prepričljivih marketinških strategij, strategijo prodajnih kanalov itd. 

O digitalni dobi oglaševanja 

Vprašanje: Glede na to, da ţivimo v digitalni dobi oglaševanja, nas zanima, kakšne so po 

vašem mnenju prednosti in slabosti sodobnega marketinga oz. novih smeri ter pristopov 

komuniciranja z odjemalci?  

Gospa Vugrinc pravi, da je svet spremenil marsikaj v smislu nakupnih navad uporabnikov, 

sprejemanja in uporabe vsebin, sprejemanju odločitev v različnih pogledih. Tradicionalni 

mediji, kot so radio, televizija, časopis, so se v veliki meri preselili na splet (in ta trend še 

narašča), tako da sta danes Instagram in Pinterest nova oblika časnikov, YouTube in 

Facebook pa oblika televizije, kjer uporabniki gledamo video posnetke. Poddaje (podcasti) so 

recimo veliko boljša alternative radia, saj si uporabnik lahko sam izbira vsebine in posluša le 

zanj zanimive vsebine.  

Tudi z »marketingom vplivneţev« smo priča nekemu prelomu med ambasadorstvom 

zvezdnikov in povsem običajnih oseb, ki pa so vsaka svoj kanal, ki vpliva na nakupne navade 

ljudi. 

Na eni strani imamo torej uporabnika sodobnih orodij, platform in omreţij, na drugi strani pa 

»lačne« oglaševalce in podjetja, ki ţelijo svoje produkte in storitve prodati prav njim.  

Gospa Maja Vugrinc meni, da so prednosti (gledano z vidika oglaševanja) digitalnega 

marketinga zagotovo moţnost doseganja uporabnikov, natančno ciljanje in lasersko 
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usmerjene kampanje, ki na neki točki omogočajo tudi profiliranje in segmentacijo, vse to pa 

povečuje tudi natančnost komuniciranja, ki je usmerjeno na točno določeno osebo, njena 

čustva, potrebe, vzgibe. Kot slabosti gospa Vugrinc omenja, da večina oglaševalcev ne 

razume sodobnih medijev in gleda nanje le kot na alternativo tradicionalnim medijem. Vse 

omenjene platforme so navsezadnje socialna omreţja, tako da je oglaševanje drugačno 

oziroma bi vsaj moralo biti.  

Gospod Aljoša Bagole (intervjuvanec 2) poudarja kakovostno oglaševanje kot kakovost 

zgodbe, ki potuje preko digitalnih kanalov do uporabnikov in doseţe njihovo pozornost ter 

sprejem sporočila te zgodbe. Potrebna je optimalna kombinacija vsebine in tehnologij, ki to 

vsebino omogočajo čim večjemu številu uporabnikov. Oglaševanje, ki ne zmore povedati 

zgodbe, lahko hitro preide v reklamna prodajna obvestila. Ključno merilo je kakovost 

pripovedovanja zgodbe (intervjuvanec 2).  

Tehnologije, ki omogočajo pritok takšnih zgodb do uporabnika, so na prvem mestu vsekakor 

digitalne – druţbena omreţja, internet, ki so se danes povsem udomačila v naših ţivljenjih, 

tako pri uporabnikih kot pri ustvarjalcih. Tudi naše človeške lastnosti soustvarjajo 

oglaševanje, kar pomeni, da je za optimalen učinek oglaševanja potrebna tudi zadostna 

pozornost uporabnika, pomembno je njegovo razpoloţenje, da ima sploh dovolj energije za 

sprejem sporočila in preusmeritev pozornosti nanj, kar pa je zaradi preobremenitve in 

»bombardiranja« ter sočasnosti reklamnih sporočil zelo naporno.  

Posledice digitalizacije, istočasnosti reklam, preobremenitve … so nizka koncentracija, 

motnje pozornosti, pojav duševnih bolezni, osebnostne motnje. Digitalna okolja tako 

prinašajo veliko izzivov, s katerimi se podjetja srečujejo. Kako sploh komunicirati v dobi 

skrčene pozornosti, kjer so uporabniki dejansko v nekem psihičnem stanju zmedenosti, 

preobremenitve zaradi preveč sporočil hkrati.  

Blagovne znamke morajo torej vzpostaviti ravnovesje med digitalnim marketingom, 

tradicionalnim oglaševanjem in na splošno eko sistemom ljudi.  

O pomembnost digitalnih pristopov v današnjem času 

Vprašanje: Kateri digitalni pristopi so po vašem mnenju najpomembnejši v današnjem času?  

Intervjuvanka je zapisala, da so oglaševanje na Facebooku in Instagramu, YouTubu, Googlu 

in v tujini Pinterest ter Linkedin pristopi, ki jih mora obvladati vsako podjetje, ki ţeli povečati 

spletno prodajo. Prav tako je dejala, da se ji zdijo poleg prisotnosti na socialnih omreţjih in 

oglaševanja pomembni tudi pristopi vzpostavljanja zbirke elektronskih naslovov, kjer so stiki 

na nek način »v vaši lasti«. Socialna omreţja namreč ves čas spreminjajo algoritem, 

oglaševanje postaja vse draţje in če smo v neke vrste odvisniškem odnosu z njimi, nam lahko 

»čez noč« pade organski doseg (neplačan doseg), podraţijo se kliki in obsojeni smo na to, da 
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investiramo več in več denarja. Vendar je to v primerjavo z drugimi mediji še vseeno zelo 

dostopna oblika oglaševanja za vse oblike, velikosti in dejavnosti podjetij. »Marketing 

vplivneţev« je prav tako odličen pokazatelj, kako so nekatere blagovne znamke, kot so 

recimo Gym Shark, Strong (blagovni znamki športnih oblačil), resna konkurenca Niku, 

Adidasu, ki so na trţišču ţe vrsto let in so prepoznavne povsod po svetu. Prva dva omenjena 

konkurenta sta namreč celotno pojavnost na zemljevidu prodajalcev športnih oblačil ustvarila 

zgolj z marketingom preko vplivneţev. 

