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POVZETEK 

V magistrski nalogi je bil preučevan pomen oglaševanja osebnega trenerstva preko družbenih 
medijev. V vzorec je bilo vključenih 242 anketirancev iz celotne Slovenije, s starostnim 
razponom 10–80 let. Raziskovano je bilo, ali je Facebook statistično pomembnejši za 
pridobivanje strank kot Instagram, kakšno vlogo igrajo izkušnje v osebnem trenerstvu pri izbiri 
osebnega trenerja ter ali je cena glavni dejavnik pri odločitvi vadečih za osebnega trenerja. 
Rezultati so pokazali, da med družbenima medijema Facebook in Instagram ni razlik ter da 
igrajo izkušnje osebnega trenerja pomembno vlogo pri izbiri le-tega. Cena, ki je velikokrat 
glavni razlog pri izbiri izdelka ali storitve, še posebej v osebnem trenerstvu, pa v raziskavi ni 
imela pomembnejše statistične vloge, ampak so bili to dejavniki kakovosti storitve, pridobljenih 
znanj in lokacija storitve. 

Ključne besede: Facebook, Instagram, izkušnje, cena, kakovost storitve, pridobljena znanja, 
lokacija storitve.   

SUMMARY 

The importance of advertising personal trainers on social media has been studied in this master's 
thesis. 242 responders from all over Slovenia, with an age range from 10 to 80 years have filled 
out a questionnaire in order to conduct a survey. It was being established whether Facebook is 
statistically more important for acquiring clients in comparison to Instagram, what role does 
experience of a personal trainer play for respondents in choosing one, and whether the price is 
the major factor in respondents’ decision for a personal trainer. The survey results have shown 
no differences between Facebook and Instagram and that the experience of a personal trainer 
plays an important role for respondents in choosing one. Price, which is often the main reason 
for choosing a product or service, especially in personal training, did not play a significant 
statistical role in our research; however, trainer’s quality service, acquired knowledge and the 
location of service have proven to be major factors. 

Keywords: Facebook, Instagram, experience, price, quality service, acquired knowledge, 
location of service. 

UDK: 004.738.5:659.11(043.2) 
 



 

 



 

V 

VSEBINA 

1 Uvod ....................................................................................................................................... 1 
1.1 Namen magistrskega dela ............................................................................................... 2 

1.2 Cilji magistrskega dela .................................................................................................... 3 
1.3 Hipoteze .......................................................................................................................... 3 

1.4 Raziskovalne metode ...................................................................................................... 4 
1.5 Predpostavke in omejitve pri raziskavi ........................................................................... 5 

2 Oglaševanje ............................................................................................................................ 7 
2.1 Zgodovina oglaševanja .................................................................................................... 7 

2.2 Oblike oglaševanja .......................................................................................................... 8 
2.3 Cilji oglaševanja .............................................................................................................. 9 

3 Družbeni mediji ................................................................................................................... 11 
3.1 Rast družbenih medijev ................................................................................................. 12 

3.2 Facebook ....................................................................................................................... 15 
3.3 Instagram ....................................................................................................................... 16 

4 Oglaševanje preko družbenih medijev .............................................................................. 17 
4.1 Značilnosti oglaševanja preko družbenih medijev ........................................................ 18 

4.2 Razširjenost oglaševanja preko družbenih medijev v osebnem trenerstvu ................... 20 
5 Osebno trenerstvo ............................................................................................................... 23 

5.1 Individualno trenerstvo ................................................................................................. 24 
5.2 Skupinsko trenerstvo ..................................................................................................... 25 

5.3 Spletno trenerstvo .......................................................................................................... 26 
5.4 Trendi v osebnem trenerstvu ......................................................................................... 27 

6 Raziskava ............................................................................................................................. 29 
6.1 Cilji in metodologija ..................................................................................................... 29 

6.2 Raziskovalno orodje ...................................................................................................... 29 
6.3 Izvedba kvantitativne raziskave .................................................................................... 29 

6.4 Opis vzorca .................................................................................................................... 31 
6.5 Analiza kvantitativne raziskave .................................................................................... 35 

6.6 Preverjanje hipotez in interpretacija rezultatov kvantitativne raziskave ....................... 41 
7 Predlogi za nadaljnje delo in raziskovanja ....................................................................... 47 
8 Sklep .................................................................................................................................................. 48 

Literatura ............................................................................................................................................. 50 

Priloga .................................................................................................................................................. 54 



 

VI 

 
  



 

VII 

SLIKE 
Slika 1:   Rast števila uporabnikov družbenih medijev med letoma 2004–2018 ..................... 13 

Slika 2:   Rast števila uporabnikov družbenih medijev med letoma 2010–2021 ..................... 14 

Slika 3:   Najbolj popularni družbeni mediji leta 2018 ............................................................ 14 

Slika 4:   Delež prikazanih oglasov v digitalnih medijih po panogah v letu 2018 .................. 18 

Slika 5:   Poraba denarja v podjetjih po marketinških segmentih ............................................ 21 

Slika 6:   Primer individualnega trenerstva .............................................................................. 24 

Slika 7:   Primer skupinskega trenerstva .................................................................................. 25 

Slika 8:   Primer spletnega treninga preko aplikacije Viber .................................................... 27 

Slika 9:   Primernost medija za oglaševanje osebnih trenerjev ................................................ 42 

Slika 10: Dejavniki, ki imajo največji pomen pri odločitvi stranke za določenega 
trenerja ..................................................................................................................... 43 

Slika 11: V povprečju primerna cena za uro storitve osebnega trenerstva v Sloveniji za 
anketirance ............................................................................................................... 44 

Slika 12: Ali bi zaupali trenerjem, ki imajo ustrezno izobrazbo, vendar so na trgu dela 
manj časa? ............................................................................................................... 45 

Slika 13: Ali so za anketirance navedene izkušnje, reference in rezultati trenerja v 
oglasu na družbenih medijih pomemben faktor pri izbiri trenerja? ........................ 46 

 
PREGLEDNICE 

Preglednica 1:   Največji oglaševalci v Sloveniji po deležu leta 1998 ...................................... 8 

Preglednica 2:   Delitev družbenih medijev ............................................................................. 12 

Preglednica 3:   Prednosti in slabosti družbenega medija Facebook ....................................... 15 

Preglednica 4:   Prednosti in slabosti družbenega medija Instagram ....................................... 16 

Preglednica 5:   SWOT analiza trga osebnih trenerstev .......................................................... 28 

Preglednica 6:   Spol anketirancev ........................................................................................... 31 

Preglednica 7:   Starost anketirancev ....................................................................................... 32 

Preglednica 8:   Izobrazba anketirancev .................................................................................. 32 

Preglednica 9:   Načini pridobitve informacij o osebnem trenerju .......................................... 32 

