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POVZETEK 

Naloga raziskuje, ali je bilo lansiranje novega zavarovalnega produkta WIZ Perla na podlagi 

zastavljene tržno-komunikacijske kampanje uspešno. Merjeni so bili rezultati o prodaji, vplivu 

kampanje na prepoznavnost blagovne znamke in povečanje strank izbrane ciljne skupine. 

Analiza rezultatov dvomesečne kampanje je pokazala, da je bila večina ciljev dosežena. Kot 

učinkoviti so se izkazali tudi novi načini komuniciranja, predvsem na družbenem omrežju, kar 

bo smiselno uporabiti tudi v prihodnje. Poleg vsega je imela kampanja, čeprav gre za nišni 

produkt, velik vpliv tudi na prodajo sorodnega produkta WIZ Avto.   

Ključne besede: spletna prodaja, marketinška kampanja, blagovna znamka, lead generation,  

segmentacija, AdWords, oglaševanje. 

SUMMARY 

The diploma work explores whether the launch of the new insurance product WIZ Perla was 

successful on the basis of the planned marketing and communication campaign. The results on 

sales, the impact of the campaign on brand recognition and the increase of customers of the 

selected target group were measured. The analysis of the results of a two-month campaign has 

shown that most of the goals have been achieved. New ways of communicating, especially on 

the social network, proved to be effective, which will also be useful for the future 

communication plans. In addition to everything, the campaign, although it was about niche 

product, had a major impact on the increased sales of the related product WIZ Avto. 

Keywords: online sales, marketing campaign, brand, lead generation, segmentation, AdWords, 

advertising. 
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1 UVOD 

Sodobni trend elektronskega poslovanja podjetjem priporoča, da preusmerijo tradicionalni 

poslovni model, kjer se osredotočajo na standardizirane izdelke, homogeni trg in življenjski 

cikel proizvoda, v nov poslovni model, ki se posveča raznolikim in prilagojenim izdelkom. E-

poslovanje od podjetja zahteva, da zadovolji večkratne potrebe različnih strank in jim nudi širšo 

paleto izdelkov (Schafer, Konstan in Riedel 2001).  

Pri WIZ-u ta poslovni model poznajo, saj je njihova vizija ustvarjanje inovativnih izdelkov, ki 

so v skladu s potrebami in željami kupcev. Poleg tega se prilagajajo spreminjajočemu se okolju 

in v njem iščejo nove izzive, da bi bili še uspešnejši, izboljšujejo izkušnje pri zavarovanju za 

kupce in s tem povečujejo občutek varnosti. Med glavnimi vrednotami sta med drugim 

spremljanje in spodbujanje sprememb, na področju inovativnosti pa upoštevajo modrost: voditi, 

ne slediti. Tako so klasično avtomobilsko zavarovanje nadgradili in zdaj določeni ciljni skupini 

ponujajo novo obliko zavarovanja, ki je skladna z njihovimi pričakovanji.  

1.1 Opis področja in opredelitev problema 

Podjetje WIZ je še dokaj mlado. Gre za svežo in inovativno blagovno znamko na področju 

zavarovalništva, ki svoje storitve ponuja že šesto leto, in to izključno na spletu. Je spletna 

prodajna točka Adriatica Slovenice, ki ima v slovenskem prostoru odličen ugled že več kot 20 

let. Izhodišče za zaključno projektno delo je lansiranje novega nišnega produkta pod blagovno 

znamko WIZ in pridobitev novega segmenta potencialnih strank.  

Lansiranje novega produkta predstavlja izziv, saj je spletna prodaja zavarovanj v Sloveniji v 

primerjavi s tujino ali drugimi produkti, ki se že dolgo uspešno prodajajo po spletu, še vedno v 

povojih. Raziskava, ki jo je opravil Shopper´s Mind, kaže, da se število kategorij, ki jih Slovenci 

nakupujemo po spletu, iz leta v leto povečuje. Pri spletnih nakupih gre najpogosteje za zneske, 

ki se gibljejo do 50 evrov, dobra tretjina nakupov pa celo presega znesek, višji od 50 evrov 

(Verderber 2016). To potrjuje tudi trženjski monitor Društva za marketing Slovenije. Na prvih 

pet mest spletnega nakupovanja se uvrščajo tehnični izdelki, oblačila in obutev, zabavna 

elektronika, vstopnice in kuponi za izdelke oziroma storitve po znižani ceni. Raziskava o 

ključnih trendih v spletnem nakupovanju, ki jo izvajata podjetji Ceneje in Valicon, je pokazala, 

da Slovenci v primerjavi z letom 2016 na spletu nakupujemo že v praktično vseh glavnih 

blagovnih skupinah, najpogosteje pa gre za izdelke s področja računalništva in elektronike, 

mode, lepote in opreme za dom. V primerjavi z letom prej so najbolj zrasle kategorije pohištva, 

orodja in pripomočkov za vrt, pisarniške in šolske opreme, prav tako pa igrač in otroške opreme. 

Počasi se povečuje tudi pomen klasičnih storitev, kot so zavarovalništvo in energetika, 

priložnosti pa so tudi na področju financ (Verderber 2016). 
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Vemo, da na uspešnost spletne prodaje v finančnem sektorju poleg zadovoljstva stranke s 

produkti in končno uporabniško izkušnjo vpliva tudi prepoznavnost blagovne znamke. Slednje 

za nas predstavlja še en izziv, saj je podjetje WIZ še mlado in se večinoma pojavlja v digitalnem 

okolju. Stopnja ozaveščenosti in prepoznavnosti blagovne znamke lahko povzroči občutek 

domačnosti in s tem zmanjšano tveganje ali negotovost (Fill 2005). Kotler (2004) pravi, da 

lahko uporabnik pri udejanjanju nakupne namere sprejme do pet temu podrejenih odločitev, 

med njimi tudi odločitev o blagovni znamki. 

1.2 Namen in cilji 

Da bi povečali portfelj podjetja z novim segmentom potencialnih strank (angl. lead), so se 

odločili za podporno komunikacijsko orodje – spletno revijo, s pomočjo katere bodo generirali 

nove kontakte. Raziskave namreč kažejo, da je lead generation najučinkovitejša taktika za 

pridobivanje novih strank (Verderber 2017). Kasneje bodo to uporabili za učinkovito prodajno 

kampanjo, da s pomočjo ustreznih orodij potencialno stranko spremenijo v končnega kupca. 

Podjetje želi povečati svoj portfelj z žensko populacijo in obenem lansirati nov nišni produkt 

avtomobilskega zavarovanja WIZ Perla, ki je večinoma namenjen nežnejšemu spolu. Gre za 

zavarovanje za vse, ki prevozijo manj kot 6.000 km na leto, za kar lahko prihranijo 30 % pri 

plačilu zavarovanja. Produkt je namenjen predvsem ženskam, saj so raziskave pokazale, da so 

predvsem one tiste, ki vozijo drugi avtomobil v družini in z njim prevozijo manj kilometrov. 

Zaradi manj prevoženih kilometrov je segment takih voznikov manj rizičen.   

Namen naloge je ugotoviti uspešnost marketinških kampanj in prodaje produkta WIZ Perla, 

analizirati vpliv lansiranja novega produkta na prepoznavnost blagovne znamke WIZ in 

preučiti, ali se je želeni portfelj strank in potencialnih strank (leads)1 povečal.  

V zaključni projektni nalogi želimo raziskati vpliv dobrih marketinških praks, ki imajo 

pozitivne učinke na prepoznavnost blagovne znamke in prispevajo k doseganju boljših 

prodajnih rezultatov. Da bi bolje dosegli žensko populacijo, so za podporno komunikacijo 

pripravili spletno revijo, namenjeno prav njim. Približali so jim blagovno znamko WIZ in 

predstavili prednosti novega produkta. Hkrati pa so se v reviji dotaknili tem, ki ženske 

zanimajo, in tako ustvarili dodano vrednost produktu.  

Cilj naloge je prepoznati dobre prakse oglaševanja, ustvariti bazo potencialnih strank in 

povečati prepoznavnost blagovne znamke WIZ. 