Gospod Bagola komuniciranja ne razvršča po digitalnih kanalih, ki potujejo do uporabnika, 

ampak bolj ceni opremljenost z zgodbo. Tako se tudi pri svojem delu ţeli osredotočati na 

zgodbo in ne na to, kako bo ta zgodba do uporabnika prišla (»media neutral« ali medijska 

nevtralnost), če to ni točno določeno v medijskim načrtu ali kako drugače. Digitalna okolja 

omogočajo več nenavadnega odnosa, različno dvosmerno komuniciranje, različne načine 

vključenosti, ki jih določeni mediji, formati omogočajo. Vedno se vpraša, kako lahko na 

najboljši moţen način pove zgodbo.  

Zmoţnost prenosa podatkov kjer koli in kadar koli ter povezljivost in dostopnost do interneta 

nam omogoča dostop in prenos do vedno večjih in bolj kakovostnih formatov. Gospa Bagola 

pravi, da je posledično tudi veliko več slabih, nekakovostnih formatov, slabih in praznih 

informacij, laţnih novic, ki se širijo ob strani.  

O marketinškem pristopu v dejavnosti turizma 

Vprašanje: Kakšen marketinški pristop je po vašem mnenju najučinkovitejši pri tovrstni 

dejavnosti (turizem, hoteli, potovanja)? 

Zagotovo je to marketing preko »vplivneţev«, pove gospa Maja Vugrinc. Temu smo priča na 

vsakem koraku. Kako je Mikonos postal priljubljena destinacija Instagram vplivneţev v 

Grčiji, Positano v Italiji itd., je pokazatelj, da imajo socialna omreţja velikansko moč in ti 

posamezniki vplivajo na mnoţice. Ta pristop zagotovo dvigne priljubljenost destinaciji, 

vendar ni edini, ki je pomemben. Zavedati se je treba, da je to faza marketinga, ko 

vzpostavljamo zavedanje in/ali prepoznavnost blagovne znamke (mesta, hotela itd.).  

Poleg teh potez je pomembno tudi oglaševanje preko iskalnikov (Google search) ter SEO 

strategije, ki so usmerjene v optimiranje zadetkov preko iskanj uporabnikov in umestitev 

spletne strani više. To je faza odločitve pri nakupnem procesu posameznika.  

Turizem je postal industrija oblikovanja edinstvenih doţivetij, pravi gospod Bagola, saj smo v 

dobi znamčenja, kjer vsi uporabljamo oz. obvladamo brending. Vsak izbere najboljše slike 

sebe, slogan oz. kratek opis pod sliko in tako se predstavljamo.  

Zanimive turistične destinacije uporabljamo kot zakulisje za naše soznamčene objave.  
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Prvo merilo za turistične destinacije je, da so dobro opremljene z internetom, drugo merilo pa, 

da mora zagotavljati takojšnjo zadovoljitev, navigacijo po turističnih destinacijah Google 

maps, Tripadvisor, Booking, da lahko hitreje najdemo top destinacijo, restavracijo z najbolj 

fotogeničnimi kroţniki … Turizem je danes odvisen od digitalizacije (intervjuvanec 2). 

Gospod Bagola torej izpostavlja, da sta visoka povezljivost z internetom in »instagramable« 

scenografija ključna v današnji dobi digitalizacije v turizmu. Začelo se je z modo na 

Instagramu, ki je postala zelo barvita, kričeča in polna različnih vzorcev. Taka sedaj postaja 

tudi arhitektura v različnih turističnih destinacijah.  

Glavni digitalni kanali v panogi turizma 

Vprašanje: Kateri so glavni digitalni kanali, ki bi jih morala podjetja v panogi turizma 

uporabljati oz. so najučinkovitejši/priporočljivi? Kako pomembni so kanali, s katerimi se 

dnevno srečujete in pomagate ostalim podjetnikom, na splošno za podjetja danes? 

Pomembno je to, da so dejavnosti podjetja premišljeno usmerjene na kanal, kjer doseţe ciljno 

skupino, nam je zaupala gospa Maja Vugrinc. Za panogo turizma so to na splošno rečeno 

Instagram, YouTube, vsekakor je pomembno tudi bloganje, pisanje vsebin, kar nas na Googlu 

uvršča na vrh strani. Gospa Vugrinc sama sodeluje s podjetji, ki so »native digital«, kar 

pomeni, da prodajajo storitve in produkte izključno in samo na spletu, tako da je uporaba 

tovrstnih kanalov vitalnega pomena, z njimi ustvarjajo vse prihodke.  

Ryan in Jones (2009, 30–32) poudarjata, da se je večkanalni oz. »multi chanel« pojavljal ţe v 

preteklosti oz. še pred dobo interneta. Tudi prostor oz. distribucijski kanali so se z dobo 

interneta razširili na internet, komuniciranje pa je začelo potekati preko več kanalov, npr. 

preko mobilnega telefona, IPTV-ja, računalnika …  

Z vidika kreativnega direktorja, gospoda Alojoše Bagole, so osnova spletna stran, prisotnost 

na druţbenih omreţjih ter usmerjeno (ciljno) komuniciranje prilagojeni uporabnikom. 

Kakovostna uporaba podatkovnih baz uporabnikov lajša odločitev oz. izbiro uporabnika. 

