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III 

POVZETEK 

Namen diplome je predstaviti razvoj lastne blagovne znamke s pomočjo orodja SBFunnel 

(prispodoba lijaka), ki vključuje pet gradnikov. Prvi je vizija, sledi kontekstni gradnik (analiza 

panoge, kupcev, konkurence in lastnega podjetja), implementacijski gradnik je namenjen 

internemu udejanjanju blagovne znamke, komunikaciji in tržnim potem, zadnji gradnik je 

potrjevalni in ocenjevalni, s katerim podjetnik ugotavlja uspešnost blagovne znamke pri 

uporabnikih. Na podlagi analize teoretičnih izhodišč je v empiričnem delu predstavljena 

lastna blagovna znamka, imenovana P2VIZIUM, ki bo delovala na spletu in bo malim in 

mikro podjetjem na območju Gorenjske ponudila paket storitev popolne spletne pojavnosti.  

Ključne besede: lastna blagovna znamka, SBFunnel, gradniki, spletna pojavnost, svetovni 

splet. 

SUMMARY 

The purpose of the thesis is to present the development of one’s own business brand with the 

help of the tool called SBFunnel (the comparison of a funnel) which comprises five basic 

building blocks. The first one is the vision, then follows the contextual one (the analysis of the 

branch, of the customers, the competitors and of one’s own company), the implementation 

building block deals with the internal realization of the brand, with the communication and 

the marketing channels, the last one is all about verification and evaluation serving the 

entrepreneur to ascertain the level of success of the business brand among the customers. The 

empirical part following the theoretical analysis of the basic principles presents an original 

business brand called P2VIZIUM which will be active online offering the whole package of 

online presence management to small and micro entrepreneurs of the Gorenjska region. 

Keywords: one’s own business brand, SBFunnel, building block, online presence, internet. 
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1 UVOD 

Blagovne znamke podjetij se od klasičnega pojmovanja razlikujejo po tem, da podjetniki že 

pred nastopom blagovne znamke na trgu pridobijo povratne informacije potencialnih kupcev, 

ki omogočajo spreminjanje posameznih elementov blagovne znamke za boljši uspeh na trgu. 

Tako potrošniki postajajo kreatorji blagovnih znamk. Za pridobivanje povratnih informacij 

uporabljajo sodobne komunikacijske poti. Tako blagovne znamke niso več statične, ampak 

dinamične in se stalno spreminjajo. 

V diplomski nalogi bomo opredelili teoretična izhodišča obravnavanega problema, v 

empiričnem delu pa bomo predstavili razvoj blagovne znamke lastnega podjetja, ki bo 

delovalo na spletu. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč  

V nalogi smo najprej opredelili startup podjetja, ki so običajno le skupina ljudi s skupnim 

ciljem in vizijo. Zanje je značilna hitra rast, strast, nestabilni pogoji in tveganje za neuspeh. 

Uspeh startup podjetij je odvisen od blagovne znamke, ki jo stalno razvijajo, samo produkt je 

premalo (Ruzzier b. l.). 

Tako se spreminja tudi blagovna znamka, ki jo danes bolj celovito obravnavamo tako z 

notranjega kot zunanjega vidika in ju medsebojno povezujemo. Najbolj očitna razlika med 

klasično opredelitvijo je v njeni dinamičnosti in razvoju, saj so uporabniki vključeni v razvoj 

blagovne znamke in jo stalno spreminjajo. 

Orodje SBFunnel (prispodoba lijaka) omogoča, da blagovna znamka ustvarja smiselno 

zgodbo. Z ugibanjem podjetnik poišče ciljno skupino, ki je ključna pri razvoju blagovne 

znamke. Orodje lijaka predstavi perspektivo podjetnika in vključuje pet gradnikov. Prvi 

gradnik je vizija, ki je osnova vsega, saj na podlagi vizije podjetnik zgradi blagovno znamko. 

Sledi kontekstni gradnik, s pomočjo katerega podjetnik analizira panogo, kupce, konkurenco 

in lastno podjetje. Pri razvojnem gradniku postavi zgodbo in vizualne elemente, 

implementacijski gradnik je namenjen internemu udejanjenju blagovne znamke, komunikaciji 

in tržnim potem, zadnji gradnik pa je potrjevalni in ocenjevalni in služi za ugotavljanje 

uspešnosti blagovne znamke na trgu (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015). 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je predstaviti razvoj blagovne znamke lastnega podjetja s pomočjo 

orodja SBFunnel. Na podlagi teoretičnega dela, kjer so navedena teoretična dognanja, smo 

razvili blagovno znamko, za katero menimo, da ima dobre možnosti, da zaživi tudi v realnosti 

in konkurira ostalim podjetjem, ki ponujajo podobne storitve. 
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Tako so cilji diplomske naloge: 

 opredeliti osnovne teoretične podlage, 

 predstaviti lastno blagovno znamko in 

 predstaviti razvoj blagovne znamke s pomočjo orodja. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomske naloge 

V teoretičnem delu smo uporabili predvsem deskriptivno metodo za predstavitev blagovne 

znamke podjetij. Za razvoj blagovne znamke je bila podlaga knjiga, empirični del smo 

zgradili na podlagi teoretičnega dela z metodo analize teoretičnih izhodišč. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavi problema 

V nalogi je predstavljen le naš pogled na obravnavani problem, pogled tima bi bil verjetno 

drugačen in bolj poglobljen. Literature o blagovni znamki klasičnih podjetij je zelo veliko, 

manj pa za startup podjetja, zato smo bilo omejeni le na nekaj avtorjev in na literaturo v 

angleškem jeziku. Tudi za spletni marketing, ki se stalno razvija, je literature malo, zato smo 

bili tudi tu omejeni na spletne vire. 
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2 OPREDELITEV STARTUP PODJETIJ IN BLAGOVNE ZNAMKE  

Startup je zgodnja faza v življenjskem ciklu podjetja, v katerem se podjetnik premakne od 

zgodnje ideje do financiranja, določi osnovno strukturo podjetja in začne dejavnosti ali 

trgovanje (Business Dictionary 2018).  

2.1 Podjetja  

Startup je vsako novo nastalo podjetje, katerega namen je razviti nove, običajno inovativne 

proizvode ali storitve v negotovih okoliščinah. Če zadovoljuje tudi novo potrebo, ki je 

prisotna v širšem območju ali celo globalno, ima tudi velik potencial za rast. Podjetništvo je 

ključno zaradi inovacij, novih delovnih mest in gospodarske rasti, pa tudi zaradi vnašanja 

konkurenčne dinamike v poslovno okolje. Za takšna podjetja je značilno, da v začetku 

preizkusijo različne možne poslovne modele, da bi našli pravega, za to pa potrebujejo 

primerno razvit podporni ekosistem (Rebernik in Jaklič 2014). 

Ustanovitelji startup podjetij nimajo enotnega mnenja o tem terminu. Tako navajajo različna 

poimenovanja: stanje duha, vizija, tveganje, učenje, poslovni model, tim, omejitve, 

spreminjaje pogojev, hiter razvoj in podobno. Pri Reisu (2011) je poudarek na novem 

produktu ali storitvi, ekstremni negotovosti, timu in na omejeni velikosti podjetja. Skupni cilj 

startup podjetij je rast in razvoj podjetja, vse pa je odvisno od tima, ki ga vodi. Poglavitne 

lastnosti, ki vplivajo na razvoj startup podjetja, so: strast, s katero se lotijo dela, skupni cilj, 

dobra atmosfera, fleksibilnost in drugo. V nasprotnem primeru podjetja nazadujejo in 

propadejo. 

Na startup podjetja vplivajo tudi globalizacija, konkurenca na globalni ravni, hiter razvoj 

komunikacijske industrije, logistika in potrebe uporabnikov. Nestabilnost poslovnega okolja, 

tveganje in negotovost sili tudi že delujoča podjetja, da prevzamejo značilnosti startup 

podjetij in spremenijo poslovni model in marketing. 

Startup podjetja glede na odnos do blagovnih znamk lahko razdelimo v tri glavne skupine 

(Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015). V prvo skupino spadajo startup podjetja, ki o blagovni 

znamki razmišljajo že na začetku svoje poti. Na blagovno znamko gledajo holistično. 

Večinoma so to ljudje, ki imajo s procesom nastajanja blagovne znamke že nekaj izkušenj, 

pridobljenih na prejšnjih delovnih mestih. Druga skupina se z blagovno znamko na začetku ne 

ukvarja veliko, imajo pa pravi produkt, z rastjo podjetja pa se začnejo zavedati 

pomanjkljivosti podjetja, zato šele začnejo graditi lastno blagovno znamko. Tretja skupina 

blagovno znamko razume zelo ozko, njihov fokus je usmerjen le na produkt, pozabljajo pa na 

zgodbo (vizija, raziskava, kupci). 
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Tako je uspeh startup podjetij le v povezavi z blagovno znamko, zato je pomembno, da se 

proces razvijanja blagovne znamke začne že pred začetkom poslovne poti, saj je od tega 

odvisen poslovni uspeh podjetja. 

Ustanovitelji podjetij na vprašanje, kaj je startup podjetje, odgovarjajo različno, skupne stične 

točke pa so: to je stanje duha, vznemirjenost, kultura, vizija, skupni cilji, učenje, poslovni 

model, negotovost, tveganje, hitra rast in drugo. Druga pomembna točka je neomejena rast 

podjetja; lahko gre za novo nastalo ali pa že uveljavljeno podjetje različne velikosti, ne glede 

na panogo. Pomembno je le, da takšna človeška inštitucija deluje kot startup podjetje. Rast in 

razvoj podjetja pa kljub začetnemu navdihu in strasti pogosto povzročita, da taka podjetja 

postanejo bolj toga (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015). 

2.2 Blagovna znamka 

Po svoji osnovni definiciji je blagovna znamka »ime, izraz, znak, simbol ali njihova 

kombinacija, namenjena prepoznavanju izdelkov, storitev enega ali skupine prodajalcev ter 

razlikovanju njihovih izdelkov ali storitev od konkurenčnih« (Kotler 2004, 418).  

Blagovna znamka je predvsem tržnikova obljuba o konsistentnem posredovanju specifičnega 

niza značilnosti, koristi in storitev za kupce. Podjetje sicer lahko plača oglaševalski agenciji, 

da izdela logotip, blagovno znamko poimenuje in ji določi značilnosti, ne more pa ustvariti 

vezi s kupcem, čeprav za to porabi veliko denarja. Do gradnje vezi z blagovno znamko pride 

šele potem, ko kupci začutijo, da podjetje izpolnjuje obljubo o koristi, ki jo je dalo kupcem 

(Kotler 2004). 

Modernejše opredelitve blagovne znamke opisujejo blagovno znamko kot kompleksno 

entiteto, ki zahteva celovitejše obravnavanje in pogled nanjo. V skladu z modernejšim 

pogledom na blagovno znamko lahko izpostavimo pomen njene celovite obravnave tako z 

notranjega kot z zunanjega vidika. Še posebej pa je treba izpostaviti pomen medsebojnega 

povezovanja med obema vidikoma (Konečnik Ruzzier 2011, 157). 

Gradnja blagovne znamke podjetij je dinamičen, nikoli končan proces, saj morajo startup 

podjetja ves čas spremljati in upoštevati želje svojih uporabnikov, ki se ves čas spreminjajo, 

upoštevati konkurenco, preizkušati nove možnosti komuniciranja na družabnih omrežjih in 

spremljati trende (Žibert 2015).  

2.3 Orodje Startup Branding Funnel (prispodoba lijaka) 

Lijak je orodje, ki simbolizira ključne elemente, preko katerih blagovna znamka ustvarja 

smiselno zgodbo. Osnovo je treba nenehno nadgrajevati, menjati in ponavljati. Podjetnik 

ugiba, kakšna je njegova ciljna skupina, prodre na tržišče, ugotovi, da je zgrešil, popravi 
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napako in poskusi znova. To drastično spremeni pogled na uporabnika: uporabnik ni več samo 

uporabnik, ampak od začetka sodeluje pri razvoju blagovne znamke (Eterović Klemenčič 

2015). 

 

 

Slika 1: Orodje SBFunnel 
Vir: Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015. 

Glavno orodje koncepta omogoča razumevanje kupcev na eni in podjetnika na drugi strani. Za 

razumevanje kupcev orodje predvideva štiri stopnje, ki naj jih startup podjetja opravijo, 

preden zgradijo blagovno znamko. Te so (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015):  

 raziskovanje, 

 razvijanje, 

 implementacija in 

 evalvacija. 

Kupci imajo običajno ožji pogled na blagovno znamko, saj jih zanima le inovativen produkt, 

dobra izkušnja in dobro opravljena storitev. Perspektiva podjetnika je mnogo širša, saj 

vključuje idejo podjetnika o blagovni znamki na eni strani, na drugi pa mora zadovoljiti 

potrebe in želje sodobnega kupca, ki živi v okolju stalnih sprememb, ima na voljo veliko 

različnih informacij, produktov in storitev.  

 

Slika 2: SBFunnel Building Blocks 
Vir: Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015. 

+ = + STARTUP 
BLAGOVNA 

 ZNAMKA  
PONAVLJANJE SBFUNNEL 
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Orodje lijaka predstavi perspektivo podjetnika, ki vključuje pet gradnikov; ti so (Konečnik 

Ruzzier in Ruzzier 2015): 

 vizija,  

 kontekstni gradnik – raziskava trga (panoga, konkurenca, kupec, lastno podjetje), 

 razvojni gradnik – zgodba in vizualni elementi, 

 implementacijski gradnik – interno udejanjanje blagovne znamke, komunikacija in tržne 

poti ter 

 potrjevalni in ocenjevalni gradniki – vrednost. 

2.3.1 Vizija in poslanstvo blagovne znamke 

V procesu oblikovanja blagovne znamke je pomembno začrtati oziroma postaviti vizijo 

blagovne znamke, ki je predstava njenega delovanja v prihodnjem okolju, kamor želimo priti. 

Pri tem moramo misliti na lastne vrednote in razumeti smisel blagovne znamke. Pomemben 

vidik uspešne blagovne znamke je močan vodja z jasno vizijo o znamki, saj je za podjetje 

nevarno, če se ravna po trenutnih vzgibih (De Chernatony, McDonald in Wallace 2011).  