Preglednica 10: Pogostost pojavljanja oglasov v družbenih medijih ....................................... 33 

Preglednica 11: Oglaševanje preko družbenih medijev ........................................................... 33 

Preglednica 12: Trenerji z ustrezno izobrazbo, vendar z manj izkušnjami ............................. 33 

Preglednica 13: Povprečna cena za uro storitve osebnega trenerstva v Sloveniji ................... 34 

Preglednica 14: Povprečno število sodelovanj z osebnimi trenerji ......................................... 34 

Preglednica 15: Vpliv pridobljenih izkušenj pri izbiri trenerja ............................................... 34 

Preglednica 16: Primernost medija za oglaševanje .................................................................. 36 

Preglednica 17: Dejavniki pri izbiri trenerja ............................................................................ 38 



 

VIII 

Preglednica 18: Vpliv dolžine opravljanja trenerskega poklica na pridobljene izkušnje ........ 40 

Preglednica 19: T-test za odvisne vzorce ................................................................................. 41 

Preglednica 20: T-test za en vzorec ......................................................................................... 42 

Preglednica 21: Hi-kvadrat test enakih verjetnosti .................................................................. 43 

Preglednica 22: Hi-kvadrat test enakih verjetnosti .................................................................. 44 

Preglednica 23: Pomembnost izkušenj, referenc in rezultatov trenerja v družbenih 
medijih za anketirance ................................................................................... 45 

 
  



 

IX 

KRAJŠAVE 
B2B 

B2C 
CAPI 

1KA 
HIIT 

SPSS 
SWOT 

TNW 
TNZ 

Business to business 

Business to customer 
Computer Assisted Personal Interviewing 

Enka spletna anketa 
High Intensity Interval Training 

Statistical Package for the Social Sciences 
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

Tangible Net Worth 
Trebuh noge zadnjica 

 



 

1 

1 UVOD  

Družbeni mediji so v zadnjih letih doživeli bliskovit vzpon, hkrati pa so postali vpliven kanal 
za komunikacijo digitalnega sveta. Z njimi se srečujemo vsakodnevno in imajo pomemben 
vpliv na poslovanje v vseh poslovnih segmentih. Nič drugače ni v svetu športa in fizične 
priprave, kjer s pomočjo kvalitetnih objav na družbenih medijih, kot sta na primer Facebook in 
Instagram, ljudje promovirajo svoje delo in tako pridobivajo stranke. 

Oglaševanje bi lahko najbolje opredelili kot učinkovito trženjsko komuniciranje, katerega 
končni cilj je prodaja izdelka ali storitve. Na trženjsko komuniciranje vpliva več faktorjev, med 
katerimi je vodilno oglaševanje. 

Dwivedi, Kapoor in Chen (2015, 21) menijo, da so družbena orodja postala neizpodbiten del 
človekovega vsakdana, ki se v zadnjem času kaže v poslovnem svetu, svetu skupnosti, 
organizacij, potrošnikov, forumov in drugje. Po njihovem mnenju bo uporaba socialnih orodij 
vsako leto večja, kar kažejo tudi zadnje študije medijskega marketinga (Pribožič 2016, 22). 

Večji delež oglaševanja se danes opravi preko svetovnega spleta. Če je bil svetovni splet 
številka ena v oglaševanju podjetij med letoma 2010–2015, so od leta 2015 primat prevzeli 
različni družbeni mediji, v prvi vrsti Facebook in Instagram, sledi jima Twitter. V statistični 
raziskavi eMarketer so dokazali, da število uporabnikov družbenih medijev vsako leto strmo 
narašča. Še več, ugotovili so, da več kot 70 % profesionalnih tržnikov večino časa namenja 
proučevanju družbenih orodij (The Growth of Social media marketing 2017). 

Za delo fitnes trenerjev je pomembno oglaševanje preko družbenih medijev, saj si tako preko 
podanih vsebin pomagajo pri svoji spletni izpostavljenosti, hkrati pa na podlagi prepoznavnosti 
in strokovnosti pomembno vplivajo na svoje poslovanje. V kolikor bodoči vadeči prepoznajo 
ustrezno znanje in kakovostno storitev, se nato najpogosteje na podlagi teh parametrov v 
kombinaciji s ceno storitve odločajo za nakup/najem treningov. Družbeni mediji temeljito 
vplivajo na način, kako komuniciramo in se med seboj povezujemo. Vse večjo vlogo imajo 
tudi pri marketinških dejavnostih podjetij, saj vedno več podjetij svojo marketinško strategijo 
gradi na najbolj globalno prepoznavnih družbenih medijih. Družbene medije lahko torej 
definiramo kot skupino brezplačnih aplikacij na spletu, ki so namenjeni povezovanju ljudi 
oziroma jih uporabljamo kot orodje za dosego ciljev (Moody 2010, 24–29). 

Tušek (2014) z raziskavo dokazuje, da večina podjetij ustvari spletni profil na kakšnem izmed 
družbenih omrežij (Facebook, LinkedIn) predvsem zaradi povečanja prodaje izdelkov in 
povečanja prepoznavnosti svojega podjetja. Sodeč po tej raziskavi se je izmed 252 
anketirancev približno 13 % vprašanih opredelilo za ustvarjenje uporabniškega računa na 
družbenih medijih zaradi konkurence. Zanimiv je podatek, da se je že leta 2014 približno 26 % 
ljudi zavedalo, da je prisotnost podjetij na družbenih medijih ključna za poslovanje (Tušek 
2014). 
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Kušar (2019) v svojem članku razlaga o pomembnosti družbenih medijev za poslovanje 
podjetij in navaja različne dejavnike uspešnosti, ki jih imajo družbeni mediji neposredno na 
podjetja. Izpostaviti velja, da družbeni mediji vplivajo na marketing – podjetja bodisi koristijo 
organske ali brezplačne metode za uresničitev svojih ciljev bodisi se odločajo za vedno 
popularnejše plačljive oglase, ki jih ponujajo platforme. Prav ti plačljivi oglasi na družbenih 
medijih so v svetu osebnega trenerstva vedno bolj priljubljeni, saj se lahko vsakdo znotraj 
platform osredotoči tako na geografsko kot tudi na starostno ciljanje potrošnikov. Takšni oglasi 
dajejo razliko pri končnem dobičku. Družbeni mediji obenem pomembno vplivajo na pregled 
poslovanja podjetij, imajo velik vpliv na prodajo storitev ter na komunikacijo med podjetjem 
in strankami. 
Smith (2019) dokazuje, da 71 % uporabnikov priporoča znamko drugi osebi na podlagi 
pozitivne izkušnje s to znamko na družbenih medijih. Raziskava je obenem pokazala, da več 
kot dva milijona podjetij po svetu za svoje produkte in storitve uporablja Facebook 
oglaševanje. V raziskavi je Smith predstavil, zakaj podjetja tako pogosto posegajo po 
družbenih medijih. Izpostavil je naslednje tri dejavnike:  
- zniževanje stroškov, 
- izbrano ciljno občinstvo, 
- uspešnost družbenega medija. 