                                                 

1 Beseda lead bo v nalogi uporabljena namesto besedne zveze potencialna stranka, saj opredeljuje širši 

pojem: potencialno stranko, od katere posedujemo ime, priimek in e-naslov.  
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1.3 Metode dela za doseganje ciljev 

Pri raziskavi smo uporabili domačo in tujo literaturo, prav tako pa vire, dostopne na spletu. Pri 

poglobljenem razumevanju problematike in iskanju najboljših načinov za lansiranje novega 

produkta na trg avtomobilskih zavarovanj nam je pomagalo več kot 20 let delovnih izkušenj v 

zavarovalnici. Na podlagi statističnih podatkov o obisku spletnih strani (pristajalne strani WIZ 

Perla in spletnega sklepalnika) in dejanskih podatkov o številu prodanih polic avtomobilskih 

zavarovanj smo podali svoje ugotovitve o uspešnosti kampanje WIZ Perla. Posegali smo 

predvsem po podatkih aplikacije Google Analytics in internih programov zavarovalnice o 

prodaji polic avtomobilskega zavarovanja.  

V teoretičnem delu sta bili uporabljeni metoda analize za razčlenjevanje dostopne literature in 

virov in metoda sinteze za združevanje miselnih stvaritev različnih avtorjev. Pri analizi uvajanja 

obravnavanega produkta na slovenski trg pa je bila uporabljena študija primera. 

1.4 Predpostavke in omejitve zaključnega projektnega dela 

V nalogi smo si zastavili naslednje predpostavke: 

 produkt WIZ Perla morda ne bo dosegel prodajnih ciljev, ker je izjemno nišne narave, 

istočasno pa sama blagovna znamka WIZ še ni dovolj prepoznavna na trgu, 

 oglaševalska kampanja za WIZ Perlo bo dobro vplivala na prepoznavnost blagovne 

znamke WIZ, ki je na slovenskem trgu še sveža, 

 cilj povečanja ženskega portfelja bo dosežen.  

Omejitve so nam predstavljale predvsem dostopnost do točnih spletnih podatkov (nastavitve v 

aplikaciji Google Analytics niso bile točne) in majhen izbor strokovne literature v slovenskem 

jeziku. 

Zaradi izbrane ciljne skupine smo imeli dodatno omejitev pri oglaševanju v googlu, saj ta nima 

točnih informacij za vse svoje uporabnike. Zaradi zakonske zahteve po nediskriminaciji v 

ponudbi zavarovalniških produktov smo dodatno pozornost namenili tudi prodaji produkta in 

produktnemu oglaševanju.  
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2 SPLETNO ZAVAROVALNIŠTVO  

Dandanes je spletna prodaja nekaj povsem vsakdanjega. Delež tistih, ki si v razvitem svetu pri 

nakupovanju pomagajo s spletom, presega 90 %. Težko si predstavljamo že, da ne bi novoletnih 

daril naročili kar po spletu ali bi kupili avtomobil brez predhodnega raziskovanja in branja 

mnenj na internetu. Seveda pa ni tako od vedno. Zgodovina spletne prodaje je resda razmeroma 

kratka, a nedvomno zelo pestra, saj je v kratkem času korenito spremenila naš svet (Relidea 

2017). 

Trendi spletne prodaje se v svetu vsako leto povečujejo in temu se ni mogoče izogniti. Kupci 

iščejo informacije in vse bolj zaupajo spletnim nakupom. Temu so se – čeprav razmeroma 

pozno – prilagodile tudi zavarovalnice. Tako lahko danes enostavnejša zavarovanja pri skoraj 

vseh zavarovalnicah sklenemo s pomočjo spletnega sklepalnika in spletnega plačila.  

2.1 Razvoj spletne prodaje v svetu 

Spletna prodaja se je začela kmalu po razvoju interneta, kot ga poznamo danes. Čeprav so bili 

prvi koraki storjeni že v 60. letih prejšnjega stoletja, se je svetovni splet oziroma World Wide 

Web rodil komaj leta 1990. Takrat je raziskovalec iz Evropske organizacije za nuklearne 

raziskave Tim Berners Lee zasnoval enostaven program, poimenovan raziskovalec (angl. 

Browser), s pomočjo katerega lahko uporabnik raziskuje po svetovnem spletu. Leta 1991 je bila 

omogočena tudi spletna prodaja, ki je bila do tedaj prepovedana. Naslednji veliki koraki so 

sledili sredi 90., ko je bil sprejet SSL-protokol, ki omogoča kriptiranje sporočil na obeh straneh 

spletne transakcije – tako so osebne informacije in številke plačilnih kartic zaščitene pri prenosu 

po spletu. Prvi dve podjetji, ki sta uspešno začeli spletno prodajo, sta Amazon in Ebay (Roos 

2008). 

Spletna prodaja (angl. e-commerce) se lahko imenuje tudi elektronsko poslovanje. Gre za 

sklepanje poslov v elektronski obliki med posameznikom in podjetjem, ki prodaja storitve ali 

produkte. Tovrstno poslovanje je mnogo hitrejše od običajnega poslovanja, bolj dostopno (24 

ur na dan) in omogoča natančnejše informacije (Wikipedija 2018). 

Spletna prodaja lahko obsega nekaj ali vse od spodaj naštetih značilnosti (Wikipedija 2018): 

 direktno prodajo končnim uporabnikom s pomočjo spletnih strani, mobilnih aplikacij, 

pogovornih spletnih aplikacij, pogovornih botov in glasovnih asistentov, 

 zagotavljanje ali sodelovanje na spletnih tržiščih, kjer se dogajajo prodaje B2C ali C2C, 

 nakup in prodajo podjetij od podjetij (B2B), 

 zbiranje in uporabo demografskih podatkov s spletnih obrazcev in družbenih medijev, 

 oglaševanje želenim ciljnim skupinam in obstoječim strankam po spletni pošti, 

 spletno plačevanje za nakupe. 
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Spletna prodaja je postala pomembno orodje za majhna in velika podjetja po celem svetu, ne le 

za prodajo, ampak tudi za večjo angažiranost kupcev (Wikipedija 2018). 

Spletna tržišča iz leta v leto rastejo in pričakuje se, da bodo med 2015 in 2020 zrasla za 56 %. 

V istem času pa bo porast tradicionalnih tržišč narasel le za 2 %. Zaradi tega se vsa podjetja 

trudijo prodreti tudi na spletna tržišča in ponuditi iste izdelke na obeh. Spletna prodaja namreč 

omogoča, da kupci presežejo geografske in časovne ovire in nakupujejo proizvode ali storitve 

kjerkoli in kadarkoli. Strategije tradicionalnih in spletnih tržišč se razlikujejo v nekaj ključnih 

točkah. Tradicionalni trgovci imajo omejitev pri številu izdelkov, saj morajo slednje hraniti v 

skladiščih, medtem ko spletni trgovci naročenih izdelkov ne hranijo na zalogi, ampak jih 

naročijo pri proizvajalcu skladno s povpraševanjem. Poleg tega tradicionalni trgovci oblikujejo 

cene glede na promet in strošek hrambe v skladišču, spletni trgovci pa glede na hitrost dostave.  

Glavna težava spletnih trgovin je, da kupci izdelkov ne morejo videti, otipati ali preizkusiti. 

Nimajo možnosti, da bi kakovost ocenili v živo, zato se morda ne bodo odločili za nakup. Druga 

težava pri spletni prodaji je zaupanje v varnost spletne transakcije, zato se veliko kupcev zateka 

le k velikim in dobro poznanim spletnim trgovcem in ne zaupajo vsem, ki jih najdejo na spletu. 

Spletne trgovine uporabljajo več orodij za zaščito pred nezaželenimi vdori hekerskih 

programov, vključno s požarnimi zidovi, programsko opremo za kriptiranje, digitalnimi 

certifikati in gesli za vstop v spletno trgovino (Wikipedija 2018). 

2.2 Pregled navad spletne prodaje v Sloveniji 

Raziskave kažejo, da so slovenska podjetja bolj dejavni spletni prodajalci od povprečja ostalih 

držav članic EU. Pri nas je vsako peto podjetje dejavno na spletu, medtem ko je v evropskem 

merilu le vsako šesto. Splet omogoča podjetjem širitev prek nacionalnih meja in doseganje 

strank neodvisno od lastne geografske lege (Svet kapitala 2017). 