Vizija je poglavitni element blagovne znamke, ki jo podjetnik postavi, še preden začne graditi 

blagovno znamko. V fazi preiskovanja in gradnje blagovne znamke se gradi in spreminja tudi 

vizija in postaja bolj definirana kot na začetku. Vizija mora biti ves čas prisotna, ne le na 

začetku graditve blagovne znamke. Za podjetje je prav tako pomembno definirati poslanstvo 

blagovne znamke, ki je dinamična sestavina, z vizijo se ves čas prepleta, v nasprotju z njo pa 

se ne ozira na elemente prihodnjega okolja (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015). 

2.3.2 Kontekstni gradnik 

Najprej je treba analizirati panogo, jo razumeti in spoznati trende. Upoštevati je treba lastne 

kompetence in spoznati konkurenco, še posebej v segmentu, na katerega se osredotočamo. 

Opraviti je treba tržne raziskave glede pričakovanj in zadovoljstva kupcev s konkurenčnimi 

znamkami, ugotoviti vedenjske vzorce kupcev, uvesti spremembe in ugotoviti, kako to vpliva 

na naše načrte (Ruzzier b. l.). 

Panoga 

Izbira panoge je ena prvih strateških odločitev, ki jih mora podjetnik opraviti na podjetniški 

poti. Najpomembnejše značilnosti panoge so: velikost panoge, pričakovana rast, tako lokalno 

kot internacionalno, glavni trendi, dinamika panoge, vstopne ovire in drugi elementi 

(Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015). 
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Podjetje mora pred vstopom na trg analizirati trg. Eden od načinov je uporaba matrike (TAM, 

SAM in ESOM), s katero določimo velikost trga, ki ga lahko dosežemo (Start up loans b. l.): 

 TAM – skupni razpoložljivi trg za izdelek ali storitev, 

 SAM – uporabni dostopni trg znotraj geografskega območja, 

 ESOM – uporabni dostopni trg, ki ga dejansko dosežemo. 

Mnogo avtorjev pa zadnjo postavko skrajšano poimenujejo SOM, predstavlja pa dejansko 

doseženi trg startup podjetja, ki znaša manj kot 1 odstotek vsega trga (Denault 2017). 

  

Slika 3: Matrika TAM, SAM, SOM 
Vir: Lawrence 2017. 

Analiza panoge zajema baze podatkov AJPES, poročila konferenc in člankov na internetu, 

video vsebine, vključuje pa tudi pregledovanje spletnih strani z namenom spoznavanja 

podjetij, ki se ukvarjajo s spletnim oglaševanjem, ter zajema tudi članke o trendih na področju 

spletnega trženja. 

Podjetja so danes morala spremeniti svoj model poslovanja iz prodajnega v model, ki je bolj 

usmerjen v pomoč in nudenja koristnih informacij kupcem. Velik poudarek, ki se ga podjetja 

vedno bolj zavedajo, pa je v kakovostni vsebini, ki je dodatna vrednost za kupca. Opazen je 

tudi premik od statičnih oglasov v interaktivne, personalizirane in dinamične. Zaradi premika 

v mobilno trženje morajo podjetja svoje strani ne samo prilagoditi mobilni tehnologiji, temveč 

že v osnovi imeti v mislih mobilni način razmišljanja. Tudi vsebina na socialnih omrežjih 

mora biti napisana tako, da takoj pritegne pozornost in tudi ta mora biti prirejena za mobilne 

telefone (Betancourt in Baillie 2017). 

Spletna prodaja je pomemben del digitalne ekonomije, podjetjem pa omogoča prodajo preko 

nacionalnih meja. Raziskave kažejo, da v Sloveniji petina podjetij plačuje za oglaševanje na 

internetu, kar 83 odstotkov podjetij z vsaj desetimi zaposlenimi ima svojo spletno stran 

oziroma profil na socialnih omrežjih. Podjetja najpogosteje uporabljajo metodo ciljnega 

oglaševanja, ki temelji na vsebini spletne strani ali na ključnih besedah, sledi iskanje na 

sledenju preteklih dejavnosti in sledenje na podlagi geolokacije. Z vidika prepoznavnosti 21 

odstotkov uporabnikov plačuje za oglaševanje na internetu, na primer oglase na spletnih 

iskalnikih in na družbenih omrežjih (Facebook, Google, YouTube itd.). Oglaševanja v 

storitvenih podjetjih je več kot 28 odstotkov, v proizvodnih pa 15 odstotkov (Kuhelj 2017). 
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Panogo lahko tudi analiziramo s Porterjevim modelom petih silnic in na podlagi analize 

ocenimo stopnjo privlačnosti za vstop. Smiselnost analize iščemo v dejstvu, da so številne 

ekonomske študije pokazale, da se v različnih panogah pojavljajo različne možnosti doseganja 

stopnje profitov, to pa predvsem zaradi strukture panoge. Michael Porter v svojem modelu 

predstavi pet silnic, ki bistveno vplivajo na strukturo panoge in s tem tudi na privlačnost za 

vstop. Te so (Kos 2007): 

 tekmovalnost med obstoječimi podjetji (panožna konkurenca), 

 možnost pojava novih substitutov, 

 pogajalska moč kupcev, 

 pogajalska moč dobaviteljev in 

 vstopne ovire v panogo (potencialna konkurenca). 

Na ta način lahko podjetja analizirajo trg. Prva silnica pove, kakšna in kolikšna je konkurenca 

na trgu. Druga silnica se nanaša na pojav substitutov, to so proizvodi oziroma storitve, 

ki rešujejo enak problem, se pa razlikujejo od tistih rešitev, ki so že prisotne v panogi, ki jo 

proučujemo. Tretja silnica govori o pogajalski moči kupcev nad ponudbo trga in dokazuje, da 

imajo kupci največjo moč, ko je ponudba velika, kupcev pa malo. Dobavitelji imajo lahko 

veliko pogajalsko moč predvsem zaradi cene materiala, kar negativno vpliva na poslovanje 

podjetij. Zadnja silnica se nanaša na vstopne ovire v panogi. Večje kot so vstopne ovire, manj 

je podjetij v panogi in večje profite lahko ustvarjajo (Kos 2007). 

 

Slika 4: Porterjeva analiza petih silnic 
Vir: Kilkku 2014.  

Kupci  

Analiza potencialnih kupcev je za podjetnika eden ključnih elementov za uspeh blagovne 

znamke, saj moramo imeti dovolj kupcev, ki bodo kupovali izdelke in postali zvesti blagovni 
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znamki. Pomembno je ugotoviti, ali blagovna znamka zadovoljuje izražene potrebe 

potencialnih kupcev. Sama analiza mora tudi odgovoriti na vprašanje, kdo so naši ciljni kupci, 

ali gre za posameznike ali podjetja in kakšne so njihove potrebe (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 

2015). 

Kupec ima v današnjem okolju večjo moč kot kadar koli prej. Če je v preteklosti obstajalo le 

nekaj informacij o izdelku, pa danes to ne velja več. Kupec lahko kadar koli dostopa do mnenj 

in informacij o nekem izdelku ali storitvi. Premik se kaže tudi v vedno večjem nezaupanju 

kupcev do podjetij in informacij, zato mora podjetje pritegniti pozornost kupca, da izbere 

ravno njihovo podjetje (Agrawal 2016). Pričakovanja kupcev so se povečala tudi zaradi 

razvoja tehnologije, ki omogoča boljšo obveščenost. Razlog za večjo konkurenčnost med 

podjetji so tudi demografske spremembe, zato so podjetja prisiljena v stalno prilagajanje 

blagovne znamke potrebam kupcev, da v poplavi blagovnih znamk obstanejo na trgu (Reidl, 

Howell in Waco 2017). Kljub trudu za vzdrževanje razmerij med blagovno znamko in 

kupcem pa kupci pogosto menjajo pripadnost, saj iščejo vedno nove rešitve za potešitev 

svojih potreb in želja. Zvestoba blagovni znamki je odvisna le od tega, kako jo doživlja 

kupec, in to morajo podjetja upoštevati (Jones 2017). 

Podjetje ne more oskrbovati vseh kupcev na trgu, saj je kupcev preprosto preveč, zato mora 

določiti tržne segmente (Kotler 2004). Segmentiranje je proces, kjer razdelimo trg in 

potencialne kupce v različne skupine s podobnimi lastnostmi. Poznamo različne vrste 

segmentiranja: demografsko, geografsko, psihografsko in vedenjsko (Dutta 2018). 

Segmentiranje je smiselno le, če so segmenti (Kotler 2004): 

 merljivi – velikost segmenta lahko merimo, 

 dovolj veliki – segmenti so donosni in veliki, 

 dostopni – segmente lahko dosežemo in jih oskrbujemo, 

 razločljivi – so pojmovno razločljivi in se različno odzovejo na različne trženjske 

sestavine, 

 operativni – za preskrbo segmentov lahko oblikujemo uspešne trženjske segmente. 

Konkurenca 

V današnjem konkurenčnem okolju je za podjetje, ki želi postaviti svojo blagovno znamko, 

poznavanje njegove konkurence ključni element za uspešnost podjetja. Mnogo podjetnikov se 

zaveda, da konkurenca obstaja, vendar jo pogosto podcenjujejo. Podjetniki se osredotočajo le 

na glavne konkurente in na tiste, ki so na isti lokaciji, pozabljajo pa na ostale, manjše, ki se 

prav tako trudijo za zadovoljevanje potreb istih kupcev. Za ohranjanje konkurenčnosti je treba 

upoštevati tudi možnost vstopa novih konkurentov (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015). 

Tako je za podjetja zelo pomembna učinkovita analiza konkurentov, saj je na trgu veliko 

podjetij, ki ponujajo podobne izdelke ali storitve. Podjetja morajo ugotoviti, katere so 
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prednosti in slabosti njihove blagovne znamke, da pritegnejo kupca. Analiza poteka na 

podlagi raziskovanja spletnih strani, socialnih omrežij, pregledovanja oglasov in 

promocijskega materiala, rangiranja na spletnih iskalnikih ter branja poslovnih poročil 

(ThriveHive 2017). 

Potreben pa je tudi vpogled v poslovanje konkurenčnih podjetij, kako se povezujejo s kupci, 

katere poslovne modele uporabljajo, kakšna je njihova cenovna politika, predvsem pa, kakšna 

je njihova poslovna ideja. Pozornost morajo usmeriti predvsem v podjetja s podobno 

dejavnostjo (Fadipasic 2017). Startup podjetja bi se morala usmeriti le v analizo startup 

podjetij in manjših podjetij, saj velika podjetja niso naklonjena tveganju in ravnajo 

popolnoma drugače kot startup podjetja. Analizo konkurence morajo opraviti že pred vstopom 

na trg, da pridobijo konkurenčno prednost (Quora 2018). Dobra analiza konkurence mora biti 

objektivna, redno jo morajo izvajati tudi po vstopu na trg. Zajeti mora tudi cenovno politiko 

konkurence, prednosti in slabosti produkta, izkušnje kupcev, trženje, prepoznavnost blagovne 

znamke in naklonjenost tveganju (Meg 2018). Pridobiti morajo informacije, s katerimi 

konkurenti se primerjati, zato morajo spoznati njihovo strategijo in vedenje ob spremembah 

na trgu ter na podlagi ugotovitev razviti svoje prednosti (Hootan in Fratamico 2016). 

Naše podjetje 

Za razvoj podjetja je že v postopku ustanavljanja treba poznati svoje prednosti in slabosti, saj 

le to zagotavlja uspeh podjetja na trgu. Za startup podjetja je pomemben tudi finančni vidik, 

pri čemer je treba upoštevati panogo, tip blagovne znamke, število konkurentov in drugo. 

Zelo pomembno je tudi znanje članov tima, saj je od tega odvisno, koliko zunanjih sodelavcev 

bo podjetje potrebovalo (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015). 

Za analizo svojih prednostih in slabostih lahko startup podjetje uporabi kar nekaj metod. Ena 

od metod je SPIN analiza, ki jo uporabljamo pri strateškem načrtovanju razvoja podjetja, 

predvsem ko potrebujemo pregled poslovanja. S SPIN analizo lahko ugotovimo prednosti, 

slabosti, nevarnosti in priložnosti lastnega podjetja. Prednosti in slabosti se nanašajo na 

notranje okolje podjetja, priložnosti in nevarnosti pa na njegovo zunanje okolje (Gregory 

2018).  

S 

Prednosti 

W 

Slabosti 

O 

Priložnosti 

T  

Nevarnosti 

Slika 5: SPIN analiza 
Vir: Hidelman 2015. 
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2.3.3 Razvojni gradniki – zgodba in vizualni elementi 

Da povemo zgodbo blagovne znamke, moramo najprej razmisliti o njenem nevidnem delu, ki 

bo v povezavi z vidnim delom ustvaril dobro blagovno znamko.  

Nevidni del blagovne znamke – zgodba 

Zgodba blagovne znamke je povezana pripoved, ki zajema dejstva in občutke, ki jih vzbudi 

blagovna znamka pri kupcih. Za razliko od tradicionalnega oglaševanja mora zgodba izzvati 

čustveno reakcijo, zato mora vsebovati vse, kar blagovna znamka je: izdelek, ceno, 

zgodovino, kakovost, trženje, izkušnje, namen, vrednote, lokacijo in, kar je najpomembneje, – 

povratno informacijo uporabnikov. Zelo pomembno je, da zgodba izraža vrednote in 

poslanstvo blagovne znamke ter čustveno zavzetost ljudi, ki stojijo za blagovno znamko 

(Hope 2018). 

Zgodba blagovne znamke je več kot pripoved, bistveno je, da ljudje verjamejo, kar jim 

sporočamo. Tako je pomemben vsak element blagovne znamke, od barve, logotipa, tima in 

drugih elementov, ki sestavljajo zgodbo blagovne znamke. Zgodba je osnova blagovne 

znamke in strategija za prihodnjo rast, zato je z zgodbo treba sporočati bistvo in oblikovati 

svojo identiteto (Rowden 2018). 

Pripovedovanje zgodbe je eden najučinkovitejših načinov za preživetje blagovne znamke in 

tudi ena od glavnih komponent trženjskega pristopa. Da bi potrošniki lahko oblikovali dobro 

povezavo z blagovno znamko, mora biti zgodba verodostojna, ustvarjalna in navdihujoča 

(Storytelling Infographic 2018). 