Tudi ta raziskava nazorno potrjuje domneve, da je za osebne trenerje praktično neizogibna 
prisotnost na družbenih medijih, če želijo obstati na trgu delovne sile kot trenerji. 

Naša raziskava se od drugih razlikuje v tem, da bomo proučili področje, na katerem še ni bilo 
izvedene podobne raziskave. Četudi gre za izjemno popularno in razširjeno področje, se 
premalo osebnih trenerjev kot samostojnih podjetij zaveda pomembnosti oglaševanja preko 
družbenih medijev, zato je pomembno, da podrobneje spoznajo to področje. Podatki, 
pridobljeni z raziskavo, bodo v pomoč tako osebnim trenerjem kot fitnes centrom, saj bodo 
prikazali pomembnost oglaševanja osebnega trenerstva preko družbenih medijev. 

1.1 Namen magistrskega dela 

Namen raziskave je raziskati pomembnost oglaševanja osebnega trenerstva preko družbenih 
medijev in ugotoviti, v kolikšni meri družbeni mediji dejansko pripomorejo k pridobivanju 
strank za osebne trenerje na območju Slovenije.  
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1.2 Cilji magistrskega dela 

Ključni cilji magistrskega dela so: 
- proučiti pomembnost družbenih medijev v 21. stoletju, 
- proučiti dobre in slabe primere prakse oglaševanja preko družbenih medijev, 
- raziskati pomembnost oglaševanja osebnega trenerstva preko družbenih medijev, 
- raziskati razširjenosti oglaševanja v fitnes industriji, 
- proučiti, kateri dejavniki vplivajo na odločitev strank za izbiro osebnega trenerja, 
- na podlagi rezultatov podati predloge in priporočila za oglaševanje preko družbenih 

medijev za osebne trenerje. 

1.3 Hipoteze 

Hipoteza 1 (H1): Oglaševanje preko družbenega medija Facebook je statistično pomembnejše 
za pridobivanje strank za osebna trenerstva kot Instagram. 

Facebook in Instagram veljata za najbolj razširjena družbena medija. S potrditvijo te hipoteze 
bi dokazali, da ima Facebook večji doseg med iskalci osebnih trenerjev kot Instagram. 
Facebook in Instagram imata vsak svoje značilnosti, zato je odvisno, kaj je cilj 
posameznikovega iskanja. Zanemariti pa ne gre dejstva, da sta oba družbena medija v silovitem 
vzponu in ju tako ne smemo spregledati, saj sta ključni figuri pri gradnji blagovne znamke 
podjetja (Leibowitz 2018). 

Pri tej hipotezi smo s pomočjo t-testa za odvisna vzorca preverjali, ali se oglaševanje preko 
Facebooka statistično razlikuje pri pridobivanju strank od Instagrama. 

V tem primeru je odvisna spremenljivka Facebook, neodvisna spremenljivka pa Instagram. 
Anketirance smo prosili, da nam povedo, na katerih družbenih medijih so pridobili informacije 
o osebnem trenerju, in sicer so imeli na izbiro Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ali 
drugo. Povprašali smo jih tudi, kje ponavadi iščejo koristne informacije o razpoložljivih 
trenerjih v določenemu fitnesu. V zaključku smo primerjali rezultate o pogostosti uporabe 
Facebooka in Instagrama ter ostalih družbenih medijev in tako prišli do rezultatov. 

Hipoteza 2 (H2): Cena je najpomembnejši dejavnik pri odločitvi stranke za osebnega trenerja 
preko družbenih medijev. 

Kljub temu da prihaja kakovost storitve pri osebnih trenerstvih vedno bolj v ospredje, je cena 
v svetu osebnega trenerstva še vedno tisti dejavnik, na podlagi katerega se stranka odloči za 
trenerja. Zaradi dejstva, da trenerstvo še vedno spada med luksuzne storitve, je cena ključnega 
pomena, saj morajo ljudje zaradi gospodarske situacije pametno razporejati sredstva. 
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To potrjuje tudi Mumel (2001, 163), ki trdi, da so glavna vodila pri sprejemanju odločitev 
porabnika čas, denar ter zmožnost sprejemanja in procesiranja različnih informacij. 

Pri hipotezi 2 smo uporabili t-test, kjer smo preverjali dejavnike, ki imajo največji pomen pri 
odločitvi stranke za določenega trenerja. Preverjali smo ceno, lokacijo, pridobljena znanja, 
izkušnje trenerja, kakovost storitve, prisotnost na seminarjih in specializacije. Oblikovali smo 
Likertovo lestvico, kjer so imeli anketiranci naštete dejavnike odločitve, svojo odločitev pa so 
ovrednotili z vrednostjo od 1 do 5, pri čemer vrednost 1 izraža, da dejavnik sploh ne vpliva na 
izbiro trenerja, vrednost 2, da dejavnik ne vpliva na izbiro trenerja, vrednost 3, da se 
anketiranec ne more odločiti, vrednost 4, da dejavnik vpliva na izbiro trenerja, ter vrednost 5, 
da dejavnik zelo vpliva na izbiro trenerja. Na podlagi ugotovitev bomo hipotezo potrdili 
oziroma ovrgli. 

Hipoteza 3 (H3): Stranke bolj zaupajo trenerjem z večletnimi izkušnjami, ki se oglašujejo preko 
družbenih medijev, kot pa tistim, ki so šele vstopili na trg trenerstva. 

Izkušnje trenerja so izjemno pomembne, saj se izkušen trener lažje spopada z že znanimi 
situacijami. Tudi definicija o izkušnjah s strani Ministrstva za šolstvo in šport (b. l.) se glasi 
takole: »Izkušnje so vezane na praktične dogodke, v katerih je posameznik po metodi lastne 
kože prepoznal, katere strategije so bolj in katere manj učinkovite.«  

Na podlagi te hipoteze torej predpostavljamo, da bodo stranke bolj zaupale trenerjem, ki so na 
trgu dela dalj časa. 

Hipotezo 3 smo preverjali s pomočjo t-testa za odvisna vzorca. Odvisna spremenljivka v tej 
hipotezi je trener z večletnimi izkušnjami. Anketirancem smo zastavili naslednja vprašanja: 
Ali bi zaupali trenerjem, ki imajo ustrezno izobrazbo, vendar so na trgu dela manj časa? 
(ponujena odgovora: da ali ne); Kakšno vlogo igrajo po vašem mnenju izkušnje v osebnem 
trenerstvu? (ponujeni odgovori: 1 – zelo malo, 2 – malo, 3 – ne malo in ne veliko, 4 – veliko, 
5 – zelo veliko); Ali zaupate trenerjem, ki se oglašujejo preko družbenih medijev? (ponujena 
odgovora: da ali ne). 