Slovenija sicer malce zaostaja za svetovnimi trendi spletnega nakupovanja, a vztrajno sledi 

velikim državam. Če pogledamo podatke za leto 2017, lahko opazimo, da je skoraj polovica 

Slovencev že opravila spletni nakup. Raziskava Statističnega urada RS (STAT 2017) kaže, da 

je od aprila 2016 do marca 2017 spletni nakup napravilo2 46 % ali okoli 703.080 oseb, starih 

16–74 let, kar je 6-odsotna rast glede na leto poprej. 47 % je bilo žensk in 45 % moških. Delež 

spletnih kupcev se je glede na prejšnje leto povečal v vseh starostnih razredih. Največ spletnih 

kupcev je bilo tako kot v prejšnjem letu med 16. in 24. in med 25. in 34. letom (70 %), sledile 

so osebe, stare od 35 do 44 let (59 %), 45–54-letniki (46 %) in 55–64-letniki (20 %). Najmanj 

potrošnikov je imelo od 64 do 74 let (11 %). V prvem četrtletju leta 2017 je po spletu 

nakupovalo 35 % ali okoli 532.440 ljudi, starih 16–74 let (v 2016: 30 %). Pri številu spletnih 

nakupov pa v primerjavi s prejšnjim letom ni bilo večjih sprememb. Največ, 47 %, jih je 

                                                 
2 To pomeni, da je oseba naročila ali kupila izdelek oziroma storitev. 
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opravilo en ali dva spletna nakupa (v 2016: 44 %), 36 % jih je izvedlo od tri do pet (v 2016: 38 

%), 12 % med šest in deset (v 2016: 13 %) in 5 % več kot 10 (enako kot v letu 2016). 

2.3 Spletno zavarovalništvo v svetu 

Z napredkom v tehnologiji so tudi zavarovalnice začele raziskovati načine za razvoj novejših 

distribucijskih kanalov v spletnem prostoru. Ker se kupci vedno bolj odločajo za uporabo spleta 

v vsakdanjem življenju, je to postal privlačen medij, s pomočjo katerega lahko podjetja 

oglašujejo in distribuirajo zavarovalne produkte. To vpliva tudi na postopno spremembo kupnih 

navad strank, ki se vse pogosteje odločijo za spletni nakup. 

Zavarovalnice prav tako vedno bolj učinkovito uporabljajo tehnologijo, da bi izpolnile  

pričakovanja strank, zato tehnološke rešitve integrirajo v celoten prodajni cikel. Osredotočajo 

se na pospešitev celotnega postopka distribucije zavarovanja in prepoznavanje procesov, ki jih 

je mogoče avtomatizirati in s tem izboljšati njihovo učinkovitost in donosnost. Te pobude 

zavarovalnicam omogočajo, da od leta 2010 povečujejo svoje poslovne modele za krepitev 

notranjih procesov, s čimer zagotovijo boljše storitve za stranke (Capgemini 2012).  

S povečano uporabo spleta so se postopoma spremenila tudi nakupna nagnjenja pri izbiri 

zavarovalnih produktov. Ta sprememba se je pokazala tako v obnašanju kot odnosu, predvsem 

med mlajšimi kupci. Stranke trenutno uporabljajo splet predvsem za raziskovanje in primerjavo 

razlik med zavarovalnimi produkti, za ogled podrobnosti zavarovalnih pogojev, za spremembe 

na zavarovalnih policah, plačevanje računov in kontaktiranje z zavarovalnimi 

zastopniki/posredniki. Večina njihovih dejavnosti temelji na interakciji, komuniciranju in 

transakciji z zavarovalnicami. Taka sprememba obnašanja pomeni ogromno priložnosti za rast 

in nadaljnjo uporabo tega kanala, za maksimalni izkoristek, za večji prodor strank in za izvajaje 

vedno več zavarovalnih dejavnosti. Splet zavarovalnicam pomaga tudi tako, da svojim 

strankam zagotovijo robusten samopostrežni portal, ki služi dvojnemu namenu – povečanju 

zadovoljstva potrošnikov in zmanjšanju operativne delovne obremenitve (Capgemini 2012). 

Rezultati raziskave, ki so jo izvedli s pomočjo orodja Google Consumer Barometer v letu 

2014/2015 za področje spletne prodaje v svetu, opozarjajo, da je odstotek spletne prodaje 

zavarovanj (obveznega avtomobilskega zavarovanja) še vedno nizek in se giblje okoli 2 %. 

Številke kažejo, da je v Sloveniji takih ljudi, ki zavarovanje sklenejo izključno po spletu, 2 %, 

v drugih večjih državah pa je ta delež nekoliko višji. V Italiji in na Poljskem dosega 4 %, v 

ZDA se giblje na 5 %, na Nizozemskem pa obsega 3 %. V nekaterih sosednjih državah je delež 

celo nižji, in sicer na Hrvaškem 1 %, v Avstriji pa celo 0 %. To potrjuje dejstvo, da ljudje na 

zavarovalnem področju on-line največkrat raziskujejo in pridobivajo le informacije o 

zavarovanjih, off-line oziroma pri agentu pa posel zaključijo (Google Consumer Barometer 

2015). 
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2.4 Spletno zavarovalništvo v Sloveniji 

Digitalno transformacijo doživljajo vse sfere naše ekonomije, zato se tudi zavarovalniška 

panoga temu ne bo mogla izogniti, navkljub svoji konservativnosti. Izzivov ne manjka, a le 

najbolj prilagodljivi in elastični bodo lahko kos težki nalogi vstopa v digitalno dobo in spletno 

prodajo zavarovalniških storitev.  

Zavarovalnice kot konservativna industrija s togimi procesi in sistemi težko sledijo hitrim 

spremembam v digitalnem svetu. Čeprav zaznajo potrebe na trgu, je morda še pred vpeljavo 

novosti priložnost že zamujena. Podjetja se še vedno preveč naslanjajo na klasične prodajne 

poti za pridobivanje poslov, zato veliko poslovnih priložnosti, ki jih omogoča digitalna 

tehnologija, ostane neuresničenih (Slovensko zavarovalno združenje 2016). 

V tujini je strank, ki se odločajo za sklenitev predvsem preprostejših življenjskih zavarovanj, 

precej več kot pri nas. Večina potrošnikov že zdaj razišče in primerja ponudbo na spletu, nakup 

pa izvede po drugi prodajni poti, po navadi neposredno na zavarovalnici s pomočjo 

zavarovalnih posrednikov ali bank, ki posredujejo pri prodaji zavarovanj. Preprostejša 

zavarovanja, kot so zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini in nezgodna zavarovanja, pa 

čedalje več strank sklepa kar neposredno po spletu (Svet kapitala 2017). 

Elaborat vsako leto opravi analizo slovenske zavarovalniške panoge na spletu, kjer ocenjujejo 

predstavitev ponudbe, komunikacijo z obiskovalci, uporabniško izkušnjo in predstavitev 

korporativnih informacij zavarovalnic. Za leto 2017 ugotavljajo, da tuje zavarovalnice na večini 

področij v povprečju še vedno močno vodijo pred slovenskimi zavarovalnicami. Če pa 

pogledamo le najboljše slovenske zavarovalnice, rezultati kažejo, da so se nekatere že dvignile 

nad povprečje tujih zavarovalnic. Opaziti je, da najboljše zavarovalnice stopajo v korak s časom 

in izrabljajo možnosti, ki jih ponujajo nove tehnologije, čeprav je uporaba novosti včasih še 

precej okorna (Adriatic Slovenica 2017b). 
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Slika 1: Končna razvrstitev spletnih mest slovenskih zavarovalnic 

Vir: Adriatic Slovenica 2017b. 

Na slovenskih spletnih mestih se najpogosteje lahko skleneta turistično (78 %) in zdravstveno 

zavarovanje (71 %). Sledita možnosti sklepanja nezgodnih (58 %) in avtomobilski zavarovanj 

(56 %). Uporabniki imajo veliko pogosteje možnost sklenitve zavarovanja po spletu na tujih 

spletnih mestih. Po spletu lahko vedno sklenejo turistično zavarovanje (100 %), sledijo 

življenjska zavarovanja (82 %), premoženjska (79 %), avtomobilska (79 %), zdravstvena (75 

%), nezgodna (60 %) in pokojninska (50 %) (Adriatic Slovenica 2017b).  

V Sloveniji je število sklenjenih prodaj po spletu še vedno izredno nizko. Po zadnjih podatkih 

naj bi se gibalo okoli 1 % celotnega zavarovalnega trga. Na zavarovalnem portfelju 

obravnavanega krovnega podjetja Adriatic Slovenica za zavarovalno vrsto avtomobilskega 

zavarovanja je bil v letu 2017 delež spletne prodaje WIZ 1,9-odstoten. Medtem ko v prvem 

kvartalu letošnjega leta, tj. po naši kampanji, opažamo rast, saj je ta procent narastel na 2,4 % 

(Adriatic Slovenica 2017a). 