Pri izbiri ustrezne kombinacije identitetnih elementov je treba upoštevati, komu bo blagovna 

znamka namenjena, potreben je tudi razmislek o produktu, ki mora biti inovativen, in 

njegovih elementih, ki jih po potrebi zamenjamo ali dodajamo nove sestavine, da produkt 

ostane inovativen, privlačen, predvsem pa, da se razlikuje od ostalih – zgraditi je treba 

blagovno znamko, ki jo bodo uporabniki prepoznali in uporabljali.  

Poleg vizije, ki je osnova pri gradnji blagovne znamke, so pomembni tudi ostali elementi: 

funkcija, koristi, vrednote, kultura, osebnost, odnosi in skupnost. Pomembno je tudi, ali 

razvijamo blagovno znamko za izdelek, storitev ali podjetje. 

Lastnosti blagovne znamke so osebne vrednote, ki jih kupec določi blagovni znamki, kar 

vpliva na odločitev o nakupu, koristi pa so v tem, kaj blagovna znamka lahko stori za 

uporabnika. Dobra blagovna znamka mora vsebovati tako lastnosti kot koristi za kupce. 

Vrednota je prepričanje, da je določena oblika vedenja prednostna oziroma zagotavlja 

smernice glede želenega vedenja. Pri blagovnih znamkah so vrednote pomembne, saj 

določena načela narekujejo vrednote znotraj podjetja, kar ciljno usmerijo tudi na stranke. Za 

https://www.i-scoop.eu/art-storytelling-6-content-marketing-context-questions/
https://www.i-scoop.eu/content-marketing/
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razvoj blagovne znamke je pomembna tudi kultura, ki narekuje vzpostavljanje razmerij in 

odnosov s kupci. Vrednote in kultura se v prvi vrsti nanašajo na zaposlene, kar vpliva na 

kupce, ki bodo blagovno znamko prepoznali kot edinstveno. Osebnost je skupek človeških 

značilnosti, vidnih v blagovni znamki. Te značilnosti morajo biti skladne z blagovno znamko. 

Z uporabo metafor – določene (znane) osebnosti, se uporabniki lažje povežejo z blagovno 

znamko in vzpostavijo določeno razmerje (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015). 

Razmerje med kupcem in blagovno znamko pomaga kupcu pri razumevanju, kaj ponuja 

dinamična blagovna znamka, hkrati pa mu ponudimo možnost, da kupec pošlje povratno 

informacijo o svojih čustvih in izkušnjah z blagovnimi znamkami. Tako gradimo razmerje s 

kupci. Graditev skupnosti blagovnih znamk je vitalen in zelo pomemben del startup podjetij 

in daje pomemben vir informacij o blagovni znamki (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015). 

Vidni del blagovne znamke 

Vizualna identiteta blagovne znamke vključuje tiste elemente, ki naredijo blagovno znamko 

vidno. Na osnovi teh elementov si porabnik laže predstavlja, kaj blagovna znamka je 

(Vukasović 2012).  

Vizualni elementi običajno vključujejo elemente, kot so ime, simbol, slogan, vendar je 

vizualni del brez dobre zgodbe premalo, da blagovna znamka uspe. 

Najpomembnejši vizualni del je ime, saj vpliva na to, da si kupci določeno blagovno znamko 

zapomnijo. Imeti mora pomen, kupcu mora biti všeč, pa tudi razlikovati se mora od drugih. 

Logotip vpliva na dojemanje blagovne znamke pri ciljnem kupcu, simbol pa mora odražati 

blagovno znamko ali poudariti njene razlikovalne elemente. Logotip v praksi grafično 

predstavi identiteto blagovne znamke, vloga slogana pa je v tem, da prednosti blagovne 

znamke in njene identitete predstavi besedno, kupci pa tako izvedo še nekaj več o podjetju. 

Bistvena vloga vidnih delov blagovne znamke je ozaveščanje blagovne znamke pri kupcih. Z 

razvojem interneta se je vidnim delom blagovne znamke pridružila še domena, saj veliko 

podjetij posluje tudi na spletu, tako domena postaja vedno pomembnejša sestavina blagovne 

znamke. Pogosto je ime domene enako imenu blagovne znamke. Najpomembnejša končnica 

domene je com, težava pa je, da je veliko kratkih imen domen že zasedenih. Možne so tudi 

končnice si, eu, net ali biz. Domena je pomembna tudi za pojavljanje na socialnih omrežjih, ki 

so za promocijo blagovne znamke prav tako pomembna kot spletna stran (Konečnik Ruzzier 

in Ruzzier 2015). 



13 

2.3.4 Implementacijski gradniki – interno udejanjanje blagovne znamke, 

komunikacija, kanali 

V tem poglavju smo opredelili, kako potekajo interno udejanjanje blagovne znamke, 

komunikacija, predstavili smo tudi komunikacijske kanale. 

Interno udejanjanje blagovne znamke 

Za startup podjetja oziroma za zaposlene je ključno razumevanje blagovne znamke v vsej 

njeni kompleksnosti. Tako morajo tudi zaposleni poznati zgodbo blagovne znamke, pa tudi 

pomen vizualnih elementov. Le tako lahko idejo blagovne znamke posredujejo kupcu. Če je 

startup podjetje to stopnjo obšlo, se zaposleni ne morejo identificirati z blagovno znamko, saj 

je ključno, da so prav zaposleni glavni ambasadorji blagovne znamke. Uveljavitev pomena 

blagovne znamke znotraj podjetja je notranja blagovna znamka. To podjetje doseže s 

komuniciranjem, z različnimi treningi in kvalifikacijami, a zgolj neformalno, na osebni ravni, 

in mora biti del posebne kulture v podjetju. Delovno okolje mora postati tako, da zaposleni 

začutijo izzive, da v delu uživajo in da so za delo motivirani. Tim zaposlenih, ambasadorjev 

blagovne znamke podjetja, je pomemben del blagovne znamke, pomembno pa je tudi, da 

blagovno znamko približamo kupcem, da jo začutijo in se z njo povežejo. Sčasoma pa tudi 

kupci postanejo ambasadorji blagovne znamke, ki bo tako postala vedno boljša in bolj 

poznana. Najpomembnejše pravilo je, da blagovna znamka zadovolji specifične potrebe in 

želje kupcev (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015).  

Komunikacija 

Za uspešno komunikacijo podjetja uporabijo možnosti oglaševanja, osebne prodaje, 

neposrednega trženja, interaktivnega trženja in drugih dejavnosti. Katero orodje bo startup 

podjetje uporabilo, je odvisno od različnih dejavnikov, in sicer: kdo so ciljni kupci, koliko je 

razpoložljivih finančnih sredstev, kakšno blagovno znamko imamo in še nekaterih. 

Pomembno je, da poiščemo tako orodje, da pridobimo ciljne kupce. 

V dobi Googla so se dejavnosti trženja preusmerile na internet. Tako internet postaja skoraj 

edini komunikacijski medij prihodnosti. Opraviti imamo s komunikacijsko infrastrukturo, ki 

nam omogoča neizmeren nabor storitev, od elektronske pošte spletnih in videokonferenčnih in 

še mnogih drugih storitev. Druga značilnost interneta je neizmerna hitrost, ki nam omogoča 

skoraj trenuten prenos neizmernih količin podatkov. Kot tretjo lastnost pa avtorja navajata 

njegovo globalnost, saj lahko komuniciramo skoraj z vsakim porabnikom na katerem koli 

koncu sveta (Bavec in Manzin 2011). 

Vsako podjetje, pa naj bo še tako majhno, mora imeti svojo spletno stran. V digitalni dobi, ko 

je toliko konkurence, je osebna izkaznica vsakega podjetja dobra spletna stran (Moran 2017).  
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Podjetja morajo le poskrbeti, da njihova spletna stran privablja potencialne kupce. Iskalniki so 

narejeni tako, da uporabniku prikažejo najbolj relevantne podatke, zato je v izdelavo spletne 

strani treba vložiti veliko časa, energije in denarja.  

Optimizacija spletne strani je umestitev strani na višje pozicije v spletnih iskalnikih. 

Optimizacija je izredno pomembna, saj samo spletne strani, ki so na prvih mestih iskalnikov, 

dosegajo dobre rezultate. Iskalne zadetke delimo na organske in plačljive. S plačljivo metodo 

lahko podjetja na hiter način pridejo na prva mesta, je pa to le kratkotrajna rešitev. Podjetja se 

morajo zavedati, da je dolgoročno učinkovit samo organski način optimizacije (Prijatelj 

2017).  

Organsko optimizacijo dosežemo tako, da je vsebina napisana edinstveno in zanimivo in da 

ima za uporabnika neko vrednost, pa tudi da imamo dobre povezave z uglednimi spletnimi 

stranmi (Shaoolian 2016). 

Google AdWords je plačljiva storitev podjetja Google za oglaševanje na spletnih straneh, ki jo 

uporablja ogromno malih, srednje velikih in velikih podjetij. Google AdWords ima potencial, 

da na našo spletno stran usmeri veliko ljudi, ki jih zanima naša ponudba (Wyher 2017). Pri 

tem se uporabnik storitve lahko odloči, ali bo plačeval glede na klike, prikaze ali na 

konverzije. Ključne besede, ki ustrezajo iskanju, se preusmerijo v sistem, Google nato oglas 

uvrsti na najvišji položaj. Oglaševalec, ki bo uporabljal Google AdWord, se lahko tudi odloči, 

kje vse se bo njegov oglas pojavil, med drugim tudi na YouTubu, Gmailu, Blogerju, pa tudi 

na mobilnih napravah in aplikacijah (Google.com 2018). 

Socialna omrežja 

Razvoj socialnih omrežij je omogočil, da lahko vsak ustvari svoj profil in vsebino predstavi 

milijonom ljudi, in to skoraj brezplačno (Zarrella 2010). Dejavnosti, ki jih podjetja izvajajo na 

socialnih omrežjih, služijo predvsem utrjevanju blagovne znamke pri uporabnikih. Vsebine 

vsebujejo zanimivosti, nasvete in koristne informacije. To je tudi okolje, ki startup podjetjem 

omogoča dostop do kupcev, do njihovega načina razmišljanja in interesov, posredno pa 

podjetja na socialnih omrežjih utrjujejo blagovno znamko v glavah uporabnikov in širijo 

prodajo svojih izdelkov (Ashley in Tutem 2014 ). Z raziskavo so ugotovili, da največ podjetij 

izbere Facebook, LinkedIn, Twitter in YouTube (George 2016). 

Na socialnih omrežjih lahko podjetja brezplačno oglašujejo z uporabo različnih skupin, z 

različnimi objavami, videi, blogi in drugim. Poleg brezplačnih so na voljo tudi plačljiva 

oglaševanja. V nadaljevanju so opisana tista, ki so najpogosteje uporabljena. 

Facebook je brezplačno omrežje, ki je ustvarjeno za povezovanje ljudi, deljenje slik, vsebine, 

pošiljanje sporočil in za oglaševanje. Dostopno je v 37 jezikih. Njene glavne značilnosti so 

(Rouse 2014): 
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 trženje – člani lahko objavljajo, berejo in razpošiljajo oglase, 

 skupine – lahko se združujejo v različne skupine z enakimi interesi, 

 dogodki – objavljajo dogodke, pošiljajo vabila in spremljajo, kdo se odziva povabilom, 

 strani – ustvarjajo in promovirajo javne strani, ki se dotikajo določene teme. 

Samo v Sloveniji je na internetu registriranih prek 970.000 uporabnikov, ki jih lahko 

dosežemo s svojimi oglasi. Za oglaševanje je primerno, ker nudi možnost izbire, katerim 

uporabnikom ali skupinam bomo prikazali svoje oglase (Knehtl 2017). 

LinkedIn je omrežje, primerno za posameznike in podjetja, da vzpostavijo nove povezave, pa 

tudi za uveljavljanje blagovnih znamk. Uporabno je tudi za B2B poslovanje (med podjetji), pa 

tudi za iskanje potencialnih sodelavcev z različnimi znanji (DeMers 2016).  

YouTube je brezplačno omrežje za objavljanje video vsebin. Člani in gosti z uporabo kode 

HTML lahko razpošiljajo vsebino tudi na druge strani (Rouse 2016). Zelo primerno je za 

oglaševanje, saj ima milijardo uporabnikov in je dostopno v 70 državah in v 76 jezikih, 

zaslužki pa so ogromni. Zanimiv je podatek, da si kar štirje od petih uporabnikov zapomnijo 

posamezen video oglas, kar 64 odstotkov ljudi pa se po ogledu oglasa odloči za nakup 

(Edwards 2015). 

Twitter je namenjen registriranim članov, da objavljajo kratke objave, tako imenovane tvite. 

Člani lahko odgovarjajo na sporočila in jih razpošiljajo naprej. Rouse (2014) je zapisal, da 

Twitter ponuja priložnost, da se povežete z ljudmi, ki imajo podobne interese kot vi ali vaše 

podjetje. V aprilu 2016 je imel Twitter že 310 milijonov uporabnikov in 500 milijonov objav 

dnevno. Twitter je prav tako brezplačen in primeren za oglaševanje podjetij (Turton 2015). 

Oglaševanje preko Twitterja predstavlja odlično priložnost za mala podjetja (Dugan 2015). 

Mobilno trženje 

Agrawal (2016) piše: »Mobilno trženje je spremenilo življenje ljudi in drastično spremenilo 

poslovanje podjetij. Zaposleni in podjetja niso več omejeni na pisarne, ampak lahko delajo 

kjer koli in kadar koli.« Mobilno trženje vpliva na boljšo sodelovanje med zaposlenim, na 

večjo produktivnost, na zmanjšanje stresa in povzroča manj pritiska na prometno 

infrastrukturo (Hambley in O’Neill 2015). 

Podjetja in kupci imajo pametne telefone in tablice ves čas pri sebi, pa naj gre za opravljanje 

nakupov, za branje novic ali pa samo za igranje video iger (Marks 2017). Čeprav je mobilna 

tehnologija prinesla veliko dobrih stvari za podjetja, pa je obenem prinesla veliko ovir. 

Potencialni kupci imajo dostop do vseh informacij, ves čas raziskujejo in primerjajo, pišejo in 

berejo mnenja o izdelkih in izbirajo najbolj ugodne ponudbe. Po nekaterih podatkih imajo 

oglasi na voljo samo tri sekunde, da prepričajo potencialnega kupca, da se odloči za nakup 

(Beaudin idr. 2016).  
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Če so bile oglasne pasice popularne do leta 2013, pa je bilo v zadnjem času opaziti kar 70-

odstotno povečanje programov, ki preprečujejo prikaz oglasov, kar je podjetja prisililo v 

drugačno razmišljanje in poslovanje (William 2017). To je prisilo podjetja v razvoj aplikacij, 

pa naj gre za velika in majhna podjetja (Shane 2016). 