Gospa Bagola omenja še utrujenost, ki nastopi zaradi preobremenjenosti in prevelike količine 

odločitev v kratkem času, kajti uporabniki morajo dandanes sprejeti veliko odločitev, ki jih 

počasi izčrpavajo. Blagovna znamka, ki nam to izbiro lahko olajša in nam ponudi najboljšo 

rešitev, pisano na koţo, dobi večjo odobritev ţe tako utrujenih uporabnikov (intervjuvanec 2). 

Budget za tovrstno oglaševanje 

Vprašanje: Koliko bi morala podjetja povprečno nameniti v tovrstno oglaševanje (digitalni 

marketing)? Ali je res, da lahko tudi z manjšim vloţkom dosegamo velike rezultate? 



41 

Gospa Maja Vugrinc nam je odgovorila, da je vse odvisno od tega, kaj je cilj podjetja. Sama 

namreč za cilj ne šteje tega, koliko ljudi všečka neko objavo, ker to samo po sebi ne prinaša 

rezultatov. Učinek oglaševanja v smislu prodaje v spletnih trgovinah se ne določa na ta način, 

saj gre za poteze »direct response marketinga«, kar pomeni, da je v ozadju takojšen cilj 

prodaja ali pa vsaj akvizicija potencialnih strank in prodaja steče v ozadju (ponavadi zelo 

hitro). Torej pri teh pristopih ni merilo to, koliko podjetje lahko nameni za oglaševanje, 

temveč kolikšen donos dosega na investicijo v oglaševanje, koliko ga stane posamezen nakup 

in kakšno stopnjo lojalnosti stranke lahko ohranja v prihodnje (kakšen je ţivljenjski cikel 

stranke). Ko prodaja steče na spletu, je tudi zelo jasno, ali imajo naše oglaševalske poteze 

učinek in kakšen je ta učinek. Pri »branding« kampanjah, kar delajo v kontekstu marketinga z 

vplivneţi, pa zadeve ni mogoče meriti neposredno. Pri tem mora podjetje vloţiti v 

oglaševanje glede na deleţ prometa, ki ga dosega. Ali je to 5 %, 10 % … je odvisno od drugih 

finančnih metrik.  

Intervjuvanka še nikoli ni doţivela, da bi z minimalnimi vloţki dosegali velike rezultate, je pa 

to zelo subjektivna ocena, kaj pomeni majhen vloţek, je še dodala gospa Vugrinc. Za neko 

podjetje, ki ustvarja milijonski promet, je nekaj deset tisoč evrov verjetno majhen vloţek.  

Gospod Bagola opaţa, da ima sodobni digitalni marketing na dlani vso strokovno podporo 

podjetij, ki se posvečajo optimiranju iskanja in učinkov v digitalnem svetu ter ki razpolagajo s 

preprostimi in učinkovitimi ter dosegljivimi rešitvami za dobro predstavitev v digitalnem 

svetu. Seveda pa je pri vsem tem najbolj pomembno, da blagovne znamke obljube, ki jih 

reklamirajo, res izpolnijo tudi v resničnem svetu. Še posebno v panogi turizma sta odnos in 

storitev najpomembnejša in če temu odnosu sledi še zadovoljevanje sodobne obsedenosti z 

vizualnim oziroma zagotavljanje drugačnih doţivetij, ki so »instagramable«, bi dobili 

učinkovit komunikacijski paket (intervjuvanec 2). 

Gospod Aljoša Bagola nam v odgovoru še pove, da je pri določeni blagovni znamki ključno 

niansiranje blagovne znamke med določitvijo zdravih, iskrenih obljub oz. razumevanje 

vrednot, ki jih povezujejo z vrednotami in pričakovanji svojih uporabnikov. Če so vrednote 

lahko sinhrone, da ustrezajo druga drugi, se odnos z uporabnikom lahko vzpostavi. Znotraj te 

vizije se lahko določi še strukturo, da so vizualno privlačni, da imajo neke stvari, ki jih je 

vredno obiskati ne samo zaradi naravne danosti ampak tudi kreativnosti v lokalnem okolju. 

Gospod Bagola poudarja vključevanje lokalne ustvarjalnosti v vizijo blagovne znamke v 

panogi turizma, a pri tem ne misli samo na hrano, ampak tudi na arhitekturo, okolico, ki jo 

uporabniki opazijo v scenografskem smislu. Zagotavljanje drugačne izkušnje oz. doţivetja je 

tisto, kar privabi uporabnike (intervjuvanec 2). 
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Delovni procesi marketinškega oddelka 

Vprašanje: Kakšna je po vašem mnenju razlika med delovnimi procesi marketinškega oddelka 

v nekem srednje velikem podjetju pred dvajsetimi leti in danes? V čem se razlikuje marketing 

danes in pred dobo digitalizacije? 

Gospa Vugrinc meni, da se marketing danes dejansko ne razlikuje veliko, saj imajo ponavadi 

takšna podjetja zunanje agencije, ki opravljajo delo zanje. Če gre torej za zunanje ekipe, ki 

upravljajo z oglaševalskimi kampanjami, je delo marketinškega oddelka postavitev nekih 

KPI-jev, strateška usmeritev kampanje in spremljanje rezultatov izvajalcev. Če gre za notranje 

ekipa, pa je ponavadi delo zelo dinamično. Novodobna marketinška ekipa, s katero ţelimo 

konkurirati mednarodno, igrati igro velikih tekmovalcev, mora biti opremljena z naslednjimi 

znanji:  

 konverzijski prodajni lijaki, 

 vsebinski marketing, 

 plačani oglasi,  

 marketing preko elektronske pošte,  

 marketing z uporabo druţbenih medijev,  

 SEO,  

 analitika in podatki,  

 testiranje in optimizacija.  

To so ključne kompetence, za katere po navadi podjetje išče specialiste.  