Vse hipoteze smo preverjali na ravni 5-odstotnega tveganja (α = 0,05). 

1.4 Raziskovalne metode 

V teoretičnem delu smo proučevali znanstvena in teoretična dognanja na izbranem področju. 
V prvem delu magistrskega dela smo uporabili metodo opisovanja za predstavitev in 
opisovanje oglaševanja preko družbenih medijev. Z metodo študije primera smo analizirali 
stanje v oglaševalskem marketingu, pri tem pa smo proučevali domačo in tujo strokovno 
literaturo, ki je vezana na zastavljeno težavo. Z metodo povzemanja smo primerjali in 
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ovrednotili stanje v osebnem trenerstvu v Sloveniji ter povzeli različna stališča in ugotovitve 
avtorjev ter praks na omenjenem področju. 

Empirični del naloge temelji na kvantitativni raziskavi, v okviru katere smo izvedli tako 
terensko kot tudi spletno anketiranje. Raziskava je temeljila na primarnem zbiranju podatkov. 
Pri anketiranju smo se omejili na geografsko področje Republike Slovenije. 

Vzorec anketirancev je nenaključen. Izbrani anketiranci so tako moškega kot ženskega spola v 
razponu 10–80 let in so vključeni v nek trenažni proces pri osebnih trenerjih oziroma v fitnes 
centrih. Gre za aktivne ljudi, ki trenirajo pod vodstvom nekega trenerja bodisi na skupinskih 
bodisi na individualnih treningih.  

Vprašanja za terensko anketiranje smo pripravili na podlagi že narejenih anketnih vprašanj na 
raziskanem področju, spletno anketiranje pa smo izvedli preko spletne platforme 1KA, in sicer 
s pomočjo metode CAPI – računalniško podprto osebno anketiranje, kjer se odgovori 
zapisujejo v posebni strežnik, kjer se tudi shranjujejo. 

Za statistično analizo podatkov smo uporabili programsko opremo za analiziranje 
družboslovnih podatkov IMB SPSS Statistics, rezultate pa predstavili v obliki grafov in tabel 
s priloženimi obrazložitvami. Predvidena velikost vzorca raziskave je bila vsaj 100 enot, 
dosežena pa 242.  

V sklepnem delu magistrske naloge smo povzeli ugotovitve, podrobneje razložili rezultate 
raziskave ter podali smernice in priporočila za oglaševanje preko družbenih medijev za vse 
osebne trenerje širom Slovenije. 

1.5 Predpostavke in omejitve pri raziskavi 

Predpostavke v naši magistrski nalogi so naslednje: 
- zaradi vpliva družbenih medijev se bo število oglasov, namenjenih pridobivanju strank s 

strani trenerjev na družbenih medijih v prihodnosti povečevalo, 
- oglaševanje preko družbenih medijev bistveno pripomore k pridobivanju strank za osebna 

trenerstva, 
- pri odločitvi za osebnega trenerja so za stranko pomembni različni dejavniki, 
- z izvedeno anketo bomo pridobili podatke, ki bodo odražali dejavnike pri odločitvi strank 

za osebne trenerje, 
- anketiranci bodo pripravljeni na izpolnjevanje anketnega vprašalnika, 
- na podlagi rezultatov bomo podali priporočila trenerjem, kako najlažje pridobiti stranke s 

pomočjo oglaševanja preko družbenih medijev. 
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V magistrski nalogi imamo tudi določene omejitve: 
- v raziskavi bo zajeto celotno področje Republike Slovenije, 
- tema je obsežna, predvsem pa neraziskana, 
- nimamo dostopa do vseh strank v vseh fitnes centrih, zato v raziskavo ne bodo zajeti vsi 

vadeči, 
- anketiranje bo izvedeno pred fitnes sezono, zato bo prisotna časovna omejitev.
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2 OGLAŠEVANJE 

Oglaševanje je družbeni proces, saj prodira v vse pore družbenega življenja. Znotraj tega je 
marketinški proces, ki temelji na principih menjave med ljudmi. Lahko bi rekli, da je najbolj 
vidna in najbolj kontroverzna stran marketinškega menedžmenta oglaševanje in je zato deležno 
vedno večje pozornosti tudi v družboslovnem poučevanju. V rabi se vrstijo napačni izrazi kot: 
neposredni marketing, virusni marketing, gverilski marketing, marketing z dovoljenjem itd., 
vendar gre v vseh navedenih primerih za oblike oglaševanja, ki so seveda lahko le del celovitih 
marketinških naporov (Jančič in Žabkar 2013, 23). 

2.1 Zgodovina oglaševanja 

Oglaševanje je staro skoraj toliko kot civilizacija. Našli so tri tisoč let star papirus s preprosto 
sliko, s katero so v starodavnih Tebah oglaševali sužnje kot tržno blago. V srednjem veku je v 
trgovinah in na vratih delavnic viselo največ oglasov, ki so bili namenjeni predvsem 
večinskemu delu nepismenega prebivalstva, zato so bili oglasi takrat zasnovani predvsem s 
slikami ali kratkimi pismenimi sporočili. Napredek v oglaševanju je prinesel izum tiska. 
Posledično so se pojavili tiskani letaki in oglasi v časopisih. Tudi izum novih prometnih 
sredstev je omogočil hitrejše širjenje oglasov v medijih in knjigah. Prišlo je do t. i. zlate dobe 
ali razcveta oglaševanja. Že prvi angleški časopisi v 17. stoletju so objavljali oglase. Leta 1908 
je izšla Scottova knjiga Psychology of Advertising (Psihologija oglaševanja), ki je bila prva 
taka knjiga na svetu (Bračič 2009, 10).  

Jančič in Žabkar (2013, 35–45) sta zgodovino oglaševanja razdelila na štiri različna obdobja:  
1. doba antike, 
2. doba informiranja, 
3. doba pretiravanja, 
4. doba diferenciacije. 

Začetek zgodovine oglaševanja pri nas sega v 16. stoletje, tj. v dobo tiska. Takrat zaznamo 
prve pojave namenskega govora, ki mu lahko rečemo oglaševalski. Prvi tovrstni poskus 
najdemo v času protestantizma, ko je izšel oglasni list za Dalmatinov prevod Prvih Mojzesovih 
bukev tiskarja Mandeljca iz Ljubljane (Jančič in Žabkar 2013, po Kralj 2017, 55). 