Raziskava z orodjem Google Consumer Barometer, izvedena v letu 2014/2015, kaže, da v 

Sloveniji kar 74 % raziskuje in opravi nakup letalske karte izključno po spletu, medtem ko je 

Slovencev, ki se informirajo in opravijo nakup avtomobilskega zavarovanja, le 8 %. S slike 2 

lahko razberemo, da se večina ljudi, in sicer 52 %, za zavarovanje vozila pozanima pri 

zastopniku, kjer nato opravi tudi nakup. Ostanejo pa še tisti, ki informacije o zavarovanju iščejo 

po spletu, vendar se za nakup odločijo pri agentu. Takih je kar 38 % (Google Consumer 

Barometer 2015).  



 

9 

 

 

Slika 2: Primerjava e-nakupa avtomobilskega zavarovanja in letalske karte 

Vir: Google Consumer Barometer 2015. 
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3 BLAGOVNA ZNAMKA WIZ 

Adriatic Slovenica je leta 2012 ustanovila blagovno znamko WIZ. Namenjena je trženju 

spletnih avtomobilskih zavarovanj na enostaven in svež način, ciljna publika pa so obiskovalci 

spletnih strani z dinamičnim življenjskim slogom. WIZ je inovativna blagovna znamka na 

področju zavarovalništva, ki svoje storitve ponuja izključno na spletu. Kratica blagovne znamke 

WIZ pa nam sporoča: varno, varčno, izjemno in zaupanja vredno (Adriatic Slovenica 2017a). 

Pri spletni prodaji WIZ-a je poslanstvo jasno začrtano. Uporabniku ponujajo enostaven, 

prilagodljiv in razumljiv produkt, ne več na klik, ampak na dotik. Stremijo h kakovostni, 

transparentni in zaupanja vredni storitvi. Nudijo izjemno izkušnjo pri sklepanju zavarovanja, 

saj lahko vsak svojo ceno pridobi z najmanjšim naporom. Ne vsiljujejo, ampak svetujejo. 

Zagovarjajo namreč, da vsak sam ve, kaj je najbolje zanj. V ospredje postavljajo stranko in ji 

prepustijo sklepanje in urejanje zavarovanja, po potrebi pa so vedno na voljo. Obenem 

poudarjajo, da je (naj)ceneje biti varen voznik in lahko za lastno varnost največ naredimo sami.  

Njihova vizija je postati najboljši ponudnik (avtomobilskega) zavarovanja v Sloveniji. Želijo 

(Adriatic Slovenica 2012): 

 ustvarjati inovativne izdelke, prilagojene potrebam in željam kupcev, 

 se prilagajati spreminjajočemu se okolju in v njem iskati nove izzive, da bi postal še boljši, 

 izboljševati izkušnje pri zavarovanju za kupce in povečati občutek varnosti.  

Vrednote WIZ-a so (Adriatic Slovenica 2012): 

 spremljanje in spodbujanje sprememb, 

 inovativnost, uvajanje sprememb: voditi, ne slediti, 

 skrbeti za stranke, sodelavce, partnerje, okolje in skupnost, 

 navdušenje, zavzetost: imeti radi svoje delo, 

 zagotavljati kakovostne storitve in izkušnje, 

 biti odprti, pošteni in vedno narediti, kar je bilo obljubljeno.  

3.1 Predstavitev in razvoj blagovne znamke WIZ 

Leta 2012, ko je WIZ začel svojo pot v direktni prodaji zavarovalnih produktov, so verjeli, da 

v Sloveniji obstaja trg za neposredno prodajo on-line, ki kupcem zagotavlja varnost na nov in 

svež način. Tudi zato je njihovo poslanstvo, da na tem področju spremenijo zavarovalno 

industrijo. Zavedali so se, da tega ni mogoče storiti takoj, vendar so trdno verjeli, da to lahko z 

nadarjenostjo lastne ekipe, s podporo inovativnega podjetja, kot je Adriatic Slovenica, in 

trdnimi vrednotami tudi dosežejo (Adriatic Slovenica 2012). 

Danes je WIZ zavarovanje spletna prodajna točka Adriatica Slovenice, ki na slovenskem trgu 

deluje že šesto leto in ima več kot 23.000 zadovoljnih uporabnikov. WIZ je prvi v Sloveniji v 
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celoti omogočal spletno sklenitev avtomobilskih zavarovanj, danes pa svojo inovativno pot 

nadaljuje še z drugo ponudbo. To so: WIZ Zdravje (dopolnilno zdravstveno zavarovanje), WIZ 

Tujina (zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini), WIZ Kuža (zavarovanje za kužke), WIZ 

Kolesar, WIZ Smučar (prilagojeno zavarovanje za primer nezgode in odgovornosti do tretjih 

oseb) in WIZ Perla (prilagojeno avtomobilsko zavarovanje za vse, ki prevozijo manj kot 6.000 

kilometrov na leto). Kot zadnje se bo letos pridružilo še WIZ Nezgodno šolsko (zavarovanje za 

otroke do dopolnjenega 26. leta starosti) (Adriatic Slovenica 2017a). 

3.2 Prepoznavnost blagovne znamke WIZ 

V letu 2017 je bila izvedena neodvisna raziskava Zavarovalniški monitor, ki že od leta 2000 

sledi gibanju in razvoju zavarovalniškega sektorja, ponudbi zavarovalnic in njihovemu ugledu 

na slovenskem trgu v očeh splošne javnosti. Z njenimi izsledki lahko identificiramo in 

izpostavimo vse pomembnejše dejavnike in trende na slovenskem zavarovalniškem trgu. Vsako 

leto poteka aprila in zajame 1.000 naključnih anketirancev, starih od 15 do 75 let (Adriatic 

Slovenica 2017c).  

Rezultati raziskave kažejo, da se WIZ (tako kot tudi konkurenčno spletno zavarovanje G24) ne 

pojavlja med spontanimi navedbami pri priklicu zavarovalnic ali priklicu oglaševanja 

zavarovalnic. 7 % anketirancev pozna WIZ, 15 % pa jih je zanj zgolj slišalo. Poznavanje je 

boljše med osebami z visoko izobrazbo, z najvišjimi dohodki (top 10 %)3 in višjimi prihranki 

(več kot 5.000 evrov), med mladimi pari brez otrok in v Gorenjski regiji. 6 % anketirancev 

pozna WIZ-ovo spletno stran, 15 % pa jih je opazilo oglase, a strani ne pozna. Spletna stran je 

bolje znana med osebami, starimi od 40 do 49 let, z visoko izobrazbo, osebnimi prihranki med 

5.000 in 20.000 evri in med mladimi pari brez otrok (Adriatic Slovenica 2017c). 

 

Slika 3: Spletni oglasi in spletna stran WIZ 

                                                 
3 Top 10 % zajema tistih 10 % ljudi, ki imajo najvišji prihodek v gospodinjstvu glede na populacijo. 
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Rezultati Zavarovalniškega monitorja za leto 2018 pa kažejo, da se je prepoznavnost blagovne 

znamke WIZ nekoliko povišala, in sicer s 7 % na 7,8 %. To predstavlja kar 11,4-odstotno rast 

(Adriatic Slovenica 2018a).  

3.3 Predstavitev produkta WIZ Perla 

Spletno zavarovanje WIZ je na trg ponudilo nov produkt za vse, ki prevozijo manj kilometrov. 

Kdor z avtomobilom prevozi manj kot 6.000 km na leto, mu WIZ Perla pomeni kar 30 % 

ugodnejše avtomobilsko zavarovanje (WIZ Perla 2018).  

Moški in ženske se razlikujemo tudi pri vožnji avtomobila. Ne glede na spol pa je pri varni 

vožnji veliko bolj pomembna starost voznika. Nedavna raziskava je namreč pokazala, da se 

center v možganih, ki zaznava nevarnost, razvija počasi in doseže svojo polno obliko šele pri 

starosti okrog 25 let. Z nabiranjem izkušenj in višjo starostjo se torej sposobnost vožnje 

izboljšuje. Po strokovni oceni naj bi bile tako naše vozne sposobnosti najboljše v srednjih letih, 

med 35. in 50. letom starosti (Resničnofajn WIZ 2017).  