Zgoraj omenjen oblike omenjata tudi Ryan in Jones (2009, 30–32), saj sta opredelila digitalni 

marketinški splet kot največjo razseţnost. Če samo pogledamo število oblik, ki jih današnja 

promocija in oglaševaje izdelkov zajemata, nam dajo vedeti, da je prostor digitalnega 

marketinškega oglaševanja ogromen. Sem štejemo spletne strani, partnerski marketing (angl. 

affiliate marketing), iskalno optimiranje s plačilom na klik (angl. PPC – pay-per-click), 

spletne odnose z javnostmi, optimiranje za iskalnike (angl. SEO – search engine otimization), 

upravljanje odnosov s potrošniki (angl. CRM – customer relationship marketing), marketing z 

uporabo elektronske pošte in druţbeno in socialno mreţenje.  

Po mnenju drugega intervjuvanca, gospoda Aljoše Bagole, razlike med tradicionalnim 

marketingom pred leti in marketingom danes pravzaprav ni. Skrb za blagovno znamko skozi 

pripovedovanje zgodbe je še vedno v ospredju. Spremenili so se samo načini pripovedovanja 

zgodbe in hitrost ter digitalni kanali, s katerimi to počnemo, da bi zgodba prišla do 

uporabnika. Ključna razlika danes je v moţnostih, hitrosti in neki magnitudi uporabnikovega 

odziva, ki je takojšen, demokratičen. Ta moţnost demokratičnega in takojšnjega odziva, ki se 

kaţe v mnenju ali komentarju uporabnika, močno pritiska na storitveno industrijo 

(intervjuvanec 2). 
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Vse je bolj povezano in hitro, v ospredje pa vstopa uporabnik, ki ima moč »Cezarjevega 

palca« s palcem gor, navzdol ali s komentarjem, ki vpliva na vtis in predstavitev blagovne 

znamke v primerjavi z ostalimi.  

O strahu pred digitalnim marketingom in sodelovanju z zunanjimi sodelavci 

Vprašanje: Zakaj se po vašem mnenju nekatera podjetja bojijo izraza digitalni marketing in ga 

še vedno ne izvajajo? Ali priporočate sodelovanje z zunanjimi sodelavci s področja 

digitalizacije? 

Bojimo se tistega, česar ne razumemo in česar ne znamo, je dejala gospa Maja Vugrinc. 

Neznanje je torej tisto, kar nas oddaljuje od priloţnosti. Zelo verjame v to, da morajo biti 

najprej ljudje v podjetju poučeni o digitalnem marketingu in moţnostih, ki jih nudi in 

omogoča, ter usposobljeni, da drţijo vajeti v rokah (z vidika postavljanja strategije), šele 

potem lahko pričnejo iskati zunanje sodelavce in agencije. V nasprotnem primeru pogosto 

pride do konfliktov, saj nimajo usklajenih pričakovanj, pogledov in ni neke holistične 

marketinške strategije na mestu. 

O strahu pred sodobnim marketingom je gospod Bagola podobnega mnenja kot gospa 

Vugrinc, in sicer, da strah izhaja iz sprememb, saj smo vajeni udobja. Vsem, ki se prepoznajo 

v tem strahu, gospod Bagola svetuje: »Prvo in ključno je pripovedovanje zgodbe ali 

zagotavljanje doţivetja in vse ostalo je zgolj medij ali podporni kanal za to ključno recepturo 

ustvarjanja.« 

O skrivnostih dobrega digitalnega marketinga 

Vprašanje: Kakšne so skrivnosti dobrega digitalnega marketinga oz. marketinga, ki ga 

proučujete sami? 

Skrivnosti dobrega digitalnega marketinga se skrivajo v razumevanju kupcev, psiholoških 

načelih nakupnih odločitev in priprave vsebinske in celostne zasnove kampanje na podlagi 

tega (intervjuvanka). Dobra marketinška kampanja na prvi pogled ni prodajno usmerjena, 

temveč nudi neko vrednost posamezniku. Skozi vsebino na prodajni spletni strani, video 

posnetku in drugih formatih uporabnika najprej izobrazi, navduši in/ali nasmeji (odvisno od 

glasu blagovne znamke in občutkov, ki so povezani z njo). Skozi vsebino gradimo tudi 

zaupanje in avtoriteto ter šele na koncu prodajamo, poudarja gospa Maja Vugrinc. 

Dobra marketinška kampanja upošteva tudi dejstvo, da moramo stranko peljati skozi cikel 

»spoznaj > vzljubi > zaupaj > kupi > priporočaj«, kar pomeni, da je naša kampanja podobna 

strukturi lijaka in kategorizira stranko na določeno stopnjo »ogretosti«. Glede na to 

uporabimo tudi metodo oglaševanja in marketinga preko elektronske pošte (intervjuvanka).  
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Gospod Bagola poudarja kakovost kreativnega pripovedovanja zgodbe, ki mora biti skladno z 

vizijo in vrednotami nekega podjetja. Dobro zgodbo je v sodobnem svetu mogoče veliko 

ceneje in učinkovito povedati oz. zagotoviti. Nekatera podjetja rada uporabljajo metode 

viralnega oz. veriţnega marketinga. To v praksi pomeni, da zgolj z dotikom na zaslon 

telefona skačemo iz zanimivosti na zanimivost, kar pa posledično prinese kratkoročno 

odzivnost in uspeh. Prednost daje doslednemu pripovedovanju zgodbe blagovne znamke.  