Prvi slovenski oglas v tisku se je pojavil dvesto let kasneje, in sicer v nemško pišočem časopisu 
Kundshaftsblatt des Herzogtums Krein leta 1776, ki je bil dvojezični. Čisto slovenski prvi oglas 
pa se je pojavil leta 1784 v Laibacher Zeitung (Jančič in Žabkar 2013, po Kralj 2017, 55). 

Na prelomu iz 18. v 19. stoletje imamo nekaj slovenskih besedil, ki so prostor takratne 
publicistke poleg informacijskega izpolnjevala z očitnim namenom prepričevati o kakovosti 
izdelka in storitve, hkrati pa vzbujati radovednost o tem ali privabljati k obisku ter spodbujati 
k nakupu. Pojavijo se torej že besedila, ki so imele vplivanjske in prepričevalne učinke. Njihov 
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avtor je bil prvi slovenski pesnik, časnikar ter tvorec prvega slovenskega oglaševalnega 
besedila Oglasni list, Valentin Vodnik (Jančič in Žabkar 2013, po Kralj 2017, 55). 

Začetek slovenskega oglaševanja sega v leto 1797, kar pomeni, da je slovensko oglaševanje 
staro že 223 let. Začetek televizijskega oglaševanja v Sloveniji pa uvrščamo v začetek 
šestdesetih let 20. stoletja. Najbolj znana predstavnika tega področja takrat sta bila Jože Mušič 
in Miki Muster. Ko se je konec šestdesetih let postopoma razvil trg in ustvaril gospodarski 
napredek, je to sprožilo množico novih televizijskih oglasov. Prva slovenska oglaševalska 
agencija se je pojavila v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Ob koncu 20. stoletja, 
natančneje leta 1998, so raziskave pokazale, da je bilo največ takratnih oglasov prikazanih 
ravno na televiziji (42,33 %), sledili so ji dnevniki (24,29 %), tiskane revije (19,04 %), radio 
(9,04 %) in zunanji mediji (5,3 %) (Bračič 2009). 

Preglednica 1: Največji oglaševalci v Sloveniji po deležu leta 1998 

1. P&G 
2. Henkel Zlatorog 
3. Loterija Slovenije 
4. Športna loterija 
5. Wrigley 
6. Pejo trading 
7. Gajba TV 
8. SB Smithkline Beecham 

 
9. Mobitel 
10. Porsche Slovenija 
11. Telekom Slovenije 
12. AC Avto Triglav 
13. Revoz 
14. Colgate Palmolive 
15. Coca-Cola 

Vir: Korošec 2005, 19-21; povzeto po Pečjak 2006, 25-29; Bračič 2009, 13-15. 

2.2 Oblike oglaševanja 

Poznamo več oblik oglaševanja in med najpogosteje uporabljena orodja, preko katerih poteka 
oglaševanje danes, uvrščamo (Oletič 2013, 16–18): 
- Radio. Vseprisoten medij, ki ima velik potencial kot oglaševalski medij. Je vedno bolj 

priljubljen pri lokalnih oglaševalcih, regionalni in nacionalni oglaševalci pa imajo 
prepoznavno oglaševalsko prednost kot oglaševalski mediji. Znano je, da je potrebno 
nekatere oglase predvajati v točno določenem trenutku točno določenemu ciljnemu 
občinstvu, ki takrat posluša radio. Prednost je torej, da dosežemo ciljno občinstvo, slabost 
pa, da ni vizualen in se zaradi tega lahko pojavijo nakupne težave. 

- Televizija. Globalen medij, ki je prisoten skoraj povsod. Je unikaten, oseben in 
prikazovalen oglaševalski medij, hkrati pa je tudi draga in pomembna konkurenčna 
prednost. V različnih delih dneva se na televiziji vrtijo različni oglasi, ki so demografsko 
prilagojeni. Dober primer so oglasi TopShopa, ki ima zakupljen točno določen termin v 
dnevu, namenjen predvsem starejši populaciji. Televizija je edini medij, ki potrošniku 
hkrati ponuja tako vizualne kot zvočne čute. Gledalci lahko vidijo in slišijo proizvod, ki 
se uporablja, se identificirajo z uporabnikom tega proizvoda in si zamišljajo sebe v vlogi 



 

9 

uporabnika (Oletič 2013, 20). Med glavne prednosti sodi predstavitvena sposobnost in 
doseg potrošnikov, »ena na ena«, med glavne slabosti pa spadajo ogromni stroški tega 
oglaševanja in preklapljanje med televizijskimi kanali med reklamami. 

- Tisk. Lahko ga razdelimo na časopisni in revijalni tisk. Vsak ima svoje značilnosti, 
prednost in slabosti, razlikujeta pa se po dosegu ciljnega občinstva, pri čemer časopisi 
pokrivajo širše množice, množični trg, medtem ko revije dosežejo ožje skupine bralcev. 
Tiskani mediji omogočajo predstavitev podrobnih informacij, ki so lahko posredovane v 
bralčevem lastnem tempu. Oglasi v tiskanih medijih pa zahtevajo od bralca v splošnem 
nekaj truda, napora, da oglas deluje s svojim vplivom na bralca. Prednosti so predvsem 
visok vpliv na bralca in široka pokritost, slabost pa, da niso pokrite vse ciljne skupine ljudi 
in pa naraščajoča uporaba spleta (Štirn 2003, 10–13). 

- Plakati. Obstajajo že od nekdaj, vendar gre še zmeraj za ugodno in enostavno obliko 
oglaševanja (Štirn 2003, 42). Oglaševanje na plakatih je zelo prilagodljivo, saj je možno 
zakupiti posamezno lokacijo. Glavna prednost plakatov je, da so prisotni 24 ur na dan in 
da zanje ni ne daljinca ne hitrega obračanja strani. Prednost je tudi ta, da si ga marsikateri 
potrošnik z veseljem ogleda, seveda pod pogojem, da je izviren, domiseln in zanimiv. 
Slabost je predvsem ta, da so izpostavljeni vandalizmu in da je čakalna vrsta za najbolj 
priljubljene in opazne lokacije tudi po več mesecev (Štirn 2003, 19). 

- Splet. Medij, pri katerem potrošniki porabijo več časa kot pri časopisih ali revijah in je 
edini medij, kjer potrošnike od nakupa loči le en klik. V primerjavi z drugimi mediji splet 
zagotavlja boljše konkurenčne pogoje za oglaševalce. Glavne prednosti so ogromna 
kapaciteta prenosa, skladiščenje in dostava informacij pri odlični hitrosti in ustvarjanje 
novih socialnih kolektivnosti, slabost pa predvsem dostop in slabša kvaliteta prenosa ter 
razne cenzure v posameznih državah (Oletič 2013, 20–24). 