Oglaševanje na podlagi lokacije 

Z razvojem mobilnega trženja se je oglaševanje drastično spremenilo. Socialna omrežja 

omogočajo oglaševanje glede na interese, nakupovalne vzorce in pregledovanje zgodovine 

iskanja, mobilno trženje pa med drugim omogoča tudi oglaševanje na podlagi lokacije. To 

pomeni, da se določen oglas pojavi potencialnemu kupcu, ko se pojavi na neki lokaciji, in 

izgine, ko se od te lokacije oddalji (Marks 2017). 

Podjetja so s tem pridobila psihološki vpogled v življenje ljudi. Tako pridobivajo podatke, kje 

potencialni kupec dela, živi, katere trgovine obiskuje, kako se počuti, kaj ga veseli itd. Veliko 

ljudi, ki so bili prej skriti, je sedaj na dosegu oglaševalcev (Middle East Campaign 2017). 

Rais (2016) navede: »Oglaševanje na podlagi lokacije se je izkazalo za 20 % bolj učinkovito 

od oglaševanja z oglasnimi pasicami.«  

Oglaševanje s pomočjo aplikacij 

Aplikacije so odlično orodje za oglaševanje, za povečanje prodaje, za raziskovanje trga in za 

izboljšanje blagovne znamke. Z uporabo aplikacij so uspela povečati prodajo tista podjetja, ki 

so v svoje aplikacije vključila možnost nakupa in obdelavo transakcije (Marks 2017). 

Aplikacije so odlične za pridobivanje podatkov o uporabnikih, saj te v večini primerov 

zahtevajo osebne podatke, s temi podatki pa nato podjetja lahko izdelajo aplikacijo, ki je še 

bolj personalizirana in izdelana za določeno napravo (Spainer 2016).  

Mobilno trženje nam ponuja kar nekaj možnosti, s katerimi lahko oglašujemo.  

Najpogostejše možnosti oglaševanja z uporabo aplikacij so (Pattabhiraman 2017): 

 CPM (cost per mille) – oglaševalcu se zaračuna vsakič, ko se njegov oglas pojavi 

tisočkrat; 

 CPI (cost per instal) – kratica označuje najbolj učinkovito metodo za lastnike aplikacij, saj 

se oglaševalcu zaračuna šele takrat, ko uporabnik dejansko namesti aplikacijo na svojo 

napravo; 

 CPA (cost per action) – s kratico označujemo bolj napredno vrsto CPI, ko se oglaševalcu 

zaračuna določena dejavnost v aplikaciji, kot je npr. vpis elektronske pošte, mobilna 

številka, prodaja itd.; 

 CPV (cost per view) – kratica se uporablja samo pri video oglaševanju. Oglaševalcu se 

zaračuna, ko si uporabnik ogleda video vsebino. 
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Obstajajo pa tudi različni formati oglasov, kot so (Pattabhiraman 2017): 

 oglasna pasica – statični ali animacijski oglas, ki se nahaja znotraj aplikacije; 

 ponudbena stran – nahaja se znotraj aplikacije, preusmeri nas na stran, ki vključuje 

ponudbo; 

 celozaslonski oglas; 

 oglaševanje, kjer se oglas pojavi med rezultati iskalnika aplikacije. Oglas lahko vsebuje 

besedilo, sliko ali video.  

Razvoj aplikacij je za podjetja nujen, zaskrbljujoč pa je podatek, da samo šest odstotkov ljudi 

po 30 dneh še uporablja aplikacijo, za katero so se odločili. To je velika težava v ekosistemu 

aplikacij, saj veliko ljudi zapusti oziroma zbriše aplikacijo že po enem ogledu. Če je prej štelo 

le število ljudi, ki so določeno aplikacijo naložili na svoj pametni telefon, pa danes šteje, 

koliko časa ljudje aplikacijo uporabljajo. Podjetja se zato odločajo za remarketing – obvestilo 

o izboljšavi aplikacije (Pattabhirman 2017).  

Trženje po elektronski pošti  

Trženje preko elektronske pošte je ena prvih in še vedno ena najbolj učinkovitih metod za 

oglaševanje na spletu in ima eno najvišjih stopenj ROI (vračilo glede na vložek). Poleg tega 

nam vrednost naše trženjske kampanje raste z večanjem baze ljudi, ki so se vpisali v našo 

bazo in nam zaupali svoj elektronski naslov. Trženju preko elektronske pošte so 

napovedovali, da ne bo obstalo, saj so predvidevali, da uporabniki spleta, stari od 17–37 let, 

elektronske pošte ne bodo prav pogosto uporabljali, kar se je izkazalo za napačno, saj prav oni 

elektronsko pošto zelo pogosto uporabljajo za zasebno in poslovno komuniciranje. Pri tem 

lahko uporabljajo tako mobilne naprave kot tudi namizne računalnike (DeMers 2016).  

V zadnjem času podjetja objavijo le del vsebine, za celoten ogled pa mora uporabnik vpisati 

svoj elektronski naslov. Tako podjetje pridobi potrebne podatke za nadaljnjo komunikacijo. 

Močne blagovne znamke se zavedajo pomembnosti tega načina pridobivanja potencialnih 

kupcev. Na tak način podjetja ohranjajo močna razmerja s kupci in uporabniki, saj jim dajejo 

koristne informacije in tako dosegajo zaupanje, večajo moč blagovne znamke in prodajo 

(Roesler 2016; Hinman 2016). 

Komunikacijski kanali 

Poleg komunikacijske strategije je za startup podjetja najpomembnejše, katere 

komunikacijske kanale bodo izbrali, da bodo dosegli ciljne kupce. To lahko storijo na dva 

načina: neposredno, bolj ali manj po spletu, ali pa posredno, preko posrednikov. Za startup 

podjetja je na začetku najboljši neposreden pristop, da lahko kjer koli dosežejo svoj ciljni 

segment. Za izvajanje tega pristopa je spletna stran premalo, potrebna je uporaba take 

komunikacijske strategije, da kupca ne bo le pritegnila, ampak ga bo usmerila v nakup. To so 
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različna socialna omrežja, mobilno trženje, trženje po elektornski pošti in drugo. Pri 

neposrednem pristopu imajo startup podjetja na eni strani sicer višje marže, prevzemajo 

odgovornost in stroške pri prodaji in distribuciji, na drugi strani pa, kar je veliko 

pomembneje, dobijo takojšnje povratne informacije, da lahko izboljšajo blagovno znamko in 

jo prilagodijo potrebam kupcev. 

Pri posrednem pristopu pa je med startup podjetjem in kupcem posrednik. Posrednik je lahko 

le eden, v tem primeru gre za enostopenjski kanal, če pa sta posrednika dva, to je običajno 

trgovec na debelo in na drobno, pa gre za dvostopenjski kanal. Običajno startup podjetja 

začnejo z uporabo neposrednega pristopa, kasneje pa poiščejo tudi posrednika. Kombinacija 

obeh pristopov je najboljša, saj prvi še vedno omogoča sprotne povratne informacije, drugi pa 

povečuje rast podjetja (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015). 

Komunikacijski kanali so poti, ki pripeljejo izdelek ali storitev neposredno k potencialnemu 

kupcu. Kratica DCT pomeni neposredno h kupcu, kar je v današnjem času postalo model, ki 

ga uporablja vedno več startup podjetij. Model omogoča razvijanje tesnih odnosov s kupci, 

zbiranje podatkov o njih, prepoznavanje njihovih nakupovalnih vzorcev, zbiranje mnenj o 

blagovni znamki itd. Prednost modela je tudi, da ima podjetje nadzor nad cenovno politiko, 

samo določa identiteto blagovne znamke in izbira način oglaševanja (Shefford 2017).  

S pojavom socialnih omrežij, internetnih oblakov in s pametnimi telefoni so se pričakovanja 

kupcev še povečala, zato od podjetij zahtevajo vedno več (Hopwood 2016). Model je zelo 

uporaben tudi za novonastala podjetja s stališča iskanja posrednikov za prodajo, kar je drag in 

zamuden proces (Creasey 2017). Glavna prednost modela je popoln nadzor nad izkušnjo 

kupca, saj podjetnik uporabniku pomaga pri izbiri blagovne znamke in mu nudi pomoč 

(Iyengar in Vandris 2017). Model ponuja izbiro sodobnih spletnih storitev in orodij, tako se 

podjetja sama odločajo, katere oglaševalske načine bodo izbrala, da bi dosegla kupce. Slabo je 

le, da je za uporabo tega modela potrebno odlično poznavanje trženja, saj mora podjetnik 

znati privabiti kupca in, kar je še pomembneje, poskrbeti, da kupec ostane zvest blagovni 

znamki (Schwartz b. l.).  

Podjetje mora izdelati učinkovit načrt trženja za vzdrževanje komunikacije s kupci na 

socialnih omrežjih, imeti potrebno znanje za pisanje člankov, skrbeti za spletno stran in še 

mnogo drugega (D'Errico 2017). Podjetja lahko promovirajo blagovne znamke na socialnih 

omrežjih, kot so Facebook, Twitter, Instagram in druga, saj poleg nizkih stroškov ponujajo 

tudi različne analitike, s katerimi lahko analiziramo obnašanje kupcev, njihove nakupovalne 

vzorce ter povezavo z njimi. Seveda pa pri pristopu neposredno h kupcu ne smemo pozabiti 

na pametne telefone in mobilna omrežja, ki kupca dosežejo kjer koli in kadar koli. 

Tradicionalne distribucijske poti je zamenjala spletna trgovina, kjer kupec prav tako doživi 

nakupovalno izkušnjo kot v trgovini (Deloite b. l.). 
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Uredba GDPR – General Data Protection Regulation 

Ta uredba, ki v vseh članicah Evropske unije stopi v veljavo v 25. maja 2018, glede na doslej 

veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07) prinaša veliko 

novosti. Najpomembnejši novosti sta pridobivanje osebne privolitve za obdelavo osebnih 

podatkov in imenovanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO – Data 

Protection Officer). To velja za vse upravljavce in obdelovalce zbirk, kadar te vključujejo 

obdelavo podatkov, pri katerih je treba posameznike, na katere se osebni podatki nanašajo, 

redno in sistematično spremljati. V to skupino sodijo vsi upravljavci in obdelovalci (pravne 

osebe ali samostojni podjetniki, ki obdelujejo osebne podatke v imenu in za račun naročnika – 

t. i. out sourcing), ki oblikujejo profile posameznikov na podlagi več zbirk osebnih podatkov 

in obsegajo več konkretnih osebnih podatkov v teh zbirkah. To velja tudi za upravljavce / 

obdelovalce, ki se ukvarjajo s trženjem, in za tiste, ki storitve oblikujejo na podlagi želja in 

zmožnosti posameznika – vse banke, zavarovalnice, klubi zvestobe trgovcev, spletne 

trgovine, ki tržijo svoje produkte na podlagi želja njihovih kupcev, kadrovske agencije itn. 

Temu se ne bodo mogle izogniti niti zaposlitvene agencije, ne glede na to, ali iščejo kadre 

samostojno ali če kadre zgolj iščejo in jih ustrezno profilirajo po naročilu nekega podjetja. 

Pooblaščene osebe (DPO) bodo zagotavljale skladnost poslovanja z varstvom osebnih 

podatkov neodvisno, o svojem delu bodo poročale le vodstvu upravljavca oziroma 

obdelovalca (podjetje, organ ali organizacija), za katerega bodo delovale. Njihov položaj bo 

enak položaju notranjega revizorja.  

Zakonita podlaga za prenos osebnih podatkov je le privolitev posameznika, ki je z novo 

uredbo omejena. Izražena mora biti »prostovoljno, konkretno, ozaveščeno in nedvoumno«. 

Uvodna izjava 32 pojasnjuje, da privolitev velja le v primeru označitve okenca ob obisku 

spletne strani, za storitve informacijske družbe ali pri kateri drugi izjavi ali ravnanju, ki 

zahtevajo vpis osebnih podatkov, pa da sprejema predlagano obdelavo osebnih podatkov. 

Uredba zdaj s privolitvijo upravljavca zbirke osebnih podatkov dopušča tudi podpogodbeno 

obdelavo, kar pomeni, da osebne podatke pogodbeni partner pod določenimi pogoji lahko 

posreduje še tretjemu (svojemu) partnerju v (pod)obdelavo. Uredba v določenih primerih 

določa obvezno izvedbo presoje vplivov na zasebnost (t. i. PIA – Privacy Impact Assesment). 

To bo treba izvesti v primerih, ko bi določena vrsta obdelave lahko povzročila veliko tveganje 

za pravice in svoboščine fizičnih oseb (Musar 2018). 

2.3.5 Potrjevalni in ocenjevalni gradniki – vrednost 

Vrednotenje je proces, ki poteka v vsaki fazi in pri vsakem gradniku blagovne znamke še pred 

uradnim začetkom delovanja blagovne znamke. Vrednotenje se začne že ob plasiranju vizije 

blagovne znamke, tako da potencialni kupci dajejo povratne informacije o blagovni znamki 
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kot celoti, pa tudi o posameznih elementih, da jih lahko nadgradimo. Tu gre predvsem za 

lastnosti in prednosti blagovne znamke.  

Za startup podjetja je zelo pomembno, da o svoji blagovni znamki pridobivajo povratne 

informacije od kupcev, da se ti še bolj povežejo z njo, še preden jo dajo na trg. Tu so lahko v 

pomoč ciljna stran, socialna omrežja, blog in druge spletne storitve. Pomembno je tudi, da 

uporabnike vpletemo v blagovno znamko, da postanejo njihovi kreatorji. Ti lahko vzpostavijo 

skupnosti kupcev, ki bodo stalen vir povratnih informacij, pa tudi navdiha, kako lahko 

izboljšajo blagovno znamko (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015). 
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3 POSTAVITEV LASTNE BLAGOVNE ZNAMKE S POMOČJO ORODJA 

SBFUNNEL 

Ideja o podjetju in o lastni blagovni znamki se je porodila zaradi študija managementa, ki je 

vzbudil željo po samostojni podjetniški poti, ter poznavanja interneta, predvsem pa spletnih 

orodij, ki je podjetnika pripeljalo do ideje, da se bosta na njuni podjetniški poti posvetila 

spletnemu trženju. Zavedata se moči konkurence, ki vlada v tej panogi, zato sta razmišljala, v 

čem sta lahko drugačna od konkurence. Želela sta ustvariti storitev, ki bo drugačna od drugih 

in si jo bodo ljudje zapomnili oziroma bo bolj uporabna od drugih storitev na trgu. Zavedala 

sta se, da le storitev ne bo dovolj in bo treba zgraditi močno blagovno znamko, saj bo njuo 

podjetje le tako obstalo v tako močnem konkurenčnem okolju, kot je spletno trženje.  