Pri današnji mnoţici agencij je strah še posebej odveč, saj so zelo prilagodljive glede na 

povpraševanje, hkrati pa obstaja veliko manjših in dobrih agencij oz. strokovnjakov s 

področja digitalnega marketinga. Izobraţevanje priporoča gospod Bagola podjetjem, saj v tem 

vidi manjše trenje med agencijami in podjetji; izobraţeno osebje lahko namreč bolj jasno in 

razumljivo preda bistvo zastavljenega cilja in vrednot podjetja. Kakovosten sogovornik bi 

tako pomenil tudi prihranek pri trenjih oz. v končni fazi nepotrebno potrošnjo finančnih 

sredstev.  
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5 ZAKLJUČEK 

Slovensko podjetje Istrabenz turizem, d. d., ki ima v lasti terme Lifeclass Hotels & Spa v 

Portoroţu, ţe nekaj časa uspešno izkoriščajo prednosti interneta. Pri tem niso v zaostanku v 

primerjavi za drugimi podjetji, ki delujejo v panogi turizma, term in spa storitev. Iz pogovora 

s predstavnico marketinga, gospo Tamaro Lesjak, je razvidno, da so spoznali, da je prihodnost 

v spletnem marketingu, saj kar velik del letnega prometa namenijo oglaševanju na področju 

digitalnega marketinga. Odkar oglašujejo preko spleta in novih digitalnih kanalov, ţe beleţijo 

boljše poslovne rezultate. Ugotovili smo, da so tudi stroški poslovanja in prodaje niţji, laţje 

preračunljivi in merljivi. Z vloţenimi sredstvi tako laţe preverjajo in določajo kasnejše 

strategije in korake promocij. Tudi proces prodaje se je skrajšal in optimiral.  

Glede na omenjeni marketing na digitalnih zaslonih v prvem delu naloge lahko k uporabi teh 

pripomnimo, da nam je gospod Bagola v pogovoru zaupal, da je oglas podjetja Lifeclass 

Hotels & Spa zasledil prav na digitalnem zaslonu v Portoroţu. Predstavitev njihove kreativne 

zgodbe, kot jo tudi sam poudarja pri digitalnem marketingu, se mu je zdela zelo domiselna in 

v pravem kontekstu. Predstavili so namreč ţensko super junakinjo, ki stoji pred Lifeclass 

hotelom in si ţeli oddiha. Njihov slogan, »tudi super junaki potrebujejo počitek«, se mu je 

zdel zelo smiseln v današnjem svetu, ko ţivimo v prepričanju, da smo super junaki, ki ne 

potrebujemo počitka. 

Da so promocije, ki jih upravljajo na spletu s pomočjo digitalnih kanalov, uspešne in 

učinkovite, morajo biti dobro načrtovane in strokovno izvedene, zato v podjetju Lifeclass 

Hotels & Spa poleg svojega izobraţenega osebja sodelujejo tudi z zunanjimi agencijami, ki 

imajo vsa znanja, ki jih digitalni marketing zahteva od svojih specialistov, kot nam je 

povedala strokovnjakinja s področja spletnega oglaševanja v opravljenem pogovoru, gospa 

Maja Vugrinc. Prisotnost podjetja na spletu je za uspešnost podjetja zelo pomembna v 

mnoţici konkurenčnih podjetij. Kupci so postali vse bolj zahtevni in z lahkoto preverijo 

podjetje na spletu, preverijo mnenja ostalih oz. najdejo konkurenčno podjetje z niţjimi 

cenami, zato je tudi konkurenčnost cen zelo pomembna. S pomočjo raznih promocij in taktik, 

ki jih spletni marketing ponuja, moramo izbrati pravo strategijo, da smo opaţeni. Samo 

pojava kot taka (npr. spletna stran ali profil) ni dovolj. Z različnimi marketinškimi oprijemi 

digitalizacije moramo pripeljati obiskovalca na našo spletno stran in ga tam usmerjati na pravi 

način, da pridobi zaupanje in opravi nakup. Dobra marketinška kampanja upošteva tudi 

dejstvo, da moramo stranko peljati skozi cikel »spoznaj > vzljubi > zaupaj > kupi > 

priporočaj«, kar pomeni, da je naša kampanja podobna strukturi lijaka in kategorizira stranko 

na določeno stopnjo »ogretosti«, nam je potrdila gospa Maja Vugrinc. Glede na to oglašujemo 

tudi preko elektronske pošte, ta način so ga gostje hotela Lifeclass Hotels & Spa potrdili kot 

učinkovitega. Več rezervacij je bilo opravljenih neposredno preko njihove spletne strani, 

elektronske pošte in telefona. To je dobre pokazatelj, da uspešno privabljajo obiskovalce k 

njim neposredno in jim pokaţejo pot do rezervacije, ki je zanje veliko bolj enostavna kot 
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rezervacije preko posrednikov. Podjetja, ki bodo znala izkoristiti prednosti digitalnega 

marketinga in bodo pri tem uporabila pravo strategijo, bodo v današnji dobi digitalizacije in 

močne konkurence preţivela.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalnik polstrukturiranega intervjuja s predstavnico oddelka za trţenje 

Lifeclass Hotels & Spa, gospo Tamaro Lesjak 

Priloga 2: Vprašalnik polstrukturiranega intervjuja za hotelske goste Lifeclass Hotels & Spa 

Priloga 3: Zapis polstrukturiranega intervjuja z Aljošo Bagolo, kreativnim direktorjem pri 

agenciji Pristop (strokovnjak s področja digitalnega marketinga) 

Priloga 4: Polstrukturiran intervju z gospo Majo Vugrinc, direktorico agencije Maja' 

marketing lab (strokovnjakinja s področja digitalnega marketinga) 

 





Priloga 1 

 

VPRAŠALNIK POLSTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA 

1. Katere digitalne parametre oglaševanja uporabljate?  

2. Kdo je v oddelku marketinga odgovoren za digitalno oglaševanje (socialni mediji ... s 

kakšnim nazivom)? 