Raziskava britanske zavarovalnice Privilege pa je – v nasprotju s prepričanjem – pokazala, da 

so za volanom bolj spretne ženske. Pri različnih preizkusih vožnje so zlahka in s precejšnjim 

naskokom premagale moške. Ena od teh je bila vožnja po najbolj prometnih ulicah v Londonu 

okoli Hyde Park Cornerja s testi, ki jih je predlagal Neil Beeson. 50 žensk in moških je imelo 

med vožnjo opazovalce v avtomobilu, 200 pa jih opazovalo od zunaj. Med drugim so ocenjevali 

njihovo sposobnost prilagajanja hitrosti, opazovanja, predvidevanja nevarnih situacij in 

upoštevanje semaforjev. Dosegli so lahko največ 30 točk, pri čemer so ženske povprečno 

prejele 23,6 točke ali 79 %, moški pa 19,8 točke ali 66 %. Potrdili so tudi stereotipe o spolnih 

razlikah. Moški so tako večkrat tvegali, niso upoštevali varnostne razdalje, sekali so ovinke, 

prevozili rumeno luč na semaforju in za volanom pisali tekstovna sporočila. Ženske so bile 

obzirnejše in pozornejše. Bolje so se odzivale na nepredvidene situacije, pravilno so uporabljale 

ogledala in se pravočasno ustavile pred semaforjem. Po drugi strani pa so, kot pravi direktorica 

AMZS-ja Lucija Živa Sajevec, po njihovih opažanjih tako pri moških kot pri ženskah odlični, 

povprečni in slabši vozniki. Neprimerno in neprofesionalno bi torej bilo izpostavljati eno od 

omenjenih skupin na podlagi občutka ali stereotipa. Tudi na policiji ne zbirajo posebnih 

podatkov o spolu kršiteljev prometnih predpisov in povzročiteljev nesreč. Lani je bilo sicer v 

prometnih nesrečah udeleženih 33.298 oseb, 15.452 je bilo povzročiteljev. V nesrečah je bilo 

udeleženih 22.591 moških, od tega jih je 11.230 povzročilo nesrečo. Med 10.707 udeleženkami 

pa je bilo povzročiteljic 4.222 (Zupan 2015).  

Družine imajo pogosto dva avtomobila, pri čemer je drugi navadno manjši in se ne uporablja 

za izlete ali daljše vožnje. Navadno ga vozijo ženske in pogosto z njim naredijo na letni ravni 

manj kilometrov. Odločili smo se, da na trg lansiramo prilagojen produkt avtomobilskega 
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zavarovanja, ki bi ga tej ciljni skupini ponudili po ugodnejši ceni. Novi produkt smo 

poimenovali WIZ Perla, ki je žensko obarvan, da bi dosegli to ozko ciljno skupino. 

WIZ Perla se lahko sklepa izključno po spletu, in sicer na enostaven način, v zgolj šestih 

korakih. Zavarovanje smo predstavili na produktni spletni strani pod svojo domeno. V postopku 

sklenitve zavarovanja se WIZ Perla od osnovnega »klasičnega« obveznega avtomobilskega 

zavarovanja razlikuje le v delu, kjer stranko povprašamo po prevoženih kilometrih na leto. 

Enostavnost sklenitve in postopek smo stranki predstavili v posebnem sklopu na strani, kjer 

smo na nazoren način predstavili pet navodil z naslovom Kaj moram vedeti pred sklenitvijo 

WIZ Perla? Ta navodila so naslednja (WIZ Perla 2018): 

 RAZMISLI! Pred klikom na Izračun cene WIZ Perla razmisli, koliko km dnevno prevoziš 

s svojim avtom, npr. več ali manj kot 17 km na dan. Če je tvoj odgovor 17 km ali manj na 

dan, potem je WIZ Perla resnično fajn zavarovanje zate. 

 FOTOGRAFIRAJ! Poglej v svoj avto in slikaj trenutno število prevoženih kilometrov. Po 

sklenitvi zavarovanja te bomo namreč zaprosili za posredovanje slike števca z opravljenimi 

kilometri. V zameno pa plačuješ ugodno zavarovanje! 

 PRIPRAVI DOKUMENTE! Če za svoj avtomobil urejaš tudi kasko zavarovanje, bomo 

potrebovali številko šasije, ki jo prepišeš iz prometnega dovoljenja.  

 POMISLEKI! Se sprašuješ, ali bo tvoje zavarovanje vseeno veljavno, če opraviš daljšo pot 

in »prevoziš obljubo«? Brez skrbi, nekaj mesecev pred potekom police te pozovemo, da 

nam posreduješ stanje števca. Če stanje presega 6.000 opravljenih kilometrov letno, 

doplačaš razliko v višini prejetega popusta. Točen znesek doplačila ti pošljemo ob prejeti 

informaciji o opravljenih kilometrih. 

3.4 Marketinški, komunikacijski in poslovni cilji  

Cilji kampanje WIZ Perla so bili zelo jasni, in sicer pridobiti čim več kontaktov želene ciljne 

skupine, povečati oglaševanje za ciljno skupino o blagovni znamki in končno tudi zagnati 

prodajo novega nišnega produkta. Želeli smo navdušiti z vsebino in pridobiti sledilce na dolgi 

rok.  

Oblikovali smo lastno e-revijo s pomočjo več kot 10 ambasadork, ki so skrbele za promocijo 

vsebine. Projekt je bil ustvarjen za rezultate na dolgi rok – pridobiti čim več žensk, članic ženske 

skupnosti Zate & Zame. 

 Poslovni cilj = ovrednoten cilj prodaje novega produkta. 

 Marketinška cilja = povečanje tržnega deleža in povečanje portfelja želene ciljne skupine. 

 Komunikacijski cilj = povečanje prepoznavnosti blagovne znamke WIZ. 

Ime novega zavarovalnega produkta: WIZ Perla. 
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Izbrana ciljna skupina: izključno ženske med 25. in 45. letom starosti – varne, urbane voznice, 

ki s svojim avtom prevozijo manj kilometrov. 

Produkt: do 6.000 km prinese 30-odstotni popust.  

Komunikacijska zgodba: želimo biti jasni pri predstavitvi produkta, zato da ga ne zasenči 

nobena nagradna igra (ta se dogaja na ločeni, produktni strani). 

Ciljno skupino smo najprej nagovorili v izdaji spletne revije Zate & Zame. Dekle z naslovnice 

je bilo Nina Pušlar, ki je bila tudi glavna ambasadorka projekta. S pomočjo vsebin, ki pritegnejo 

ženske, smo med drugim celovito predstavili zavarovanje WIZ Perla, popolno zavarovanje za 

vse, ki prevozijo manj kilometrov. Glede na cilje oglaševanja smo s to akcijo želeli ciljno 

publiko obvestiti o novem produktu blagovne znamke WIZ, kar je tudi glavni namen 

obveščevalnega oglaševanja – ustvariti zavedanje in poznavanje novega izdelka (Kotler 2004). 

V drugi fazi oglaševanja pa je glavna ambasadorka krasila spletne oglase, s katerimi smo 

neposredno nagovarjali k nakupu produkta – zavarovanja WIZ Perla. Obe fazi komunikacijske 

strategije prikazujemo na sliki 4.  

 

Slika 4: Lansiranje produkta v dveh fazah (levo: prikaz prve faze podporne 

komunikacije v reviji Zate & Zame, desno: prikaz druge faze oglaševanja) 

Podrobno opredeljeni komunikacijski in marketinški cilji, ki bodo vplivali na prepoznavnost 

blagovne znamke in povečanje portfelja želene ciljne skupine: 

 e-revija Zate & Zame: določeno število prenosov revije (e-mailov), 

 PR-komunikacija, doseg opredeljenega budžeta, 

 določeno število videoogledov, 

 novi sledilci na Facebookovem profilu, 

 novi sledilci na instagramu, 

 novi sledilci na twitterju, 

 določeno število novih kontaktov (e-mailov), pridobljenih s pomočjo marketinških 

aktivnosti, 

 doseg z objavami na #zateinzame. 
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Podrobna opredelitev ciljne skupine 

Kotler (2004) pojasnjuje, kaj je tržni segment in kakšne so koristi takega trženja v primerjavi z 

množičnim trženjem. Tržni segment je skupina kupcev, ki imajo podoben skupek želja. Tržniki 

ne ustvarjajo segmentov, temveč jih morajo poznati in se odločiti, na katerega se bodo 

osredotočili. Podjetje ustvari izdelek ali storitev, ki ustreza izbranemu segmentu, in postavi 

ceno, ki je zanj primerna. Tako lažje izbere najboljšo tržno pot in najboljše poti za trženjsko 

komuniciranje.  