Pri gradnji blagovne znake sta si pomagala z orodjem SBFunnel (prispodoba lijaka), da sta 

postavila ključne elemente, preko katerih njuna blagovna znamka ustvarja smiselno zgodbo. 

3.1 Vizija in poslanstvo blagovne znamke  

Blagovna znamka izbranega podjetja je storitev, ki podjetjem in posameznikom pomaga do 

popolne spletne pojavnosti, kar ne vključuje le izdelave spletne strani, ampak tudi njeno 

povezavo na socialna omrežja, ureditev domene, optimizacijo spletne strani na različnih 

iskalnikih, oglaševanje, svetovanje, izobraževanje uporabnikov in druge storitve. Ravno v tej 

celoviti ponudbi lastnika vidita prednost pred ostalimi ponudniki. Tako je vizija podjetja, da 

»bomo postali nepogrešljivi za podjetja, ki želijo postati vidna na internetu in želijo svojo 

blagovno znamko tudi tržiti«. Za obstoj v prihodnosti bodo svojo ponudbo tudi dopolnjevali 

in spreminjali. Poslanstvo podjetja in namen blagovne znamke je skrb za mala in mikro 

podjetja, da postanejo vidna in uspešna pri prodaji.  

3.2 Kontekstni gradnik 

V podjetju so želeli ustvariti močno blagovno znamko, ki bo obstala ne glede na spremembe v 

okolju. To so dosegli s stalnim izobraževanjem, sledenjem trendom, proučevanjem 

konkurence, glavno pozornost pa so posvetili kupcem in njihovim potrebam. V ospredju 

delovanja podjetja je timski pristop, zato so vključili tudi zunanje sodelavce, ki dopolnjujejo 

njihovo znanje, da bodo kos tudi dolgoročnim spremembam na področju spletnega trženja, ki 

se stalno razvija in spreminja.  
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3.2.1 Analiza panoge 

Pri analizi panoge so se v podjetju oprli na Porterjevo analizo petih silnic. 

Velikost in pričakovana rast panoge 

Leta 2017 je bil svetovni oglaševalski trg vreden 570,4 milijarde dolarjev (507,8 milijarde 

evrov), kar je za štiri odstotke več kot leto prej, pri čemer njegovo rast narekujejo digitalni 

mediji (MMarketing 2016). Digitalno oglaševanje si je največji delež celotnega oglaševanja 

odrezalo na trinajstih preučevanih trgih, pri čemer je bila v letu 2016 njegova rast na svetovni 

ravni 15,6-odstotna, v letu 2017 pa 13,6-odstotna. Rast oglaševalskega trga v svetovnem 

merilu se je nadaljevala tudi v letu 2017, narekoval jo je nadaljnji vzpon digitalnega 

oglaševanja. V svetu je zabeležena 15-odstotna rast digitalnega oglaševanja, pri čemer narašča 

mobilno oglaševanje, spletno video oglaševanje in družbeni mediji (prav tam).  

Slovenske agencije so v letu 2016 zabeležile 10-odstotno rast, pred tem je bila zabeležena 20-

odstotna rast. Tako je oglaševalska panoga v letu 2017 rasla prav zaradi digitalnega 

oglaševanja. Raziskava AdEx, ki je zajela 27 evropskih držav, je zabeležila pozitivno rast 

digitalnega oglaševanja. Dvajset držav je že tretje leto zapored doseglo veliko rast, od tega tri 

države več kot 30-odstotno. Največjo rast s 36,9 odstotka beleži Romunija, sledi Slovenija z 

32,2-odstotno rastjo, na tretjem mestu pa je Irska z 31,4-odstotno rastjo (prav tam). 

Rezultati raziskave AdEx podrobno prikažejo tudi stanje v Sloveniji. Ugotovili so, da je bruto 

vrednost naložb v digitalno oglaševanje v letu 2016 znašala 29,9 milijona evrov, kar je dobrih 

26 odstotkov več v primerjavi z letom prej. Spletno oglaševanje v Sloveniji tako dosega že 

več kot petino celotnega oglaševalskega kolača. Oglaševalci v digitalno oglaševanje so največ 

sredstev namenili prikazanemu oglaševanju (54 odstotkov), na drugem mestu je iskalni 

marketing (22 odstotkov), sledijo spletni imeniki (13 odstotkov) in oglaševanje na družbenih 

omrežjih (11 odstotkov) (MMarketing 2016). 

Slovenske agencije so v 2016 zabeležile povprečno okoli 10-odstotno rast prometa glede na 

leto 2015. Rast digitalnih agencij je bila okoli 20-odstotna. V letu 2015 je bila rast 26-

odstotna in se stalno povečuje. Slovenija je med prvimi štirimi državami v Evropski uniji, kjer 

spletno oglaševanje dosega največjo rast (Iab.si 2016).  

Možnosti izbranega podjetja za uveljavitev na trgu 

Izbrano podjetje tako vstopa na velik trg spletnega oglaševanja, ki tudi v slovenskem merilu 

beleži veliko rast in je izpostavljen stalnim spremembam. Kljub temu menimo, da možnost za 

vstop obstaja, saj je rast panoge izredno hitra, zato je tudi potencialnih kupcev vedno več in 

tekmovalnost med obstoječimi podjetji ni tako velika, kot če bi se vsi borili za iste kupce. 
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Tako lahko v podjetju pričakujejo dobiček iz naslova večanja števila novih kupcev. Svoje 

mesto v panogi so našli s segmentiranjem trga, kjer so se opredelili za določen geografski 

segment (Gorenjska in Ljubljana), s kakovostjo in celovito ponudbo storitev, s pomočjo 

strankam in s poprodajnimi storitvami, z dobrim oglaševanjem in učinkovito prodajo, z 

gradnjo distribucijske mreže, s primerno ceno in povratnimi informacijami o blagovni 

znamki. Pomembno je tudi, da so spletna orodja in storitve, ki jih uporabljajo, lahko dostopni 

in razmeroma poceni, za uspeh pa je najpomembneje, kako jih uporabljajo. 

Trendi v spletnem oglaševanju 

V digitalnem trženju se pojavljajo vedno novi trendi. Trendi leta 2018 nakazujejo, da spletno 

stran prilagodimo za mobilno oglaševanje, saj je število mobilnih naprav že preseglo število 

računalnikov in še narašča. Pomembno je zgraditi zbirko elektronski naslovov (e-mail bazo) 

in komunikacijo usmeriti tja, saj lahko preko elektronske pošte vzpostavimo bolj oseben stik s 

kupci. Zelo uporabno je tudi vsebinsko trženje, saj se preko dobre vsebine še bolj povežemo z 

uporabniki (vsebina ni le blog, ampak slike, video). Zelo pomembna so socialna omrežja, saj 

več kot 2,6 milijard ljudi uporablja pametni telefon, 1,5 milijarde ljudi uporablja Facebook ali 

Messenger za komuniciranje s prijatelji, socialna omrežja pa vedno pogosteje postajajo 

prostor za uveljavljanje blagovne znamke (Vogrinc 2018). Pomemben trend je tudi 

oglaševanje na Instagramu, saj njegovo občinstvo raste eksponentno, z 800 milijoni 

uporabnikov postaja prostor, kjer enostavno morate biti vidni, slišani in predstavljeni. 

Povečuje se tudi »influencer marketing«, saj po študiji Googla (prav tam) 70 odstotkov 

najstnikov, ki so istočasno naročniki posameznih YouTube kanalov, trdi, da se lahko bolj 

poistovetijo z YouTube zvezdami kot s tradicionalnimi medijskimi zvezdami, recimo, TV 

zaslonov. Povečuje se tudi personalizirana komunikacija s kupci, ki poteka v obliki kvizov, 

vprašalnikov in drugih pristopov, ki služijo komuniciranju s kupci. »Cross-device« sledenje in 

optimizacija prodajnih lijakov uporabimo, da izvemo, kako se obnaša uporabnik spleta. Glede 

na statistične podatke, ki kažejo, da uporabnik nakup začne na eni, konča pa na drugi napravi, 

sta zelo uporabni tudi Facebook in Google analitika, ki merita in analizirata prepletenost med 

kanali in dejanskimi konverzijami znotraj prodajnega lijaka. Pomembne so tudi video vsebine, 

predvsem za gradnjo odnosov na socialnih omrežjih. Videi za socialna omrežja naj vsebujejo 

podnapise, napise oziroma »tagline«, saj uporabnik nima navade prižgati zvoka, zato vse 

vsebine, kjer sporočate nekaj pomembnega z glasom, večinoma niso slišane (Vogrinc 2018). 

Trenutni trendi, ki jim v podjetju sledijo 

V spletnem trženju trendi nakazujejo vedno večjo povezanost s kupci oziroma temeljijo na 

vzpostavljanju odnosov. Poleg uporabe socialnih omrežij je v njihovi blagovni znamki 

poudarek na vsebinskem trženju, ki stranki oziroma kupcu poleg storitve ponudi kakovostne 

vsebine, dobre informacije in članke. Tako se kupec bolj poveže s podjetjem in z njegovo 

https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/youtube-stars-influence/
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blagovno znamko. Drug pomemben trend je tudi ustvarjanje baze podatkov o ljudeh, ki jih 

lahko dosežejo s svojimi storitvami. Zato je trženje po elektronski pošti ključno tudi za 

izbrano podjetje, saj so na tak način povečali prodajo, kar je dolgoročno zelo pomembno. Za 

podjetje je pomembna tudi personalizacija storitev, saj ima vsak kupec drugačne potrebe. To 

dosegajo tako, da uporabnike vpletejo v blagovno znamko in jim ponudijo možnost za 

izražanje mnenj.  

V tem letu je stopila v veljavo uredba GDPR, ki na področju varstva podatkov prinaša 

pomembno novost – pridobivanje osebne privolitve za obdelavo osebnih podatkov, ki zadeva 

tudi delovanje izbranega podjetja, saj od uporabnikov zahtevajo vpis nekaterih osebnih 

podatkov. Sklenili so, da bodo njihovi uporabniki pred vpisom elektronskega naslova, s 

katerim bodo dostopali do spletne strani podjetja, izpolnili kratek vprašalnik, v katerem bodo 

izrazili soglasje, da v podjetju uporabijo nekatere osebne podatke. To je sicer povezano s 

tveganjem, da bodo izgubili zanimanje potencialnega uporabnika, vendar verjamejo, da bodo 

potencialne uporabnike prepričali s kakovostno vsebino, z dobro predstavljeno blagovno 

znamko in ugodno ceno, ki vključuje cel paket storitev. 

Eden od pomembnejših trendov je tudi mobilno oglaševanje, zato so v podjetju svojo spletno 

stran prilagodili tudi za mobilne naprave, saj raziskave kažejo, da vedno več ljudi za 

poslovanje uporablja mobilne naprave, oglaševanje na socialnih omrežjih pa je prav tako 

prilagojeno mobilnim napravam. Uporabljajo tudi Googlova orodja, kot so Google analitika, 

da sledijo nakupnim navadam uporabnikov, Google Directory, ki jih vodi do lokacije 

uporabnika, in Google AdWords, ki je pomembno orodje plačljivega oglaševanja. 

Trendi v spletnem trženju se stalno spreminjajo, vsak dan se pojavi kaj novega, zato je 

sledenje trendom v panogi za razvoj blagovne znamke še posebej pomembno, saj blagovna 

znamka podjetja ponuja komplet storitev za popolno spletno pojavnost. Tako imajo pred sabo 

dve nalogi – da njihova blagovna znamka postane prepoznavna in vidna kupcem in da svojim 

uporabnikom zagotovijo tako spletno pojavnost, kot jo uporabljamo sami, da dosežejo svoje 

kupce. Za sledenje trendom je zadolžen sodelavec, ki dobro pozna trende in orodja spletnega 

oglaševanja in jih vključuje v ponudbo podjetja.  

3.2.2 Kupci 

Trg, ki ga v podjetju oskrbujejo, so razdelili na segmente, da so jim lahko ponudili ustrezne 

rešitve. Eden izmed segmentov, ki so jih želeli doseči, so mikro in mala podjetja, ki imajo 

sedež na Gorenjskem ali v Ljubljani. Hoteli so tudi izvedeti, s čim se njihovo podjetje 

ukvarja, koliko je zaposlenih in kaj odloča o nakupu. Preverili so tudi, ali poleg nakupa želijo 

tudi svetovanje ali še katero drugo storitev, kot je na primer izkušnja na mednarodnih trgih. 

Pri izbiri panoge niso iskali omejitev.  
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Drugi segment je zajel ljudi, ki si šele želijo ustanoviti svoje podjetje in so stari od 25–45 let 

in so prav tako iz teh dveh regij, svoje podjetniške namere pa izražajo na socialnih omrežjih. 

V podjetju so želeli izvedeti spol, starost, izobrazbo in dohodek, ki ni nižji kot 1.500 evrov. 

Zanimal nas je tudi življenjski stil in nekaj osebnih značilnosti. Najbolj pa so jih zanimale 

njihove nakupne namere in koristi, pa tudi lojalnost blagovni znamki. 

V Sloveniji je v letu 2016 poslovalo 196.072 podjetij, od tega 61.949 gospodarskih družb, 

27.289 drugih pravnih oblik, 94.730 samostojnih podjetnikov in 12.104 fizičnih oseb. Med 

njimi je kar 95,1 odstotkov mikro podjetij, največ pa je bilo samostojnih podjetnikov, njihovo 

število se je od leta 2015 najbolj povečalo (za 2,8 odstotka) (Statistični urad Republike 

Slovenije 2017). 