3. Koliko sredstev v povprečju porabite letno za digitalno oglaševanje?  

4. Ali uporabljate tudi kakšne metode za preverjanje učinkovitosti digitalnega oglaševanja 

(Google analytics, anketiranje ...)? 

5. Kje so bistvene razlike v oglaševanje danes in denimo pred dvajsetimi leti?  

6. Ali sodelujete tudi z zunanjimi izvajalci? Ali ste osebje morali izobraziti, dodati zaradi 

naprednih tehnologij marketinga?  

7. Ali vidite kakšne prednosti ali slabosti v današnjem sodobnem načinu oglaševanja?  

8. Kateri medij je po vašem mnenju najbolj učinkovit in se nanj gostje najbolj odzivajo?  





Priloga 2 

 

VPRAŠALNIK POLSTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA ZA HOTELSKE 

GOSTE LIFECLASS HOTELS & SPA 

V1: Kje ste zasledili oglas za storitve Lifeclass Hotels & Spa? 

 preko agencija 

 Booking.com (OTA) 

 Trivago (OTA) 

 Jumbo plakat ob cesti (zunanje oglaševanje) 

 Display oglas 

 Instagram, Facebook, preko blogerjev 

 Drugo: _______________ 

V2: Ali pri izbiri nastanitve preverite tudi komentarje prejšnjih gostov oz. 

obiskovalcev?  

 da 

 ne 

V3: Ali tudi sami podate komentar o zadovoljstvu na spletnih platformah?  

 da vedno 

 ne nikoli 

 samo, če smo zadovoljni 

 samo, če nismo zadovoljni 

V4: Ali vidite v tem novem spletnem oglaševanju in pojavljanju prednosti za vas kot 

obiskovalca oz. potrošnika? 

 da, ker: ____________________________________________________________ 

 ne, ker: ____________________________________________________________ 

V5: Ali se vam je kdaj po zavrnitvi ponudbe Lifeclass Hotels & Spa na spletu ponovno 

pojavljal oglas podjetja Lifeclass Hotels & Spa (remarketing) ter ste se nato kasneje 

odločili za to storitev/ponudbo/ponudnika? 

 da  

 ne  

V6: Ali ste kje zasledili jumbo plakat ponudnika Lifeclass? (samo slovenski gostje)  

 da 

 ne 
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V7: Ali vidite morebitne slabosti pri digitalnem marketingu podjetij, kot so Istrabenz 

turizem? 

 da, ker: ____________________________________________________________ 

 ne, ker: ____________________________________________________________ 

V8: Obkroži spol: 

 moški  

 ţenska 

V9: Starost: _________ 

V10: Kje ste opravili svojo rezervacijo ponudnika Lifeclass Hotels & Spa? 

 neposredno preko spletne strani (telefon, elektronska pošta, rezervacijski obrazec na 

strani) 

 fizično preko agencije 

 OTA (Booking, Trivago ...) 

 



Priloga 3 

 

POLSTRUKTURIRAN INTERVJU Z GOSPODOM ALJOŠO BAGOLO, 

KREATIVNIM DIREKTORJEM PRI AGENCIJI PRISTOP  

(STROKOVNJAK S PODROČJA DIGITALNEGA MARKETINGA) 

1. Smo v dobi čiste digitalizacije, kjer marketing postaja zelo obseţen pojem in se je iz 

preteklosti glede na potrebe močno razvil. Denimo, če so v preteklosti v podjetjih sprva 

bili zaposleni prodajniki, ki so tekom prodaje ugotavljali, da potrebujejo tudi kakšen 

promocijski material, letake, brošure, oglas na radiu itd., so kasneje v podjetjih oblikovali 

kader za marketing, ki se je konstantno ukvarjal z intenzivnim oglaševanjem na vseh 

področjih, ki so bile posledica potreb prodajnikov. Danes je teh področij oglaševanja 

mnogo več in tudi veliko več sredstev se porablja v te namene. Kakšen je vaš pogled na 

oglaševanje danes in pred nekaj, recimo pred dvajsetimi leti? Ali opaţate spremembe ţe v 

samem razmišljanju lastnikov podjetij glede pomembnosti digitalnega marketinga? 

Kakšen prijem je po vašem mnenju najučinkovitejši pri tovrstni dejavnosti, če se 

osredotočimo na Lifeclass Hotels & Spa (turizem, hoteli, welness storitve, potovanja)?  

2. Če povzamem podjetje Lifeclass Hotels & Spa, ki letno porabi kar 180.000 evrov za 

oglaševanje. Ali obstaja kakšna formula, ki naj ji podjetja sledijo, ko pride do vprašanja, 

koliko sredstev nameniti oglaševanju? 

3. Podjetje Lifeclass in ena izmed njihovih kampanj »Junak« (tudi junaki si zasluţijo oddih, 

npr. mamica z otroki, ljudje s prenatrpanimi urnikom in obilico dela ...). Tokratni 

komunikacijski kanali, ki so jih pri tej kampanji uporabili: jumbo plakati s slikovno 

podobo mamice (tiskanih medijev in zunanjega marketinga, se posluţujejo samo v 

Sloveniji), ki stoji pred vhodom v hotel z otrokom v naročju in rdečim šalom okrog vratu, 

ki predstavlja simbol moči in junaštva, lokalni radijski oglas (vedno dajejo oglase samo na 

lokalni radio). Zgodba, ki je nastala znotraj marketinga v podjetju Lifeclass in v kateri so 

namreč zdruţene ideje in znanje različnih ţensk, ki na različne načine preţivljajo prosti 

čas. Zgodba »Junaki« je nadgradnja in nadaljevanje lanskoletne kampanje »Sprosti svoje 

misli«. Na primer, ţenska z otrokom je mati, poslovna ţenska, gospodinja, prijateljica, 

sestra, hči, ţena …, je super junak za marsikatero svojo prijateljico, za svojega otroka. Je 

uspešna poslovna ţenska, ki potrebuje čas zase. Brez aktivnega ţivljenja in kakovostnega 

preţivljanja prostega časa junak teţko premaga napore, s katerimi se vsakodnevno sooča. 