Spletna kampanja je nagovorila urbano ciljno skupino, ki svoj avto uporablja le za dnevne 

opravke, na primer vožnjo do trgovine, spremstvo otrok v šolo in na popoldanske aktivnosti. 

To so po internih raziskavi predvsem ženske, ki vozijo drugi avtomobil v družini, so stare med 

35 in 50 let, sledijo trendom in se rade zadržujejo na spletu. Po podatkih Statističnega urada RS 

po spletu redno nakupuje kar okoli 50 % ljudi te starostne skupine.  

Izbira medijskega spleta 

Celovito trženjsko komuniciranje podjetju omogoča, da pazljivo integrira in koordinira številne 

komunikacijske kanale, da bi sporočala jasno, dosledno in privlačno sporočilnost o podjetju in 

njegovih izdelkih (Faganel 2005). 

Ne glede na to kakšno strategijo spletnega oglaševanja izberemo, se moramo držati nekaterih 

dejstev, ki so pomembne pri pripravi oglaševalskega materiala za spletno prodajo (Turban idr. 

2000): 

 oglaševanje mora biti vizualno privlačno, 

 ciljno se mora usmeriti na določen segment ljudi, 

 vsebina oglasa mora sporočati dodano vrednost za kupca, 

 spletno oglaševanje mora izpostaviti blagovno znamko in imidž podjetja, 

 spletno oglaševanje mora biti del celotne marketinške strategije, 

 spletni oglas mora biti jasno povezan s procesom naročanja storitve, 

 pomembno pozornost je treba nameniti dizajnu samega spletnega oglasa. 

Trgu smo skozi inovativno integrirano kampanjo predstavili zavarovanje za vse, ki prevozijo 

manj kilometrov. Za opredeljeno žensko ciljno skupino je WIZ Perla skozi različne kanale 

privabljala skupnost, ki obožuje trende, novosti, in jim nato nudila različne nasvete za lažje 

življenje. Revija Zate & Zame je na subtilen način predstavila zavarovanje WIZ Perla in dosegla 

ciljno skupino, ki rada prebira revije – ženske.  
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Pri reviji je sodelovalo kar 13 ambasadork – pisateljic, ki so po svojih kanalih4 povabile 

prijateljice, da prenesejo čtivo. Napisane vsebine o WIZ Perli so ambasadorke objavile na 

svojih blogih, ki je zelo uporabno marketinško orodje.  

Na e-revijo smo opozorili v nakupovalnem centru BTC (kjer se rade zadržujejo ženske), kjer je 

naslovnica krasila 30 tamkajšnjih panojev. Produkt in e-revijo smo predstavili tudi na treh 

velikih koncertih Nine Pušlar. Poskrbeli pa smo še za oglaševanje na Radiu 1 in Radiu 2.  

Produkt smo oglaševali tudi s pomočjo nagradne igre, na facebooku, izbrano ciljno skupino pa 

smo dosegli še po drugih komunikacijskih kanalih: z oglaševanjem na ženskih straniščih, z 

digitalnim zakupom na izbranih spletnih straneh, ki jih obiskuje predvsem nežnejši spol, in s 

pomočjo uredniškega PR. 

Sodelovali smo z revijo Cosmopolitan, kjer je potekala ekskluzivna nagradna igra in so bile 

predstavljene vsebine e-revije, bili pa smo prisotni tudi na izbranih spletnih straneh Etiketa 

magazine, Ringaraja. Sodelovali smo s Špas teatrom in bili partnerji predstave Dekliščina, kjer 

smo izbrani publiki predstavili naš produkt.  

Velik del marketinških aktivnosti v tej kampanji smo namenili direktnemu marketingu zbrani 

ciljni skupini za promocijo revije Zate & Zame in predstavitvi novega produkta WIZ Perla. Kot 

pravi Dave Chaffey (2003), e-pošta omogoča več dodane vrednosti kot tradicionalna pošta. Ker 

so stroški pošiljanja nižji, lahko za isti budžet pošlješ več sporočil in bolje dosežeš njihove 

prejemnike, kar na koncu dobro vpliva na konverzije. Ob včlanitvi v skupino Zate & Zame smo 

uporabili tudi avtomatizirana sporočila in pošiljali opomnike za promocijske namene nagradnih 

iger ipd.  

3.5 Izzivi 

Segmentiranje je razčlenitev trga z namenom pridobiti nove prodajne možnosti, vendar lahko 

segmentiranje trg tudi poveča. Neovirano segmentiranje pa na koncu pripelje do razdrobljenega 

in zasičenega trga. Na razdrobljenem trgu je malo prostora za nove izdelke, ki so ključnega 

pomena za podjetja z ambicijo rasti (Kotler in Trias de Bes 2003). 

Segment oseb, ki letno prevozijo manj kot 6.000 kilometrov, je že sam po sebi majhen, segment 

ženskih voznic pa še toliko manjši. Tega smo se pri lansiranju produkta zavedali, a smo želeli 

dati nekaj več tistim, ki dejansko manj prevozijo in so posledično manj rizični udeleženci v 

prometu.  

                                                 

4 Vsaka od sodelujočih pisateljic ima svoj blog, profil na instagramu in facebooku. 
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Zaradi zakonskih zahtev in prepovedi diskriminiranja pri ponudbi zavarovalnih produktov smo 

morali dodatno pozornost nameniti vsem komunikacijskim vsebinam, predvsem produktnim 

oglasom, kjer smo nagovarjali k direktni sklenitev zavarovalnega produkta. Zavarovanje je 

sicer namenjeno vsem, ki prevozijo manj kot 6.000 km na leto, vendar zaradi stremljenja k 

uspešnim poslovnim ciljem na podlagi internih raziskav smo novi produkt želeli komunicirati 

le izbrani ženski ciljni skupini.  

Dodatni izziv je bilo ciljno oglaševanje na googlu, saj slednji ne poseduje vseh informacij o 

svojih uporabnikih in pri ciljanju po spolu tako izpusti vse tiste, za katere podatek manjka.  

Zaradi oteženega ciljanja v oglasih smo energijo raje vložili v pridobivanje ženskih leadov, ki 

nam posledično omogočajo ciljane marketinške aktivnosti z direktnim marketingom.  

3.6 Rezultati oglaševalskih akcij 

Kot ugotavljata Chiu in Tavella (2008), je stalni izziv poročati o uspešnosti večkanalne 

kampanje, saj je težko primerjati različne metrike raznolikih kanalov. Zato je treba zbrati 

različne analitične podatke in jih analizirati tako, da se pogled nad kanali prepleta in kaže celo 

sliko kampanje, ne le posameznega kanala. 

Prva faza oglaševalske kampanje, ki je bila usmerjena v pridobivanje kontaktov s pomočjo e- 

revije Zate & Zame in po radiu, je generirala 33,3 % vseh zbranih kontaktov. V drugi fazi je 

bilo predvideno še produktno oglaševanje WIZ Perle na družbenem omrežju in spletu in 

vzporedno nadaljevanje oglaševanja e-revije in skupnosti Zate & Zame s ciljem nadaljnjega 

zbiranja stikov.  

 

Slika 5: Objava lead oglasa na facebooku 

Rezultate oglaševalskih akcij smo merili s pomočjo dostopnih orodij, kot je Google Analytics, 

poročil medijskih agencij, orodij družbenih omrežij (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube), 
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ki nudijo vpogled v statistiko, in zbranih oziroma pridobljeni kontaktov potencialnih strank. 

Akcija je trajala dva meseca in v tem času je potekalo intenzivno oglaševanje.  

Zastavljena kampanja je bila po mnenju oglaševalčeve digitalne agencije Red Orbit z vidika 

UX dovolj optimizirana. Ker je bil naš glavni cilj pridobiti čim več leadov, smo se strinjali, da 

se večji del delitve budžeta nameni zbiranju kontaktov z uporabo lead oglasov na facebooku. 

Za to so bili tudi vnaprej določeni merljivi cilji in predvidena cena za lead (CPL).5 Ker v 

kampanji ni bil naš glavni namen komuniciranje s pomočjo nagradnih iger, ampak na podlagi 

ekskluzivne e-revije, je v teh primerih predvidena cena za lead nekoliko višja. 