2.3 Cilji oglaševanja 

Glavni cilj oglaševanja je povečati prodajo oziroma izpostaviti določeno storitev ali izdelek. 
Pomembno je, da z oglaševanjem ohranjamo trenutno pozicijo izdelka ali storitve na trgu. 
Globalizacija trgov in naraščajoča konkurenca zahtevata oblikovanje učinkovitega programa 
oglaševanja za doseganje zastavljenih ciljev. Cilji oglaševanja morajo biti skladni s cilji 
marketinškega komuniciranja in ti vključujejo večjo prepoznavnost blagovne znamke, 
ustvarjanje zavedanja o blagovni znamki in oblikovanje želenih stališč pri porabnikih (Bratuša 
2015, 54).  

Cilji oglaševanja morajo biti (Kralj 2017, 18–20): 
- skladni s splošnimi in z marketinškimi cilji podjetja, 
- ustrezni glede priložnosti in nevarnosti, ki pretijo na trgu, 
- kvantitativni in merljivi, 
- pregledni (iz njih moramo biti razvidno, komu, kdaj in kaj želimo oglaševati), 
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- realistični, notranje konsistentni, jasni ter zapisani. 

V ciljih oglaševanja so natančno opredeljena geografska območja, pogostost oglaševanja in 
časovno obdobje. Med cilje oglaševanja pogosto sodijo (Kralj 2017, 19–21): 
- zavedanje znamke,  
- priklic znamke, 
- podobe (imidža) znamke, 
- nakupni nameni ali preizkus znamke, 
- umestitev znamke, 
- povečanje prodaje, 
- pridobivanje zaupanja in zvestobe znamki, 
- povečanje tržnega deleža, 
- povečanje prihodka ter dobička. 

Postavljanje ciljev omogoča njihovo vrednotenje in ugotavljanje uspešnosti programa 
oglaševanja. Doseganje ciljev oglaševanja pomeni tudi doseganje zastavljenih marketinških 
ciljev in splošnih ciljev organizacije (Bratuša 2015, 35). 

Cilje oglaševanja lahko razvrstimo v štiri kategorije, in sicer glede na to, ali je cilj oglaševanja 
obvestiti, prepričati, opomniti ali potrditi (Bratuša 2015, 7). 

Bratuša (2015, 7–8) razlaga te kategorije sledeče: 
- obveščevalno oglaševanje: namen je ustvariti zavedanje in poznavanje novih izdelkov ali 

novih značilnosti obstoječih izdelkov; 
- prepričevalno oglaševanje: namen je ustvariti všečnost, preferenco, prepričanje za nakup 

izdelka ali storitve; 
- opominjevalno oglaševanje: namen je ponovni nakup izdelkov ali storitev; 
- potrditveno oglaševanje: namen je prepričati sedanje uporabnike, da so dobro izbrali. 
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3 DRUŽBENI MEDIJI 

Globalizacija in razvoj družbenih medijev sta privedla do bliskovitega vzpona civilizacije v 
smislu informiranosti ljudi. Lahko bi celo rekli, da so družbeni mediji preoblikovali vsakdanjik 
človeštva, ker so spremenili ljudi iz bralcev v založnike. Družbeni mediji so torej sistem, kjer 
se prepletajo pogovori in izmenjave mnenj med avtorji, ljudmi in založniki (Bizjak 2012, 7). 

Uporabniki se na družbenih medijih zbirajo in ustvarjajo vsebine, jih delijo med seboj, 
sodelujejo ter si pomagajo z informacijami in pri njihovi organizaciji. Med orodja družbenih 
medijev štejemo bloge, podcaste, videocaste, wikije, forume, družbene zaznamke, družbene 
mreže, spletne skupnosti itd. (Bizjak 2012, 10). 

Glavna prednost spletnih družbenih medijev je, da nudijo posamezniku možnost ohranjanja 
stikov z ljudmi, s katerimi se zaradi takšnih ali drugačnih razlogov nikoli več ne bi srečal. 
Druga dobra lastnost in nekakšen pomen družbenih medijev pa je, da posameznik lahko gradi 
novo mrežo poznanstev in pridobiva prijatelje na enostavnejši način. Odnosi, zgrajeni na tak 
način, s pomočjo družbenih medijev zajemajo veliko številko uporabnikov interneta. Slabost, 
ki jo imajo družbeni mediji, je predvsem to, da ni več takšne potrebe po druženju, saj nam 
družbeni mediji omogočajo vpogled v njihova življenja (Jauh 2012, 12). 

Kaplan in Haenlein (2010, 62) sta razdelila družbene medije na 6 skupin (preglednica 2). 
Razdelila sta jih po treh teorijah, in sicer na teorijo o prisotnosti družbe (angl. social presence 
theory), teorijo bogatega medijskega sporočanja (angl. media richness theory) in teorijo 
samopredstavitve (angl. self presentation). Teorija o prisotnosti družbe določa razlikovanje 
medijev po stopnji prisotnosti interakcije, teorija bogatega medijskega sporočanja pa temelji 
na domnevi, da se mediji razlikujejo v stopnji bogatosti informacij, prodornosti informacij ter 
cilju zmanjšati negotovost med informacijami. Teorija samopredstavitve navaja obliko 
interakcij, s katero želi oseba kontrolirati vtis, ki ga imajo drugi o njem.
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Preglednica 2: Delitev družbenih medijev 
Prisotnost družbe/Bogato medijsko sporočanje 
Nizko Srednje Visoko 

Samopredstavitev/samorazkritje 
Visoko Spletni 

dnevnik 
Socialna 
omrežja 
(Facebook) 

Virtualni 
svetovi 
(Second 
life) 

Nizko Spletno 
soustvarjanje 
(Wikipedia) 

Vsebinske 
skupnosti 
(YouTube) 

Virtualne 
igre (World 
of Warcraft) 

Vir: Kaplan in Haenlein 2010, 62. 

Lah (2010, 100–108) razvršča družbene medije drugače, in sicer glede na: 
- orodja za komuniciranje in objavo vsebin (Wordpress, Twitter, Blogger), 
- orodja za sodelovanje (Wikipedia, Wikimedia, Delicious, Diigo), 
- orodja za družbeno mreženje (Facebook, Myspace, LinkedIn), 
- orodja za delitev oziroma skupno rabo vsebin (YouTube, Myspace, Flickr, Picasa, Digg, 

Scribd). 

3.1 Rast družbenih medijev 

Družbeni mediji so spremenili svet. Množična raba družbenih medijev spreminja način, kako 
lahko poiščemo in sodelujemo s poslovnimi partnerji, kako lahko dostopamo do informacij, ki 
nam jih omogočajo mediji, hkrati se pa tudi lažje politično opredeljujemo (Ospina 2019). 

Ospina (2019) pravi, da lahko o prvih zametkih družbenih medijev govorimo od leta 2004, ko 
je družbeni medij Myspace kot prvi izmed popularnih družbenih medijev dosegel milijon 
uporabnikov. Obstajajo še nekateri drugi mediji, ki so se prav tako razvili v začetku 21. stoletja, 
kot so Facebook, YouTube in Reddit, večina ostalih medijev pa je novodobnih. 