Kupci izbranega podjetja so mikro in mala podjetja, ki opravljajo najrazličnejše dejavnosti s 

področja kmetijstva, predelovalne dejavnosti, trgovine, gostinstva, informacijske in 

komunikacijske dejavnosti, rekreacijske, kulturne dejavnosti, servisi opreme in še mnogi 

drugi. To pomeni, da je kupcev dovolj. Analiza je pokazala, da je na Gorenjskem v letu 2016 

registriranih kar 11.794 podjetij, kar je v primerjavi z letom 2015 sicer 405 podjetij manj, a še 

vedno zelo veliko, torej je potencialnih kupcev veliko. Če pa prištejemo še posameznike, ki 

šele vstopajo na trg, je stanje še boljše.  

V pomoč pri analizi kupcev je bila tudi raziskava podjetja DemandWave, izvedena v letu 

2017, kjer je bilo ugotovljeno, da se bo povpraševanje podjetij po digitalnem trženju 

povečalo, saj jih je kar 48 odstotkov odgovorilo, da bodo namenili še več svojega denarja 

spletnemu oglaševanju. Ugotovili so tudi, da kar 25 odstotkov podjetnikov nameni spletnemu 

oglaševanju kar 60 do 80 odstotkov svojega proračuna, kar 30 odstotkov vseh podjetij pa za 

plačljivo oglaševanje najema različne agencije (DemandWawe 2017). 

V izbranem podjetju se ukvarjajo s spletnim oglaševanjem in vedo, da je trg potencialnih 

kupcev ogromen, obenem pa je tudi ponudnikov zelo veliko. Druga stvar, ki jih skrbi, pa je 

tudi plačilna nedisciplina in vprašljiva uspešnost podjetij, ki si želijo večje prepoznavnosti. 

Tako je želja podjetja, da oskrbujejo podjetja, ki delujejo z dobičkom. Za oceno, kolikšen del 

trga lahko dosežejo, smo uporabili matriko TAM, SAM, SOM.  

 1 – TAM – vsa podjetja, ki potrebujejo spletno oglaševanje. To 183.968 podjetij, kamor 

spadajo gospodarske družbe, druge pravne oblike in samostojni podjetniki. To so podjetja, 

ki bi jih lahko dosegli samo v primeru popolne 100-odstotne uspešnosti. 

 2 – SAM – vsa podjetja na Gorenjskem in v Ljubljani, ki potrebujejo spletno oglaševanje. 

To je 11.794 podjetij. 

 3 – SOM – mala in mikro podjetja z dobro bonitetno oceno, ki delujejo na Gorenjskem ali 

v Ljubljani in želijo paket storitev za popolno spletno pojavnost. Želimo si doseči do 5 % 

TAM v nekaj letih. To je 1.061 podjetij. 
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Slika 6: Ciljni trg ponudbe storitev za mala in mikro podjetja 
 

 1 – TAM – vsi posamezniki, potencialni uporabniki, ki želijo svoje podjetje. To je 12.104 

fizičnih oseb. 

 2 – SAM – vsi posamezniki, potencialni uporabniki, na Gorenjskem in v Ljubljani. To je 

približno 3.000 fizičnih oseb. 

 3 – SOM – posamezniki, stari med 25–45 let, ki želijo svoje podjetje in svoje namere 

izražajo na socialnih omrežjih (SOM). Deset odstotkov 300 fizičnih oseb. 

 

 

Slika 7: Ciljni trg ponudbe storitev za posameznike 
 

3.2.3 Konkurenca  

Poznavanje konkurence je že pred vstopom na trg izredno pomembno, še posebej v spletnem 

trženju, kjer je konkurence veliko, zato nas je zanimalo, koliko podjetij, ki se ukvarjajo s 

spletnim trženjem, oglašuje paket storitev za popolno spletno pojavnost, na čemer temelji 

blagovna znamka izbranega podjetja (spletna stran, domena, socialna omrežja, optimizacija, 

Google, AdWords in drugi). Zanimalo nas je, ali podjetja nudijo le posamezne storitve ali le 

izdelavo spletne strani. Pregledali smo mnoge spletne strani in ugotovili, da imajo podjetja, 

sploh družbe z omejeno odgovornostjo, zelo pogosto tudi spletne strani z dobro vsebino, 

podjetja, organizirana kot samostojni podjetniki, pa večinoma spletne strani sploh nimajo. 

Ugotovili smo tudi, da večina podjetij, ki se pojavljajo na spletnih omrežjih, kot so Facebook, 

Twitter, YouTube …, ponujajo posamezne spletne storitve, paket storitev, ki zagotavlja 

popolno spletno pojavnost, pa le posamezne, zato menimo, da prostor za blagovno znamko 
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izbranega podjetja obstaja. Prednost izbranega podjetja je tudi spremljanje podjetij in 

svetovanje po nakupu, česar pri konkurenci nismo zasledili.  

V pomoč nam bodo tudi raziskave v Evropski uniji, ki kažejo, da je spletno trženje v porastu 

in je v letu 2016 zrastel za 12,2 odstotkov. Raziskava je pokazala, da spletno trženje prehiteva 

tradicionalne medije. Vse sodelujoče države beležijo pozitivno rast, več kot 30-odstotno rast v 

oglaševanju pa beležijo Romunija (36,9 %), Slovenija (32,2 %) in Irska (31,4 %) (Iab.si 

2016). 

Analiza konkurence  

Z analizo konkurence smo želeli ugotoviti, koliko podjetij na našem ciljnem trgu izvaja 

dejavnost spletnega trženja. V analizo smo zajeli podatke o dejavnosti SKD - uradna 

dejavnost AJPES-a, regiji, letu in organiziranosti podjetja (d. o. o ali s. p). Izbrali smo 

podjetja z dobro in odlično bonitetno oceno.  

Ugotovili smo, da je bilo v letu 2016 na Gorenjskem pod dejavnostjo SKD: M73 – 

Oglaševanje in marketing registriranih 20 podjetij, organiziranih kot družba z omejeno 

odgovornostjo (d. o. o.), in 44 samostojnih podjetnikov (s. p.). Ta podatek smo primerjali s 

podatkom iz leta 2014, da smo ugotovili, koliko podjetij je bilo leto prej. Ugotovili smo, da je 

stanje podjetij (d. o. o. in s. p.) popolnoma enako kot leta 2016. Pod dejavnostjo M70.2 – 

Podjetniško in poslovno svetovanje je registriranih 152 podjetij, registriranih kot družba z 

omejeno odgovornostjo in 159 kot samostojni podjetniki, kar je veliko več kot pod 

dejavnostjo M73, podrobnejši pregled podjetij pa pove, da tu ne gre samo za oglaševanje. 

Primerjava z letom 2014 pokaže, da je bilo stanje podjetij popolnoma enako, kar pomeni, da 

rast podjetij na Gorenjskem, ki je naš ciljni trg, ni tako velika, da ne bi mogli vstopiti na trg 

(Bizi 2016). 

3.2.4 Naše podjetje  

S SPIN analizo smo ugotovili, katere so prednosti in pomanjkljivosti izbranega podjetja, na 

kaj lahko vplivajo in izboljšajo. Imajo močno voljo in željo, da jim uspe. Izkušenj še nimajo 

dovolj, vendar se stalno izobražujejo, saj se zavedajo, kako močna konkurenca vlada na tem 

področju. Močno področje podjetja je dobro poznavanje spletnih orodij in njihovega 

povezovanja za učinkovito ustvarjanje spletne pojavnosti uporabnikov, obvladajo pa tudi 

stroko za uresničitev njihovega cilja – ustvariti močno blagovno znamko, ki bo za svoje 

uporabnike nudila storitev popolne spletne pojavnosti. Ustanovitelja sta k sodelovanju na 

začetku povabila še enega sodelavca, ob širitvi poslovanja, ki bo vključevalo tudi 

izobraževanje uporabnikov, pa načrtujejo sodelovanje tudi zunanjih sodelavcev. 
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Finančnih sredstev za zagon je izbrano podjetje imelo dovolj, saj podjetje deluje le na spletu, 

zato ne potrebuje toliko prostora in opreme. Ko bodo širili poslovanje, pa računajo na 

sredstva, ki jih bodo dobili z uspešnim delom z uporabniki. 

Glede priložnosti in nevarnosti, ki se nanašajo na zunanje okolje, se zavedajo, da je 

konkurenca na trgu velika, rast panoge pa hitra, kar pomeni, da je tudi kupcev vedno več. 

Računamo na močno blagovno znamko, ki bo vključevala celoten paket storitev, da se stranka 

pojavi in uveljavi na trgu, storitev pa vključuje tudi nadaljnje spremljanje uporabnika in 

možnost izobraževanja. Stalno izobraževanje in prilagajanje podjetju omogoča tudi obstanek 

na trgu.  

3.3 Razvojni gradnik 

Tudi za izbrano podjetje bo pomemben uravnotežen pogled na blagovno znamko, zato je 

pomemben tako notranji kot zunanji pogled, da bodo pri uporabnikih utrdili zavedanje o 

obstoju in kakovosti svoje blagovne znamke.  

3.3.1 Nevidni del blagovne znamke 

Pri nevidnem delu blagovne znamke v podjetju razmišljajo, katere ključne elemente identitete 

bodo vključili. Blagovna znamka izbranega podjetja je namenjena uporabnikom spleta in nudi 

vidnost in prepoznavnost na spletu. V tem je tudi korist za kupce. Poskrbeli so tudi, da so v 

blagovni znamki razvidne tudi njihove vrednote in kultura, ki jim bodo posvečali posebno 

skrb. Ključno je tudi pridobivanje povratnih informacij o njihovi blagovni znamki. Tako je na 

spletni strani in na socialnih omrežjih, predvsem na Facebooku, pregledno predstavljena 

njihova ponudba, in sicer s poudarkom na naboru storitev za popolno spletno pojavnost, in 

cena. Nakup na Facebooku je možen s klikom na povezavo, ki kupca preusmeri na spletno 

stran, kjer je ponudba še bolj razdelana. Je pa tudi na Facebooku pod predstavitvijo blagovne 

znamke prostor za komentar kupcev o posameznih elementih blagovne znamke ali pa o 

blagovni znamki kot celoti (ali rešuje njihov problem s spletno pojavnostjo). 

Prednost izbranega podjetja je tudi ponudba organske optimizacije podjetja, da stranki na 

dolgi rok dvigne pozicijo spletne strani s pomočjo člankov, video vsebin in še nekaterih 

storitev. Po opravljeni storitvi spremljajo njegov napredek in nudijo nadgrajevanje in 

izboljšanje rešitev. Vse dejavnosti podjetja so usmerjene v odzivnost, kar se tiče raznih 

vprašanj uporabnikov. Odgovarjajo tudi na socialnih omrežjih in sodelujejo v pogovorih. 

Veliko pozornosti so namenili tudi strokovnosti, predvsem z objavo kakovostnih člankov za 

obstoječe in potencialne člane. Za podjetja v svoji regiji so konkurenčni, za podjetja iz 

osrednje Slovenije oziroma ljubljanske regije, ki jih želijo doseči, pa so cenovno ugodnejši 

kot večina podjetij v tej regiji, zato računajo, da jih bodo še pridobili. Izogibajo se ponudbi 

kuponov, saj lahko to ljudje prehitro pozicionirajo kot poceni podjetje, čemur pa se hočejo 
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izogniti. Oblikovali so pakete, ki vsebujejo kreativne storitve, ki jih ponujajo. Želijo si, da jih 

uporabniki dojemajo kot mlad in ustvarjalen kreativen tim. Trudijo se, da bi kasneje tudi 

sponzorirali kakšen dogodek, saj bodo tudi na tak način skrbeli za blagovno znamko. 

3.3.2 Vidni del blagovne znamke 

Pot do izbire ustreznega imena je bila težka, saj je mnogo imen že zasedenih. Tako so se po 

temeljitem razmisleku v podjetju odločili za ime P2VIZIUM. Prvi del (P2) pomeni imeni 

dveh lastnikov podjetja (Polona, Peter), drugi del pa je latinska beseda »vision«, ki pomeni 

vidnost, kar je osnovno poslanstvo izbranega podjetja – da naročniki njihovih storitev 

postanejo vidni na spletu. To besedo so spremenili v Vizium – tudi vizija.  

Logotip podjetja je poleg imena ključnega pomena, saj predstavlja podjetje na spletni strani, 

na socialnih omrežjih, v glavi pisarniškega papirja itd. Tako je logotip izbranega podjetja 

krog, v katerem je izpisan naziv podjetja, spodaj pa je dodana tudi spletna povezava – 

www.p2vizium.si. Veliko pozornosti so posvetili tudi barvam, saj želijo, da ljudje prepoznajo 

njihovo ustvarjalnost in zanesljivost. Barva logotipa je oranžna v kombinaciji z modro barvo, 

saj želijo, da si ga obiskovalci zapomnijo. 

 

Slika 8: Logotip naše blagovne znamke 
 

Dodali so tudi slogan, ki na kratko napove dejavnost njihove blagovne znamke. 

 

Slika 9: Slogan blagovne znamke 

 

P2VIZIUM – storitve za popolno spletno pojavnost. 

 

http://www.p2vizium.si/
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Pred registracijo blagovne znamke so registrirali tudi spletno domeno, ki je pomembna, da 

obiskovalci najdejo njihovo spletno stran. Sama domena stane osem evrov na leto, poleg tega 

stroška pa je treba plačati še gostovanje, za kar je treba na leto odšteti nekaj več kot sto evrov. 

Domena izbranega podjetja bo zaradi večje prepoznavnosti imela enako ime kot njegova 

blagovna znamka. Registrirali so še nekaj domen in jih povezali s svojo spletno stranjo, da se 

izognejo težavam z zavzetjem domen. Gre za razmeroma majhne stroške, ki pa so nujno 

potrebni za njihovo spletno prepoznavnost. Preverili so razpoložljivost in se odločili za 

p2vizium.si in p2vizium.eu, saj si v prihodnosti želijo poslovati tudi izven Slovenije.  

Registracija blagovne znamke 

Blagovno znamko in logotip so registrirali na Uradu za intelektualno lastnino. Najprej je bila 

registrirana na fizično osebo, saj jim je to omogočilo, da rezervirajo ime podjetja in logotip. 