Pri ostali kanalih, ki so bili predvideni za oglaševanje revije (Search, GSP in GDN), je v procesu 

vsaj še en klik, preden bi uporabnice prišle do forme, kar za nas pomeni tudi bistveno višji CPL, 

zato je agencija v tem primeru predvidela le Search (oglasi za revijo) in pa formo GSP HTML5 

za neposredno zbiranje kontaktov. Predvidevamo, da bo CPL nekoliko višji kot pri 

Facebookovi lead kampanji, kar pomeni, da za enak budžet dobimo nekoliko manj leadov. 

Za oglaševanje produkta je bil predviden Search (oglasi avtomobilskega zavarovanja) in REM, 

budžet pa smo temu primerno tudi znižali. V prvi fazi nismo vključevali prikaznega omrežja, 

saj smo bili finančno omejeni, in smo se zato raje osredotočili na pridobivanje leadov, kar je bil 

primarni cilj kampanje. V drugi fazi pa smo tudi za oglaševanje produkta zagnali GDN-

kampanjo (s spletnimi oglasi WIZ Perla). Predvideni so bili rezultati, ki smo jih spremljali, kliki 

na oglas, prikazi oglasov, CPC. Glavna metrika, ki smo jo spremljali, je bil doseg in sekundarno 

osnovne metrike, ko uporabnik obišče stran (čas, ki ga preživi na strani, opravljen vnaprej 

določen cilj na strani). Tega nismo pričakovali veliko, saj to ni bil namen dosega, poleg tega 

gre za časovno specifiko samega cilja oziroma konverzije6 – sklenitve avtomobilskega 

zavarovanja. 

V dveh mesecih smo z različnimi prodajnimi aktivnostmi dosegli 26,5 %7 od planirane prodaje 

lansiranega produkta. Tukaj gre računati, da je specifika obravnavanega cilja (konverzije) taka, 

da je sestavljena iz števila sklenitev zavarovanja in števila opravljenih informativnih izračunov. 

Informativnih izračunov za sklenitev tega zavarovanja je opravilo več kot 60 % vseh 

obiskovalcev te strani (za klasično zavarovanje WIZ Avto pa le 28 %). To pomeni dober 

rezultat, saj so take stranke potencialni končni kupec – kar je bil tudi eden glavnih ciljev.   

                                                 

5 CPL je krajšava za cost per lead, kar pomeni cena pridobitve za potencialno stranko. 

6 Pri avtomobilskih zavarovanjih smo vezani na potek prometnega dovoljenja in obstoječe police 

zavarovanja, zato lahko predvidevamo, da bo stranka, ki je v obravnavanem obdobju opravila le 

informativni izračun, najverjetneje ob poteku obstoječega zavarovanja pri trenutni zavarovalnici to 

zavarovanje uredila pri nas. 

7 Zaradi nerazkrivanja internih podatkov zaupne narave v nalogi prikazujemo rezultate oglaševalskih 

akcij v odstotkih realizacije in ne v absolutnih številkah.  
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Take stranke so potencialne stranke, ki jih v planiranem obdobju z različnimi marketinškimi 

aktivnostmi (na primer mailingi, ciljanim oglaševanjem) pripravimo, da izpolnijo še zadnji 

korak v prodajnem lijaku – nakup zavarovanja. 

Na račun e-revije Zate & Zame smo v prvi fazi (v obdobju treh tednov) oglaševalske akcije 

generirali 68 % vseh edinstvenih e-mail kontaktov. V celotnem času trajanja kampanje smo na 

podlagi prenosa e-revije zbrali 10 % vseh pridobljenih kontaktov celotne kampanje. Medijska 

agencija nam je potrdila, da je bila povprečna cena na kontakt dober rezultat.  

V prvi fazi smo največ kontaktov pridobili na račun oglaševanja s pomočjo googla (CPC) in 

mailinga na celotno interno bazo kontaktov. Kampanjo lead ads smo med oglaševanjem s 

pomočjo digitalne agencije posodabljali in optimizirali, da smo v formi, prilagojeni za zbiranje 

kontaktov, te zmanjšali na nujno potrebne. S tem smo sicer nekoliko podražili CPL, vendar smo 

pridobili več kontaktov, kar je bil tudi naš cilj. Skupno smo v celotni kampanji pridobili 200 % 

planiranih leadov.  

 

Slika 6: Primer GSP-oglasa s pozivom 

Povečanje prepoznavnosti blagovne znamke 

Za dogovorjeni znesek oglaševanja, tudi s podporo organskih objav e-revije in močno podporo 

ambasadork, je bil PR dosežen. Skupno smo na glavni produktni spletni strani perla.wiz.si imeli 

18.261 obiskov. Na spletni strani je stranka pridobila vse informacije o produktu. Zavarovanje 

je lahko kupila ali obiskala podporno stran z e-revijo Zate & Zame in nagradno igro. Podporna 

spletna stran Zate & Zame pa je štela več kot 13.000 obiskov ženske ciljne skupine. 

WIZ ima vseskozi odprto brand kampanjo, kjer poteka oglaševanje s pomočjo ključnih besed v 

povezavi z našo blagovno znamko. S pomočjo kampanje se je v obravnavanem obdobju število 
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transakcij zvišalo za 54,05 % v primerjavi z mesecem prej. V naslednjem mesecu pa je rezultat 

pokazal, da je število opravljenih transakcij s pomočjo brand kampanje predstavljalo 45,35 % 

celotne prodaje na spletu. Na splošno so se v primerjavi s prejšnjim letom vse transakcije zvišale 

za 108 %, največja porast transakcij se pozna pri brand kampanji (130 %), kar nakazuje, da se 

je povečala prepoznavnost blagovne znamke. 

Na družbenem omrežju smo v večini dosegli želeni cilj in ga tudi presegli, kar pomeni, da smo 

na Facebookovi strani podjetja na račun oglaševalske kampanje pridobili 100 % več sledilcev 

in všečkov, kot smo načrtovali.  

Na družbeni platformi instagram je bilo 23 objav in s tem doseženih le 5 % načrtovanih objav 

s #zateinzame.8 Novih sledilcev smo pridobili le 12 % od začrtanega cilja. Z aktivnostmi 

kampanje smo opazili, da se ženske zelo dobro angažirajo v skupinah na facebooku, zato smo 

se odločili vzpostaviti zaprto skupino Zate & Zame. Na tak način smo pridobili močno bazo 

Facebookovih sledilk in z aktivnostmi v slabem mesecu dosegli 351 članic. Dobrega pol leta 

kasneje po odprtju skupine je ta skupnost narasla že na 1.943 članic (Adriatic Slovenica 2018b).  

Strategija oglaševanja v orodju AdWords  

Spletno oglaševanje je danes vedno bolj razširjena oblika oglaševanja v podjetjih. Google kot 

najbolj priljubljen spletni iskalnik poleg iskanja zadetkov ponuja tudi enostavno uporabna 

orodja, s katerimi lahko uporabniki upravljajo brezplačno. Googlovo orodje za oglaševanje se 

imenuje AdWords in oglaševalcu omogoča, da zakupi iskane ključne besede v iskalnem 

omrežju in ciljanje želenih ciljnih skupin v prikaznem omrežju.  

Zavarovanje WIZ Perla smo oglaševali tudi s pomočjo AdWords oglaševanja v prikaznem 

omrežju, in sicer na način, da smo oglase prikazovali le tistim, ki so se z WIZ Perlo že srečali 

(angl. Remarketing). Nagovarjali smo uporabnike, ki so že obiskali stran WIZ Perla, in vse, ki 

so opravili informativni izračun za to zavarovanje. Oglasi so se prikazovali tudi vsem, ki so že 

obiskali »sorodno«9 spletno stran WIZ Avto ali so tam opravili informativni izračun za 

avtomobilsko zavarovanje.  

Oglaševanje produkta smo izvedli tudi s pomočjo Gmailovih oglasov (GSP – Google 

Sponsored Promotions v prikaznem omrežju). V oglasu smo povabili ženske, da si ogledajo 

revijo Zate & Zame, ki si jo lahko odprle z vnosom zahtevanih podatkov. V opazovanem 

                                                 

8 Hashtag (#) je oznaka za lažje sledenje temam na instagramu. Uporablja se kot ključna beseda, a je 

obenem tudi spletna povezava, ki nas vodi do podobnih, sorodnih in povezanih tem. Marsikdo s pomočjo 

hashtagov išče vsebino, zato je največja napaka, da jih sploh ne uporabljamo (Langus 2017).  