Kaj menite o njihovi kampanji »Junak« (sama zgodba, komunikacijski kanali, ste mogoče 

tudi sami zasledili to reklamo ...)? 

4. Predstavnica marketinga v podjetju Lifeclass Hotels & Spa nam pove, da v njihovem 

oddelku za marketing delujejo štiri osebe plus direktor marketinga, ki sprejema končne 

odločitve. Ena oseba je zadolţena za interni marketing, kreativo in profil Facbook 

podjetja, druga oseba je zadolţena za P.R., tretja oseba za branding in koordinacijo, četrta 

je odgovorna za guest relations in IG profil Lifeclass Hotels & Spa. Njihovi nazivi v 

podjetju so vsi enaki – »sodelavec v marketingu«. Kakšna je razlika med delovnimi 

nalogami marketinškega delavca oz. marketing ekipe pred dvajsetimi leti in danes? V čem 

je razlika marketing pred dobo digitalizacije in danes? Kaj menite o nazivih delavcev v 

marketingu Lifeclass Hotels & Spa? Kakšne izobrazbe so potrebne v konkretnih primerih 

za naziv sodelavec v marketingu ali to danes ni pomembno? Vemo tudi, da so za 

Facebook managerja ţe razpisana delovna mesta v določenih podjetjih. Kaj menite o tem? 

5. Kakšno je po vašem mnenju delo sodelavca v marketingu? Kaj pa karakteristike? Vemo, 

da se na razpise za delo v marketingu prijavljajo ljudje z različno izobrazbo in delovnimi 

izkušnjami? Kako bi vi izbrali sodelavca? 
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6. Zakaj se po vašem mnenju nekatera podjetja bojijo izraza digitalni marketing? Ali je res za 

to treba vključiti zunanje sodelavce s področja digitalizacije? Npr. v podjetju Lifeclass 

Hotels & Spa sodelujejo z eno osnovno agencijo, ki je zadolţena za upravljanje spletne 

strani in Google Ads, potem agencijo za zakupe na spletu (tukaj sodelujejo tudi s tujimi 

agencijami za tuje trge).  

7. Kakšno je vaše mnenje o oglaševanju preko blogerjev, ki so sedaj zelo zanimivi za 

podjetja? Npr. Lifeclass Hotels & Spa sodelujejo s slovenskimi blogerji neposredno in z 

italijanskimi preko agencije, ki ureja zakupe na spletu v Italiji. Kolikšne zneske naj 

podjetja namenijo tovrstnemu komunikacijskemu kanalu? Kako s tem upravljate v vašem 

podjetju? 

8. Kaj pa tiskani mediji, so še tako zanimivi kot prej? Vemo, da so oglasi v tiskanih medijih 

kar veliki, ali se vam zdijo ti oglasi vredni tega denarja, če jih primerjamo s spletnim 

oglaševanjem? 

9. Kaj je razlika med dobrim digitalnim oglaševanjem in manj uspešnim? Kje podjetja 

največkrat zgrešijo, ko se odločajo za digitalni marketing? 

10. Podjetje Lifeclass Hotels & Spa predhodno pripravi plan za kampanje v prihajajočem letu. 

Kampanje razdelijo na pomladno-poletne, jesensko-zimske, boţične in novoletne. Za 

vsako kampanjo namenijo določena sredstva in se trudijo, da uporabijo vse 

komunikacijske kanale naenkrat in usmerjajo potrošnika na isto, osnovno stran. Vsebina je 

na vseh kanalih ista in je ne spreminjajo. Kakšna je po vašem mnenju marketinška 

strategija podjetja Lifeclass Hotels & Spa v Portoroţu (zgodbe, ideje, P.R.)? Vaš prvi stik 

z njimi (ste se ţe kdaj srečali z njihovim oglasom in kje)? 

11. Imate kakšen komentar oz. nasvet za boljšo učinkovitost digitalnega marketinga podjetja 

Lifeclass Hotels & Spa?  
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POLSTRUKTURIRAN INTERVJU Z GOSPO MAJO VUGRINC, DIREKTORICO 

AGENCIJE MAJA' MARKETING LAB  

(STROKOVNJAKINJA S PODROČJA DIGITALNEGA MARKETINGA) 

1. Smo v dobi čiste digitalizacije, kjer marketing postaja zelo obseţen pojem in se je iz 

preteklosti glede na potrebe močno razvil. Denimo, če so v preteklosti v podjetjih sprva 

bili zaposleni prodajniki, ki so tekom prodaje ugotavljali, da potrebujejo tudi kakšen 

promocijski material, letake, brošure, oglas na radiu itd., so kasneje v podjetjih oblikovali 

kader za marketing, ki se je konstantno ukvarjal z intenzivnim oglaševanjem na vseh 

področjih, ki so bile posledica potreb prodajnikov. Danes je teh področij oglaševanja 

mnogo več in tudi veliko več sredstev se porablja v te namene. Kakšen je vaš pogled na 

oglaševanje danes in pred nekaj, recimo dvajsetimi leti? Opaţate spremembe ţe v samem 

razmišljanju lastnikov podjetij glede pomembnosti digitalnega marketinga in konkretno 

oglaševanja na spletni platformi Facebook? Kakšen prijem je po vašem mnenju 

najučinkovitejši pri tovrstni dejavnosti, če se osredotočimo na Lifeclass Hotels & Spa 

(turizem, hoteli, welness storitve, potovanja) oz. kakšen vpliv ima Facebook oglaševanje 

na tem področju?  