Dokler niso imeli pravne oblike podjetja in blagovne znamke, na spletni strani in omrežjih 

niso oglaševali, saj bi s tem kršili zakon. O tem so se pozanimali na tržnem inšpektoratu. V 

vmesnem času so vzpostavili vso spletno pojavnost in opravili registracijo na socialnih 

omrežjih. Tako so bili na spletni strani na ogled članki s področja trženja, nasveti, pa tudi 

druge aktualne vsebine. Blagovno znamko so registrirali šest mesecev prej, preden so podjetje 

registrirali kot pravno obliko. Strošek registracije blagovne znamke je znašal 250 evrov. V 

tem času so dejavnost razširili na socialna omrežja in se usmerili v pisanje člankov. Prehod iz 

informacijskega načina v prodajnega tako ni bil težak, saj so s pomočjo organske optimizacije 

ljudem že prej približali blagovno znamko. 

Ob prehodu iz fizične v pravno osebo so začeli z oglaševanjem blagovne znamke, 

poslovanjem in prodajo svojih storitev.  

Pri pregledovanju spletnih strani so pri konkurenci dobili okvirne cene storitev. 

Poslovni paket vsebuje naslednje storitve: 

 domena, spletna stran, gostovanje – 50 EUR na mesec, 

 pozicioniranje (Google AdWords) – od 150–1.000 EUR (odvisno od paketa – na število 

klikov), 

 optimizacija spletnih strani – do 95 EUR (1. mesto), 

 organska optimizacija – od 100 EUR dalje (odvisno od števila ključev), 

 Facebook kampanje – od 100 EUR dalje. 

Tako so se odločili, da za paket storitev, kamor spadajo vse zgoraj naštete storitve (razen 

vzdrževanja paketa), zaračunamo od 300 EUR dalje, vsako nadaljnjo storitev pa od 90 EUR 

dalje, odvisno od zahteve naročnika. 
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3.4 Implementacijski gradnik – interno udejanjanje blagovne znamke, 

komunikacija, tržne poti 

V tem poglavju smo opredelili interno udejanjanje blagovne znamke in tržne poti, s katerimi 

so v izbranem podjetju našli pot do kupcev.  

3.4.1 Interno udejanjanje blagovne znamke 

Zgodbo blagovne znamke so v podjetju lahko udejanili, saj so jo sami zgradila, morebitnim 

novim sodelavcem pa jo boda približala skozi njihovo razumevanje in vrednote podjetja. Ob 

gradnji blagovne znamke so upoštevali mnenja kupcev, saj so poskrbela za stalen odziv na 

socialnih omrežjih in na spletni strani, potrebno pa je bilo tudi stalno izobraževanje in 

sledenje trendom, ki se v spletnem trženju stalno spreminjajo. Hkrati sta prav lastnika podjetja 

postala glavna ambasadorja blagovne znamke, sčasoma pa bodo to tudi vedno bolj zadovoljni 

uporabniki njihovih storitev. Vrednote, ki jim sledijo, so zaupanje, kakovost, prilagajanje 

posameznemu kupcu in pomoč kupcem tudi po nakupu njihove storitve. Za prepoznavnost 

skrbijo tudi s prisotnostjo na dogodkih, da se predstavijo čim večjemu številu ljudi. Ves čas se 

trudijo, da so njihove storitve visoko kakovostne, konsistentne, uporabniki pa zadovoljni, kar 

je ključnega pomena za razvoj močne blagovne znamke.  

3.4.2 Komuniciranje 

Glavni ambasadorji blagovne znamke so kupci, ki pozitivno izkušnjo z blagovno znamko 

širijo preko socialnih omrežij. V podjetju se trudijo tudi za klasično komuniciranje, zato bodo 

pridobili kako znano osebnost ali podjetje, ki bo zadovoljno z njihovimi storitvami.  

Postavili so spletno stran, na kateri pišejo blog in ga delijo na socialna omrežja. Na blogu 

dnevno objavljajo članke s področja trženja in spletnih orodij, pa tudi članke, ki so pomembni 

za tiste, ki šele razmišljajo o podjetništvu. Objavljajo tudi članke za podjetnike, ki imajo 

težave pri poslovanju in si hočejo pridobiti večjo prepoznavnost in pojavnosti ter pridobiti 

nove kupce. Med temi članki so tudi spletne povezave, kjer lahko potencialni kupci kupijo 

storitve izbranega podjetja ali kupijo nadgradnjo člankov, ki bodo plačljivi.  

Socialna omrežja  

Za izbrano podjetje so zelo pomembna socialna omrežja, saj je njihovo poslovanje zasnovano 

na prepoznavnosti in razvoju blagovne znamke, zelo pomembna pa je tudi organska 

optimizacija spletnih strani, PPC (plačljivo oglaševanje) in oglaševanja na teh omrežjih. 

Vzpostavili so krožni tok med spletno stranjo in socialnimi omrežji, saj krožni tok organsko 

optimizira spletno stran in jo povzdigne na prve strani iskalnikov pod različnimi ključi. 
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 Facebook 

Tako uporabljajo socialno omrežje Facebook, saj ima največ uporabnikov, tam se 

predstavlja tudi večina podjetij ter segmenti ljudi, na katere ciljamo. Na začetku so na 

spletni strani odprli skupino z njihovim imenom ter dodali sezname naključnih ljudi, da bi 

pridobili čim več ljudi, ki se želijo vključiti v skupino, za deljenje vsebine prijateljem in 

znancem, da postanejo prepoznavni. Tam je tudi ime in logotip njihove blagovne znamke, 

podjetja samega pa do pridobitve pravne oblike podjetja niso oglaševali. Vsakodnevno na 

Facebook stran dodajajo članke, citate, slike ter video vsebine, da uporabniki delijo 

vsebino in da bo njihova skupina postala priljubljena. Ključna se jim zdi stalna interakcija 

z ljudmi v skupini, zato so tudi sami zastavljali vprašanja in sodelovali v pogovorih. 

To omrežje jim poleg brezplačne promocije nudi tudi plačljivo oglaševanje z metodo PPC, 

pri kateri Facebook zaračuna vsakič, ko nekdo klikne na njihov oglas, uporabnika pa, ko 

vpiše svoj elektronski naslov, preusmeri na njihovo ciljno stran. Z vpisom elektronskega 

naslova dobi uporabnik knjigo v pdf formatu z uporabnimi informacijami o zagonu 

podjetja. 

Po uveljavitvi pravne oblike podjetja so na Facebooku začeli oglaševati. S klikom na 

oglas je uporabnik preusmerjen na prodajno stran, kjer je deležen popusta pri eni izmed 

storitev. Tudi tu se poslužujejo PPC metode, da dosežejo segmente, ki so jih predhodno 

izbrali.  

 YouTube 

Že v teoretičnem delu smo navedli, da je video vsebina zelo pomembna in bo v 

prihodnosti postala najpomembnejša trženjska tehnika oglaševanja. Zato so v podjetju na 

YouTubu ustvarili svoj profil in tudi tam objavljali video vsebine in tako reklamirali svoje 

podjetje. Zelo pomembna sestavina njihovih video vsebin je udarna špica – intro, ki se 

pojavlja na začetku in na koncu video vsebine. V udarni špici se pojavita njihov logo in 

slogan z značilnimi barvami, poudarjena z glasbeno spremljavo, saj želijo, da njihova 

blagovna znamka postane prepoznavna in se vedenje o njej utrdi v glavah ljudi. Video 

vsebine predstavljajo področje trženja, intervjuje ljudi, ki se ukvarjajo s podjetništvom, 

opozarjajo na pomen spletne pojavnosti, pa tudi na pasti, na katere morajo biti pozorni, ko 

vstopajo na podjetniško pot. 

Pri vstopu na YouTube kanal so uporabili tehniko plačljivega oglaševanja, saj želijo, da 

njihovo vsebino vidi čim več ljudi, kar pa je moč doseči le s plačljivim oglaševanjem. Cilj 

podjetja je ustanovitev lastnega kanala, kjer bodo na enem mestu vidne vse njihove video 

vsebine, ki predstavljajo njihovo blagovno znamko. Vsekakor pa se YouTube ter 

Facebook ves čas močno povezujeta, saj vso video vsebino delijo na spletno stran podjetja 

in na Facebookovo skupino. Tako obiskovalci dobijo popolno sliko o dejavnosti izbranega 

podjetja. 
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 LinkedIn 

Spletno socialno omrežje LinkedIn nudi povezovanje s strokovnjaki istega področja, zato 

za ima blagovno znamko izbranega podjetja pomembno vlogo. Vsi člani ekipe so svoj 

profil ustvarili na tem socialnem omrežju in tam dnevno objavljajo članke, jih usmerjajo 

na stran podjetja in obratno. Obiskovalci, ki na spletno stran podjetja pridejo preko 

iskalnika Google, samodejno poskrbijo za organsko optimizacijo, posledično pa jih 

iskalnik Google prikazuje na prvih straneh pod različnimi ključi – iskalnimi besedami. 

Sčasoma so nekaj denarja vložili v LinkedIn oglaševanje, saj so na tak način svoj oglas 

prikazali točno določeni strukturi ljudi. Tudi tukaj ciljajo na ljudi, ki že imajo svoje 

podjetje ali jih podjetniška pot zanima in želijo ustanoviti lastno podjetje ter ga oglaševati 

na spletu. Osredotočili so se na populacijo, staro od 25–45 let, ki živi in dela na 

Gorenjskem ali v osrednji Sloveniji. V tej fazi so vzpostavili tudi spletno stran, ki je 

namenjena podjetjem. Poleg produktov in storitev, ki jih nudijo, je na spletni strani 

prikazan tudi logotip podjetja z značilnimi barvami, in zgodba o razvoju njihovega 

podjetja. LinkedIn uporabljajo tudi za iskanje novih sodelavcev, predvsem piscev člankov, 

pa tudi občasnih sodelavcev s področja programiranja in trženja. Pomemben del strategije 

je skrb za ugled blagovne znamke podjetja, kar so dosegli s kakovostno vsebino, odličnimi 

storitvami ter stalno pojavnostjo na tem omrežju. 

 Twitter 

Svoj profil za povečanje pojavnosti blagovne znamke so postavili tudi na Twitterju, kjer 

dnevno objavljajo kratke sestavke in slike s svoje spletne strani. Tudi člani tima so tam 

ustvarili svoje profile in jih povezali s profilom podjetja, vse z namenom višje organske 

optimizacije njihove spletne strani.  

Twitter uporabljamo tudi za plačljivo oglaševanje, saj jih zelo zanima trženje po 

elektronski pošti. Tudi tu ciljajo na skupino ljudi, ki smo jih že večkrat omenili. Glede 

ključnih besed so izbrali besede spletna stran, socialna omrežja, optimizacija, trženje, 

marketing. Izbrali so možnost, da obiskovalca preusmeri na ciljno stran podjetja. 

Spletni iskalniki 

Za izbrano podjetje je najbolj pomemben iskalnik Google, ki je največji in omogoča različne 

možnosti oglaševanja, hkrati pa je tudi najbolj razširjen med ljudmi. Je pa na Googlu PPC 

oglaševanje dražje, zato bodo v podjetju oglaševali tudi na iskalnikih Bing in Yahoo.  

Trženje po elektronski pošti  

Glavna strategija širjenja blagovne znamke podjetja je zasnovana na PPC oglaševanju, zato 

so elektronske naslove posameznikov in podjetij, ki gledajo vsebine podjetja, dosegli preko 

elektronske pošte in tako pridobili nove kupce. Tako imenovane poprodajne storitve so v 
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izbranem podjetju zelo pomembne. Ciljna stran je tesno povezana s socialnimi omrežji in 

obratno. Tako ciljna stran deluje v vseh fazah razvoja podjetja.  

Za pobiranje elektronske pošte sta na voljo dva velika ponudnika: GetResponse in AWeber. V 

podjetju so se odločili za AWeber, saj je veliko bolj učinkovit, ker gre manj pošte v neželeno 

pošto – spam kot pri GetRespons. AWeber je orodje, ki omogoča učinkovit pregled nad 

bazami elektronske pošte, kreiranje liste uporabnikov in kategorizacijo glede na vir prometa. 

To je pomembno, saj ni vsak promet enako učinkovit.  

V ponudbi podjetja ne bo nagradnih iger, saj veliko ljudi zanima le nagradna igra, ne pa 

produkt. Za preverjanje, koliko uporabnikov odpre elektronsko pošto in koliko tudi povezavo 

v tej pošti, bomo uporabljali PPC trženje, ki ni namenjeno le nakupom, ampak vsebuje 

nasvete, članke in koristne informacije. Tako vzpostavljajo zaupanje pri uporabnikih in 

skrbijo za ugled blagovne znamke, dolgoročno pa bodo tako še povečali prodaje storitve. 

Tovrstno trženje uporabnikom omogoča, da se odločijo, ali bodo na ciljno stran vpisal le svoj 

elektronski naslov, ali pa bodo odprl tudi povezavo, da bi dobili dovoljenje za uporabo 

spletnih vsebin podjetja.  

Po vpisu podatkov je uporabniku na voljo PDF vsebina, ki vsebuje teme, povezane z 

delovanjem podjetja. Te teme so trženje, podjetništvo ter spletno oglaševanje. Hkrati je 

uporabnik preusmerjen na prodajno stran, kjer dobi popust na določeno storitev. Na tak način 

so v podjetju pridobili več kupcev, saj je njihov cilj, da pridemo do elektronskega naslova 

uporabnika, ki služi za kasnejše oglaševanje. Zavedajo se, da uporabniki, ki jih te teme 

zanimajo, lahko kasneje postanejo kupci storitev in produktov podjetja. Na tak način so ljudje 

že vnaprej segmentirani.  

Google AdWords 

Pomembno orodje plačljivega oglaševanja je tudi Google AdWords, ki ga podjetja pogosto 

uporabljajo za oglaševanje. 

Po vpisu z Gmail računom podjetja vpišejo še svojo spletno stran. Nato izberejo možnost, da 

oglas podjetja vidijo le ljudje na določenem območju med določenim časom (delovni čas), saj 

želijo, da potencialni kupci pokličejo in se dogovorijo za sestanek. Naslednji korak je 

organizacija kampanj z različnimi oglasi in naslovi, saj tako dosežejo širši krog ljudi. Določili 

so tudi dnevni proračun oglaševanja, saj so te storitve plačljive.  