9 Pod besedo »sorodno« je mišljena stran, ki ponuja enako zavarovanje – obvezno avtomobilsko 

zavarovanje, le da stranka tukaj nima možnosti znižati cene zavarovanja na račun števila prevoženih 

kilometrov. 
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obdobju smo dosegli 35.919 prikazov in 5.888 dejanskih klikov na odprtje oglasa, kar je 

prispevalo k ugodni ceni na klik in za nas izredno dober rezultat. Razmerje med kliki na spletno 

stran in kliki na odprtje oglasa pa je bilo 18,56 %, kar je prav tako zelo dober rezultat.  

Med kampanjo smo zaradi prenosa revije skupno zbrali 74 % vseh planiranih kontaktov po 

povprečni ceni na kontakt, ki smo jo predvideli, kar je relativno dober rezultat. 

3.7 Analiza uspešnosti lansiranja novega nišnega produkta   

Strateški cilj lansiranja produkta je bil povišanje prodaje zavarovanj v opazovanem obdobju, 

večanje ženske ciljne skupine potencialnih strank in prepoznavnost blagovne znamke na dolgi 

rok. 

Uspeh akcije ni samo v doseganju kratkoročnih učinkov, temveč tudi dolgoročnih, ki so za 

podjetje zelo pomembni. Med kratkoročne štejemo priklic in doseg, dolgoročni pa so podoba, 

percepcija in pozicija blagovne znamke, prav tako pa učinki oglaševanja na prodajo (Ravnik 

2011). 

Primarni cilj je bil pridobitev novih kontaktov izbrane ciljne skupine, ki je bil presežen za 100 

%, kar je odraz dobro zastavljene tržnokomunikacijske kampanje. Najpomembneje pa je, da 

smo leade pridobili skozi relevantne vsebine. Pri lead generation se lahko pridobivajo kontakti 

tudi na enostavnejši način, na primer s pomočjo različnih nagradnih iger, ki privabljajo maso  

ljudi, ampak to ni bil naš cilj, saj smo želeli doseči točno določeno ciljno skupino.  

Menimo, da je z dosegom in 100-odstotnim presežkom planiranega glavnega cilja povečanja 

novih potencialnih strank ženske ciljne skupine kampanja dosegla bistvo. V tem času se je 

prodaja WIZ Avto zavarovanj povečala za 29 % v primerjavi s prejšnjim trimesečjem, v 

primerjavi z letom prej za enako časovno obdobje pa za 67 %. Koliko je na to vplivala naša 

kampanja WIZ Perla, ne moremo vedeti, potrdimo pa lahko, da ima po zaključeni kampanji v 

novem opazovanem obdobju za pol leta produkt WIZ Perla posreden vpliv na sklenitve WIZ 

Avto zavarovanja, obveznega avtomobilskega zavarovanja, ki velja za vse voznike. 

Slednje lahko potrdimo na podlagi pridobljenih podatkov iz aplikacije Google Analytics, kjer 

beležimo (Adriatic Slovenica 2017č): 

 rast sklepanja zavarovanj WIZ Perle, čeprav v tem obdobju pomembnega oglaševanja za 

WIZ Perlo nismo imeli in je zato tudi obisk produktne strani zanemarljiv, in 

 visok vpliv asistenčnih konverzij (angl. assisted conversion) na račun obiska produktne 

strani ali opravljenega informativnega izračuna WIZ Perle na končno sklenitev WIZ Avto 

zavarovanja.  
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Skupni prispevek WIZ Perle v tem obdobju je kar 9 % od celotne spletne prodaje WIZ-a, od 

tega je transakcij za WIZ Perlo 63 %, razlika 36 % pa je zaključila postopek s sklenitvijo 

sorodnega WIZ Avto zavarovanja.  

 

Slika 7: Vpliv asistenčnih konverzij WIZ Perla na informativni izračun za WIZ Avto  

(do 30. 6. 2017) 

Vir: Adriatic Slovenica 2017č. 

 

Slika 8: Vpliv asistenčnih konverzij WIZ Perla na sklenitev zavarovanja WIZ Avto  

(do 30. 6. 2017) 

Vir: Adriatic Slovenica 2017č.  
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4 SKLEP 

Zavarovalnice bi morale biti pogumnejše pri ponudbi nišnih zavarovanj na spletu, saj raziskave 

iz prejšnjih poglavij kažejo, da je potencial v segmentiranju še ogromen. Če samo pogledamo 

delež ljudi v Sloveniji, ki opravi nakup letalske karte izključno po spletu, lahko trdimo, da je to 

velik potencial tudi za enostavne zavarovalne produkte. Gre namreč za ljudi, ki si želijo na 

enostaven način brez posrednika priti do želenega produkta ali storitve. Ravno to ciljno 

populacijo želi WIZ zavarovanje nagovarjati in pretvoriti v svoje zavarovance.   

Ocenjujemo, da je imela kampanja WIZ Perla dober vpliv na splošno prepoznavnost blagovne 

znamko WIZ, kar se odraža na povečani prodaji vseh WIZ-ovih zavarovanj, predvsem 

avtomobilskih. Kljub temu še vedno obstaja težava prepoznavnosti blagovne znamke v močni 

konkurenci ponudnikov zavarovanj na tako majhnem trgu, zato bi zavarovalnici predlagala 

močnejše pojavljanje na vseh ATL-medijih,10 predvsem na televiziji. Tukaj lahko izberemo 

termine non-prime time, ki so cenejši, in programe, ki jih spremlja mlajša in ženska populacija, 

ki jo WIZ na dolgi rok tudi cilja.  

Tudi v krovni zavarovalnici Adriaticu Slovenici ugotavljajo, da so preprostost sklenitve, 

možnost nakupa 24 ur na dan, enostavna primerjava cene in enaka kakovost storitve prednosti, 

ki bodo kmalu odtehtale obisk agenta in poslovalnice. Trendi k vse večji popularnosti spletnega 

zavarovalništva se že kažejo v tujini, Slovenija pa ni daleč za njimi. Tudi prihajajoče generacije 

so vse bolj usmerjene v takšno obliko poslovanja in komuniciranja (Čeh 2016). 

Iz zadnjih opazovanih podatkov lahko potrdimo naše teze glede učinkov oglaševalske 

kampanje: 

 kampanja za lansiranje novega produkta WIZ Perla je imela dober vpliv na prodajo in 

prepoznavnost blagovne znamke WIZ, 

 pričakovani rezultati prodaje na daljši rok so doseženi, 

 WIZ Perla je izredno nišni zavarovalni produkt. 

Ugotavljamo veliko pozitivnih posledic kampanje WIZ Perla, čeprav prodaja polic ni bila ravno 

visoka. Največji premik je zagotovo povezan z boljšo prepoznavnostjo blagovne znamke.  

Povečano prepoznavnost blagovne znamke opažamo na dveh nivojih: 

 rezultati Zavarovalniškega monitorja kažejo, da se je prepoznavnost v primerjavi z lanskim 

letom povečala za 11,4 % (Adriatic Slovenica 2018a), 

                                                 

10 ATL predstavlja »množično komuniciranje« s pomočjo medijev, katerih glavni cilj je okrepiti 

ozaveščenost blagovne znamke. Televizija, radio, spletne pasice, časopisi, panoji so načini za 

»zajemanje« čim več slik ali oddajanja. Nesporno je, da ATL pomaga krepiti blagovno znamko dolgi 

rok. 
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 v Googlovem brskalniku se je povečalo iskanje s ključno besedo WIZ (kot so: WIZ 

zavarovanje, WIZ Avto, WIZ Perla, WIZ Avto izračun ipd.). V prvi polovici leta 2018 smo 

zaznali več kot 50-odstotni porast v iskanju ključnih besed, povezanih z WIZ-om, v 

primerjavi z enakim obdobjem lani (Adriatic Slovenica 2017č).  

Ugotovili smo tudi, da veliko potencialnih kupcev obišče spletno stran s prestavitvijo produkta 

in slednjega preveri, vendar se na koncu odločijo za sklenitev klasičnega avtomobilskega 

zavarovanja. Predvidevamo, da v večji meri predvsem zato, ker je malo takih ljudi, ki dejansko 

v povprečju prevozijo le 20 km na dan. To potrjuje tudi tezo, da je WIZ Perla zelo nišni produkt. 
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