2. Če povzamem, podjetje Lifeclass Hotels & Spa letno porabi kar 180.000 evrov za 

oglaševanje. Ali obstaja kakšna formula, ki naj bi ji podjetja sledila, ko pride do vprašanja, 

koliko sredstev nameniti oglaševanju? 

3. Podjetje Lifeclass in ena izmed njihovih kampanj »Junak« (tudi junaki si zasluţijo oddih, 

npr. mamica z otroki, ljudje s prenatrpanimi urnikom in delom ...). Tokratni 

komunikacijski kanali, ki so jih pri tej kampanji uporabili: jumbo plakati s slikovno 

podobo mamice (tiskanih medijev in zunanjega marketinga se posluţujejo samo v 

Sloveniji), ki stoji pred vhodom v hotel z otrokom v naročju in z rdečim šalom okrog 

vratu, ki predstavlja simbol moči in junaštva, lokalni radijski oglas (vedno dajejo oglase 

samo na lokalni radio). Zgodba, ki je nastala znotraj marketinga v podjetju Lifeclass in v 

kateri so namreč zdruţene ideje in znanje različnih ţensk, ki na različne načine preţivljajo 

prosti čas. Zgodba »Junaki« je nadgradnja in nadaljevanje lanskoletne kampanje »Sprosti 

svoje misli«. Na primer ţenska z otrokom je mati, poslovna ţenska, gospodinja, 

prijateljica, sestra, hči, ţena …, je super junak za marsikatero svojo prijateljico, za svojega 

otroka. Je uspešna poslovna ţenska, ki potrebuje čas zase. Brez aktivnega ţivljenja in 

kakovostnega preţivljanja prostega časa junak teţko premaga napore, s katerimi se 

vsakodnevno sooča. Kaj menite o njihovi kampanji »Junak« (sama zgodba, 

komunikacijski kanali, ste mogoče tudi sami zasledili to reklamo ...)? Kako bi jo vi 

vključili v samo oglaševanje preko platforme Facebook? 

 

4. Koliko sredstev in časa bi morala podjetja povprečno nameniti v tovrstno oglaševanje 

(digitalni marketing oz. v Facebook oglaševanje)?  
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5. Predstavnica marketinga v podjetju Lifeclass Hotels & Spa nam pove, da v njihovem 

oddelku za marketing delujejo štiri osebe plus direktor marketinga, ki sprejema končne 

odločitve. Ena oseba je zadolţena za interni marketing, kreativo in Facbook profil 

podjetja, druga oseba je zadolţena za P.R., tretja oseba za branding in koordinacijo, četrta 

je odgovorna za guest relations in IG profil Lifeclass Hotels & Spa. Njihovi nazivi so 

enaki – »sodelavec v marketingu«. V čem se razlikuje marketing pred dobo digitalizacije 

in danes? Kaj menite o nazivih delavcev v marketingu Lifeclass Hotels & Spa? Ali bi 

moralo obstajati posebno delovno mesto za Facebook managerja (s kakšnim 

predznanjem)?  

6. Kakšno je po vašem mnenju delo Facebook managerja v marketingu, saj so ponekod 

delovna mesta ţe razpisana? Kaj pa karakteristike? Vemo, da se na razpise za delo v 

marketingu prijavljajo ljudje z različno izobrazbo in delovnimi izkušnjami? Kako bi vi 

izbirali sodelavca v Facebook oglaševanju? 

7. Zakaj se po vašem mnenju nekatera podjetja bojijo izraza digitalni marketing? Ali je res za 

to treba vključiti zunanje sodelavce s področja digitalizacije? Npr. v podjetju Lifeclass 

Hotels & Spa sodelujejo z agencijo, ki jim pomaga pri Facebook oglaševanju. Izkoristili 

so tudi moţnost tečaja o digitalnem oglaševanju. Kakšen tečaj bi vi priporočali (kaj mora 

vsebovati, na podlagi česa lahko presodimo, da gre za dober tečaj ...)? 

8. Kakšno je vaše mnenje o oglaševanju preko blogerjev, ki so sedaj zelo zanimivi za 

podjetja? Npr. Lifeclass Hotels & Spa sodelujejo s slovenskimi blogerji neposredno, z 

italijanskimi pa preko agencije, ki ureja zakupe na spletu v Italiji. Kolikšne zneske naj 

podjetja namenijo tovrstnemu komunikacijskemu kanalu? 

9. Kaj je razlika med dobrim digitalnim oglaševanjem in manj uspešnim, recimo pri 

platformi Facebook? Kje podjetja največkrat zgrešijo, ko se odločajo za oglaševanje na 

platformi Facebook? 

10. Podjetje Lifeclass Hotels & Spa predhodno pripravi plan za kampanje v prihajajočem letu. 

Kampanje razdelijo na pomladno-poletne, jesensko-zimske, boţične in novoletne. Za 

vsako kampanjo namenijo določena sredstva in se trudijo, da uporabijo vse 

komunikacijske kanale naenkrat in usmerjajo potrošnika na isto, osnovno stran. Vsebina je 

na vseh kanalih ista in je ne spreminjajo. Kakšna je po vašem mnenju Facebook 

marketinška strategija podjetja Lifeclass Hotels & Spa v Portoroţu (zgodbe, ideje, P.R.)? 

Vaš prvi stik z njimi (ste se ţe kdaj srečali z njihovim oglasom in kje)? Glede na njihovo 

komunikacijo z vami kot potrošnikom (preko FB kanala)? Se vidite v kakšni od njihovih 

kampanj, zgodb?  

11. Imate kakšen komentar oz. nasvet za boljšo učinkovitost digitalnega marketinga oz. 

Facebook oglaševanja podjetja Lifeclass Hotels & Spa?  