Nekoč zelo močni mediji so danes praktično izginili. Leta 2008 so bili mediji, kot so Hi5, 
Myspace in Friendster glavni konkurenti Facebooku, vendar so se njihovi deleži na trgu do leta 
2012 izgubili. Najbolj preseneča dejstvo, da je praktično čez noč izginil Myspace, ki je imel še 
leta 2006 v Ameriki več obiska kot pa spletni gigant Google. Zanimivo je tudi, da se je bila 
večina družbenih medijev, ki so preživela zadnje desetletje, primorana prilagoditi najbližjim 
konkurentom. Tipičen primer je Twitter, ki na začetku svojega delovanja ni ponujal možnosti, 
da bi njegovi uporabniki lahko nalagali slike ali video vsebine. Vse od leta 2011, ko so to 
omogočili svojim uporabnikom, je več kot 50 % njihove vsebine povezane s slikami oziroma z 
video vsebinami (Ospina 2019). 
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Slika 1: Rast števila uporabnikov družbenih medijev med letoma 2004–2018 
Vir: Clement 2019. 

Danes uporaba družbenih medijev strmo narašča. Januarja leta 2019 je bilo že 45 % prebivalcev 
prijavljenih vsaj na enem izmed najbolj popularnih medijev. Clement (2019) pričakuje, da bo 
ta številka še naprej rastla, saj imajo manj razviti trgi, ki imajo slabše razvito infrastrukturo, 
veliko prostora za napredek. Večina rasti družbenih medijev je odvisna predvsem od mobilnih 
naprav. Tako je leta 2019 azijski trg mobilne tehnologije po uporabi že prehitel tradicionalno 
najbolj dominantna trga mobilne tehnologije, tj. ameriškega in evropskega.  

Podjetja pri svojih marketinških aktivnostih najprej analizirajo, kateri družbeni medij bo najbolj 
pripomogel k njihovi rasti poslovanja, prodaje izdelkov ali storitev. Na podlagi tega nato gradijo 
družbeno medijsko aktivnost.  

Jagongo in Kinyua (2013, 213–220) sta izvedla zanimivo raziskavo o pomembnosti družbenih 
medijev za mala in srednje velika podjetja ter njihovo poslovanje v zahtevnem poslovnem 
okolju v Južni Afriki. Glede na rast, ki so jo imeli družbeni mediji že v letu 2013, sta 
predvidevala, da bodo v naslednjih desetih letih za mala in srednje velika podjetja ključna stvar 
za obstoj dejavniki, kot so prodornost, inovativnost in predvsem vseprisotnost na čim večjem 
številu družbenih medijev. Nadalje sta ugotovila, da družbeni mediji nudijo veliko dostopnost 
do trgov v Južni Afriki. Predvidevala pa sta tudi, da višina cene izdelkov ali storitev tistih 
podjetij, ki bodo v naslednjem desetletju aktivna preko družbenih medijev ne glede na 
geografsko območje, ne bo neposredno vplivala na njihovo poslovanje. 
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Slika 2: Rast števila uporabnikov družbenih medijev med letoma 2010–2021 
Vir: Clement 2019. 

Najpopularnejši družbeni medij je še naprej Facebook, ki je bil tudi prvi medij, ki mu je uspelo 
preseči milijardo uporabnikov. Ocenjeno je, da ima približno 2,4 milijarde mesečno aktivnih 
uporabnikov in je daleč najbolj obiskan medij. Njegov najbližji zasledovalec v letu 2018 je bil 
YouTube in je imel za približno 300 milijonov manj aktivnih uporabnikov, Instagram, ki je bil 
na tretjem mestu, pa več kot milijardo aktivnih uporabnikov manj. Največkrat nameščeni 
aplikaciji za komunikacijo v letu 2018 sta bili WhatsApp in Facebook Messenger (Clement 
2019). 

 

Slika 3: Najbolj popularni družbeni mediji leta 2018 
Vir: Clement 2019. 
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3.2 Facebook 

Začetki družbenega medija Facebook segajo v leto 2003, ko je ustanovitelj tega medija, Mark 
Zuckerberg, napisal programsko kodo za spletno stran, ki se je imenovala Facemash. Z vdorom 
v zaščiteno omrežje Harvardske univerze, katere študent je bil tudi sam, je pridobil imena in 
priimke študentov, ki jih je kasneje uporabil na svoji novi spletni strani. Obiskovalci te strani 
so lahko na zaslonu primerjali dve fotografiji študentov, pri čemer so se lahko odločili, kateri 
izmed študentov izgleda bolje. Nekaj dni kasneje je bila ta stran ukinjena s strani univerze, 
Zuckerberg pa se je soočal s hudimi obtožbami zaradi vdora, kršenja avtorskih pravic in zlorabe 
osebnih podatkov (Bellis 2020). 

Februarja leta 2004 je Zuckerberg ustvaril novo spletno stran z imenom TheFacebook. Ustvaril 
jo je z namenom boljšega spoznavanja študentov znotraj univerze. Dostop za študente 
Harvardske fakultete je bil sprva omejen, sčasoma so mu na pomoč priskočili prijatelji z 
univerze, ki so mu pomagali zagnati stran. Tako se je začela doba Facebooka (Bellis 2020). 

V letih od 2006–2019 je Facebook utrjeval svoj položaj na trgu. Danes je Facebook 
najpopularnejši družbeni medij z velikansko prednostjo pred najbližjimi zasledovalci. V letu 
2019 je Facebook ustvaril 70,7 milijard dolarjev prihodkov, večinoma s strani prodaje 
oglaševanja podjetjem. Količina podatkov, ki jo podjetje pridobi od svojih uporabnikov, mu 
omogoča prodajo dobro usmerjenega oglaševalskega prostora, zato naj bi se prihodki podjetja 
s pomočjo dobro zastavljene oglaševalske strategije v prihodnjih letih še naprej povečevali 
(Clement 2019). 

Kot vsako družbeno omrežje ima tudi Facebook svoje prednosti in slabosti. V naslednji 
preglednici bomo predstavili najpomembnejše pozitivne in negativne značilnosti.  

Preglednica 3: Prednosti in slabosti družbenega medija Facebook 

Prednosti: Slabosti: 
- najmočnejši družbeni medij, 
- pomemben medij za različna 

družbena povezovanja, 
- vedno bolj pomemben medij za 

oglaševanje izdelkov ali storitev, 
- omogoča komuniciranje preko video 

klica, 
- najhitrejši vir informacij za zadnja 

dogajanja, 
- medij, ki omogoča osebni portfolio. 