V podjetju uporabljajo več vrst oglasov: 

 besedilne oglase,  

 video oglase,  

 slikovne oglase in  

 odzivne oglase. 
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Storitev Google AdWords je zelo draga, zato so jo v podjetju uporabljali le ob začetku 

poslovanja in nato le občasno. Tudi na Googlu AdWords so uporabili PPC metodo, saj jim 

Google zaračuna le takrat, ko nekdo dejansko klikne na njihov oglas, kar pomeni, da ga ta 

zanima. Ko uporabnik klikne na oglas, ga Google preko oglasov Google AdWords preusmeri 

na prodajno stran podjetja. Za nakupe je na voljo prodajna stran, to je posebna spletna stran z 

nekaj podstranmi, dodane pa so tudi informacije o dosegljivosti podjetja (kontaktne 

informacije). 

Mobilno trženje  

Že v teoriji smo povedali, da je mobilno trženje najpomembnejša trženjska strategija. Tudi v 

izbranem podjetju izkoriščajo možnosti, ki jih nudi mobilno trženje, in sicer za razvoj njihove 

blagovne znamke, za oglaševanje podjetja ter kot možnost ponujanja trženjske strategije 

svojim kupcem. 

Uporaba mobilnega trženja omogoča, da vedno in povsod, ko je to potrebno, spremljajo svojo 

spletno pojavnost, kar pomeni, da časovno in krajevno niso omejeni. To je za razvoj podjetja 

zelo pomembno, saj je odzivnost pomemben vidik blagovne znamke. Posebno na začetku, ko 

še nimajo lastne pisarne, lahko delajo kar od doma oziroma povsod in takrat, kot je to 

potrebno. Mobilno trženje jim omogoča, da ves čas spremljajo, kaj se dogaja na njihovih 

spletnih straneh in socialnih omrežjih. Tako imajo pregled nad dogajanjem in sproti 

odpravljajo napake in tako skrbijo za nemoteno delovanje.  

S pridobitvijo pravne oblike podjetja pa mobilno trženje uporabljajo tudi za oglaševanje svoje 

blagovne znamke in za pridobivanje novih kupcev. Največja prednost podjetja je, da so ves 

čas dosegljivi in skrbijo za stalno interakcijo z ljudmi na socialnih omrežjih. Tudi tako skrbijo 

za razvoj blagovne znamke, saj jih uporabniki prepoznavajo kot zanesljive in odzivne. 

Ena od prednosti mobilnega trženja je tudi, da dosežejo ljudi, ki so blizu njihove lokacije. Na 

trg so dali tudi enostavno aplikacijo, na kateri so njihovi članki in video vsebina, ki so 

namenjeni obstoječim uporabnikom. Tudi tako stalno opozarjajo nase, kar je dobro za razvoj 

blagovne znamke podjetja. 

S pomočjo Google AdWordsa so v podjetju vzpostavili tudi kampanjo, ki je namenjena 

oglaševanju v mobilnih aplikacijah. Tam je napisano ime kampanje, možnost, da se njihov 

oglas prikazuje v mobilnih aplikacijah, spet pa so se omejili na Gorenjsko in osrednjo 

Slovenijo. Kategorija kampanje je spletno poslovanje s področja trženja. Izbrali so možnost 

CPA, kar pomeni plačljivo oglaševanje, ko uporabnik v oglas podjetja vpiše svoj elektronski 

naslov. Cilj podjetja je doseči čim več poprodajnih storitev.  
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Google Directory 

Google poleg prej naštetih storitev ponuja kar nekaj možnosti, da se na iskalniku poleg 

naslova podjetja pojavijo podatek o stiku, slika in zemljevid. Tako uporabniki laže najdejo 

podjetje ali ga pokličejo po telefonu. S pritiskom na znak, ki prestavlja stik, lahko vzpostavijo 

stik s sodelavci podjetja. Zelo uporabna funkcija je tudi zemljevid, ki uporabnike poveže z 

aplikacijo Google zemljevidi, ki je integriran tudi v Google Directory, in jih vodi do lokacije 

podjetja. Ta enostavna možnost je ključna, da ljudje podjetje najdejo ali z njim vzpostavijo 

stik nami. Tako jim ni treba brskati po spletni strani podjetja. 

Google analitika 

Google analitika pokaže, od kod generiramo promet na spletno stran izbranega podjetja. Tako 

vedo, ali obiskovalci pridejo na to stran iz organskega prometa ali iz trženja po elektronski 

pošti. Pokaže tudi, ali uporabniki dejansko vtipkajo ime podjetja v iskalnik, ali je promet 

prišel iz plačljivih vrst oglaševanja, kot je Google AdWords, ali PPC kampanj iz socialnih 

omrežij. Ugotovili so, da je bilo segmentiranje pravilna odločitev, saj podjetja in posameznike 

zanima naša ponudba, da se odločajo za nakup in se tudi vračajo k ponudbi. Obrestoval se je 

tudi trud sodelavcev podjetja, ki so ga vložili v prilagajanje blagovne znamke kupcem. 

3.4.3 Tržne poti  

Dejavnost podjetja je spletno trženje, ki za pot do kupcev uporablja spletna komunikacijska 

orodja, zato so se odločili, da neposredno dostopajo do kupcev, saj ta pristop ni učinkovit le 

za prodajo, ampak tudi za pridobivanje povratnih informacij o blagovni znamki podjetja, kar 

omogoča prilagajanje blagovne znamke potrebam kupcev. Za podjetje so pomemben 

komunikacijski kanal socialna omrežja, da sproti preverjajo komentarje o blagovni znamki. V 

primeru izbranega podjetja se zaradi posebnosti njihove dejavnosti (spletnega oglaševanja, 

optimizacije spletni strani …) tržne poti neposredno povezujejo s komunikacijskimi 

dejavnostmi podjetja. 

Tako so blagovno znamko predstavili na Facebook profilu, da so pri uporabnikih ustvarili 

zavedanje o njej. Ponudili so le nekaj glavnih informacij o blagovni znamki in jih spodbudili, 

da izrazijo mnenje o njej. Tako so jih v blagovno znamko najprej vključili, v naslednjem 

koraku pa so jih usmerili k nakupu. Za opravljanje nakupa so na Facebooku morali kliknili na 

povezavo, ki jih je preusmerila na spletno stran podjetja, kjer je blagovna znamka podjetja še 

podrobneje predstavljena, objavljen pa je tudi cenik storitev podjetja. Tako Facebook služi za 

informiranje in zbiranje odzivov o blagovni znamki, nakup pa kupci opravijo na spletni strani. 

Na Facebooku so odprli tudi rubriko Za zadovoljne kupce, kjer kupci lahko izražajo svoje 

zadovoljstvo (ali nezadovoljstvo) z blagovno znamko, predvsem pa, ali so povečali svojo 
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prepoznavnost in prodajo. Ponujamo tudi pogovor s strokovnjakom, ki pisno odgovarja na 

vprašanja kupcev oz. uporabnikov profila.  

Za doseganje kupcev so izbrali tudi druga socialna omrežja, kot so Twitter, Instagram in 

YouTube, saj je vsako omrežje specifično in na drug način nagovarja kupce. Svoj profil so 

ustvarili tudi na Twitterju, kjer dnevno objavljajo kratke sestavke in slike s svoje spletne 

strani, za več informacij pa obiskovalce preusmerjajo na svojo spletno stran, kjer lahko 

opravijo nakup. Tako je tudi na Instagramu, YouTube kanal pa so izkoristili za video oglase, 

ki jih delijo na Facebook, prikazujejo pa najpomembnejše elemente blagovne znamke 

izbranega podjetja in njihovo uporabnost za izvajanje spletnega trženja. Ostali video oglasi 

prikažejo odziv ambasadorjev blagovne znamke podjetja. To so zadovoljni kupci, 

strokovnjaki ali le ljudje, ki imajo sposobnost razglašanja, kako dobra in uporabna je neka 

blagovna znamka. Izkoristili so tudi moč blogov, v katerih predstavljajo spletno trženje kot 

panogo in njegov pomen pri oglaševanju podjetij.  

Z večanjem prepoznavnosti blagovne znamke in s širitvijo podjetja, ko bodo za boljši stik s 

kupci odprli tudi pisarno, bodo uporabili tudi možnosti, ki jih ponujajo posredni trženjski 

kanalov. To bo enostopenjski kanal, svoje storitve bodo ponudili podjetju, ki se ukvarja s 

prodajo že dobro poznanih in preizkušenih blagovnih znamk s področja spletnega trženja. Pri 

posredni prodaji bo močneje nakazano, komu je blagovna znamka podjetja namenjena in 

katere so njene prednosti, da poudarijo svojo drugačnost od konkurence. Tako bodo povečali 

prepoznavnost in prodajo, za ohranitev konkurenčnosti pa še vedno skrbijo preko 

neposrednega pristopa, saj želijo ohranjati tesne vezi s kupci, ki jim bodo vedno znova 

sporočali, kaj morajo spremeniti, da njihova blagovna znamka tudi obstane na trgu. 

3.5 Potrjevalni in ocenjevalni gradniki – vrednost 

Blagovna znamka podjetja deluje na spletu in za svoje delovanje uporabljala številna spletna 

orodja. Že pred samim delovanjem so najprej pri potencialnih kupcih preizkusili zamisel, da 

so dobili povratno informacijo, koliko ljudi bo sploh potrebovalo komplet storitev za 

pojavnost na spletu. Na spletni strani in na socialnih omrežjih so objavili zgodbo svoje 

blagovne znamke, pripravili prostor za komentarje in dodali kratek vprašalnik za mala in 

mikro podjetja ter za potencialne podjetnike (katere spletne storitve uporabljate, ali ste 

zadovoljni s spletno pojavnostjo, ali bi uporabljali storitev za popolno spletno pojavnost – 

spletna stran s povezavo na socialna omrežja, Google AdWords, optimizacija spletne strani in 

drugo). To so storili tudi z ostalimi gradniki blagovne znamke in tako blagovno znamko še 

bolj prilagodili željam kupcev. Za nakup je na voljo spletna stran, do katere kupci dostopajo 

le s klikom na socialnih omrežjih. 
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Povratne informacije glede blagovne znamke in zadovoljstva z nakupom kupci izražajo tako 

na spletni strani kot na socialnih omrežjih. Zanima jih prepoznavnost blagovne znamke, 

celotna ponudba, zadovoljstvo z nakupom, s ceno in odnos sodelavcev podjetja do strank. 

V podjetju so odprli skupino »Za (bodoče) podjetnike«, kjer se uporabniki pogovarjajo o 

podjetništvu in tudi o konkretni blagovni znamki. Ob obletnici delovanja podjetja so najavili 

tudi dogodek, kjer uporabniki dobijo brezplačno storitev, če pravilno odgovorijo, katere 

storitve podjetje ponuja. Za oglaševanje in za komentiranje blagovne znamke so uporabili tudi 

Twitter, ki zainteresirane preusmeri na njihovo spletno stran in jih tako seznani s ponudbo. Da 

dosežejo ljudi, ki uporabljajo mobilne naprave in berejo vsebine podjetja, uporabijo možnosti 

trženja po elektronski pošti. Tudi na mobilnih napravah lahko komentirajo ponudbo podjetja. 

Postopoma so zgradili tudi bazo ljudi in preko trženja po elektronski pošti dosegli 

zainteresirane tudi preko računalnika in mobilnih naprav, kjer jih pozovejo, da izrazijo svoje 

zadovoljstvo z blagovno znamko podjatja. 
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4 ZAKLJUČEK 

V teoretičnem delu smo najprej opredelili startup podjetja, potem pa smo predstavili še 

blagovno znamko teh podjetij, ki ni več statična, kot v klasičnih opredelitvah, ampak 

dinamična, saj uporabniki s svojimi odzivi ves čas sodelujejo pri njenem razvoju. Tako se 

blagovna znamka ves čas spreminja in gradi. Pri tem je v pomoč orodje SBFunnel 

(prispodoba lijaka), ki startup podjetjem za razumevanje kupcev nudi štiri stopnje, ki jih 

morajo opraviti, preden zgradijo blagovno znamko; te so: raziskovanje, razvijanje, 

implementacja in evalvacija. Orodje lijaka predstavi perspektivo podjetnika, ki ima širši 

pogled kot kupec, saj vključuje idejo podjetnika na eni strani, na drugi pa zadovoljevanje 

potreb sodobnega kupca, ki živi v okolju, polnem sprememb, in ima na voljo veliko 

informacij, produktov in storitev. To orodje vključuje pet gradnikov: temeljni gradnik z 

vizijo, kontekstni gradnik z raziskavo trga, ki zajema panogo, konkurenco, kupca in lastno 

podjetje, razvojni gradnik z zgodbo, implementacijski gradnik z internim udejanjanjem 

blagovne znamke, s komunikacijo in tržnimi potmi ter potrjevalni in ocenjevalni gradnik z 

vrednostjo blagovne znamke. 

V empiričnem delu je predstavljena vzpostavitev lastne blagovne znamke s pomočjo orodja 

SBFunnel (prispodoba lijaka). Blagovna znamka našega podjetja ponuja storitev, ki malim in 

mikro podjetjem ter posameznikom na Gorenjskem in v Ljubljani pomaga do popolne spletne 

pojavnosti, kar ne vključuje le izdelave spletne strani, ampak povezavo na socialna omrežja, 

ureditev domene, optimizacijo spletne strani na različnih iskalnikih, oglaševanje, svetovanje 

in še nekatere druge storitve. Naša blagovna znamka se imenuje P2VIZIUM in je kombinacija 

imen lastnikov (Polona in Peter) in latinske besede »vision«, ki pomeni vidnost. Slogan je 

»P2VIZIUM – storitve za popolno spletno pojavnost«. V našem timu skrbimo tudi za interno 

udejanjanje blagovne znamke, saj želimo, da bi naša blagovna znamka postala močna in 

prepoznavna. Kupcem smo se približali preko sodobnih komunikacijskih kanalov, kjer imajo 

pomembno mesto socialna omrežja, preko spletnih iskalnikov, e-mail marketinga, orodja 

Google AdWords in mobilnega marketinga. Ključno pa je, da smo uporabo spletnih storitev, 

kot jih za lastno spletno pojavnost uporabljamo sami, omogočili tudi našim kupcem. Uporaba 

orodja nam je pomagala do ugotovitve, da so možnosti za vstop na trg, in sicer predvsem 

zaradi paketa storitev in ugodne cene. Tako smo tudi v praksi dokazali, da orodje SBFunnel 

res omogoča, da startup podjetja zgradijo močno blagovno znamko, z njo vstopijo na trg in ne 

glede na konkurenco tam tudi ostanejo. 
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