- varovanje osebnih podatkov posameznikov, 
- spoštovanje zasebnosti, 
- lažni profili, 
- obsedenost z informacijami, 
- odmik iz realnosti. 

Vir: Lah 2010, 52–55. 
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 3.3 Instagram 

Instagram je ena izmed največkrat prenešenih aplikacij danes ter velja za enega izmed najbolj 
aktivnih družbenih medijev, saj ljudje s celega sveta delijo svoje fotografije skoraj vsako 
sekundo dneva. Ta razširjen družbeni medij sta oktobra leta 2010 ustanovila ameriški 
programer ter podjetnik Kevin Systrom in ameriški programski inženir Mike Krieger. Razvoj 
se je začel v San Franciscu, ko sta želela razviti aplikacijo za prenos fotografij, kjer lahko 
uporabnik uporablja različne filtre in barvne odtenke za obdelavo svojih fotografij, omogočene 
so pa bile tudi video vsebine z omejenim trajanjem dolžine posnetka, in sicer na 15 sekund. 
Tako je nastal Instagram, katerega ime izhaja iz besed »Instant Telegram« (New Audience 
2018). 
Uspeh Instagrama se je začel leta 2012, ko je Instagram kupil družbeni gigant Facebook. Do 
julija leta 2012 je imel Instagram že 80 milijonov uporabnikov, v istem letu pa so mu dodali 
vsebine kot so (New Audience 2018):  
- mape za fotografije, 
- mobilne strani za fotografijo, 
- spletne profile.  

Leta 2013 je imel Instagram že več kot 150 milijonov uporabnikov, do konca leta pa so 
uporabnikom Facebooka omogočili še vpenjanje fotografij z Instagrama. Danes ima Instagram 
več kot 200 milijonov aktivnih uporabnikov z več kot 16 milijardami deljenih fotografij dnevno, 
55 milijonov objavljenih fotografij dnevno ter 1,2 milijarde podeljenih všečkov dnevno 
(Clement 2019). 

Podobno kot Facebook ima tudi Instagram prednosti in slabosti. 

Preglednica 4: Prednosti in slabosti družbenega medija Instagram 

Prednosti: Slabosti: 

- vpliven družbeni medij, 
- veliko število možnosti za urejanje 

fotografij, 
- možnost nastavljanja zasebnosti vsebin, 
- možnost objavljanja več fotografij hkrati, 
- uporabniki Instagrama so aktivnejši kot 

uporabniki drugih družbenih medijev, 
- večji organski doseg vsebin uporabnika, 
- možnost uporabe ključnikov. 

 

- podjetja se ne odločajo za uporabo 
oglaševanja preko Instagrama zaradi 
neučinkovitosti, 

- Instagram zgodba (angl. story), je za 
uporabnika dosegljiva samo 24 ur, nato 
izgine, 

- ne omogoča interakcije med uporabniki, 
če ne objavijo fotografij ali video vsebin, 

- uporablja ga predvsem mlajša populacija. 

Vir: O' Rourke 2018, 5.  
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4 OGLAŠEVANJE PREKO DRUŽBENIH MEDIJEV 

Oglaševanje spada med eno izmed petih glavnih komunikacijskih orodij, ki jih podjetja 
uporabljajo za komuniciranje s ciljnim občinstvom. Mednje spadajo tudi pospeševanje prodaje, 
neposredno trženje, odnosi z javnostmi ter osebna prodaja. Oglaševanje je ključnega pomena 
za doseganje geografsko razpršenih kupcev (Krajnc 2009, 8). Družbeni mediji so orodja, kjer 
najlažje dosežemo večjo skupino ljudi in pri katerih je sama uporaba brezplačna, zato narašča 
njihova uporaba v sodobnem poslovnem svetu. 

Poznamo aktivni in pasivni pristop promocije na družbenih medijih. Aktivni pristop služi kot 
orodje za komuniciranje, neposredno prodajo ter pridobivanje in ohranjanje strank. Ta pristop 
temelji na iskanju kupčevih potreb, izkušenj, konkurence in trendov. Pasivni pristop pa služi 
kot orodje za mreženje in pridobivanje novih poznanstev (Lisac 2017, 16). 

Swedowsky (2009) je navedel, da podjetja in posamezniki ne smejo spregledali pozitivnih 
učinkov oglaševanja preko družbenih medijev. Po njegovem prepričanju uporaba spleta in 
družbenih medijev za podjetja niso več luksuz, temveč nujnost. Podjetja so ugotovila, da 
uporabljajo uporabniki družbena omrežja zato, ker so zanimiva. Deljenje fotografij, idej, video 
vsebin ni bilo še nikoli preprostejše. Zato je pomembno, da imajo podjetja stalno interakcijo s 
potrošniki in trgovinami na drobno, družbeni mediji jim pa dajejo priložnost, da se približajo 
zahtevam njihovih odjemalcev. Swedowsky (2009) je prav tako mnenja, da je eden izmed 
namenov družbenih medijev, da poiščejo stvari, o katerih razmišljajo potrošniki. 

V Sloveniji je digitalno oglaševanje vedno popularnejše. Po raziskavi Slovenske agencije za 
digitalno oglaševanje (2019) je bilo v letu 2019 oglaševanje preko družbenih medijev v 
Sloveniji najbolj razširjeno, saj je 82 % podjetij v svoje aktivnosti vključevalo oglaševanje v 
družbenih medijih, 77 % podjetij je za svoje izdelke ali storitve uporabljalo iskalni marketing, 
73 % podjetij pa prikazno oglaševanje. 

V letu 2018 so imele največ prikazanih oglasov v digitalnih medijih po deležu v Sloveniji 
trgovine, sledijo jim oglasi s strani avtomobilizma in financ. 



 

18 

 

Slika 4: Delež prikazanih oglasov v digitalnih medijih po panogah v letu 2018 
Vir: Slovenska agencija za digitalno oglaševanje 2019. 

4.1 Značilnosti oglaševanja preko družbenih medijev 

Obstaja veliko marketinških strategij, kako naj bi ljudje tržili svoje izdelke ali storitve. Jolly 
(2020) je prepričan, da je lahko le ena marketinška strategija dobičkonosna od dneva, ko se 
posameznik ali podjetje odloči za trženje, in sicer je to oglaševanje preko družbenih medijev.  

Oglaševanje preko družbenih medijev ali ciljanje preko družbenih medijev sta oglaševanji, ki 
služita uporabnikom družbenih medijev. Družbena omrežja izkoriščajo informacije določenega 
segmenta uporabnikov, te informacije pa jim omogočajo prikazovanje zelo ustreznih informacij 
za določen segment prebivalstva. V mnogih primerih, ko se ciljni trgi uskladijo z uporabniško 
demografijo določenega družbenega omrežja, to zagotovi povečanje prodaje z nižjimi stroški.  

Funk (2013, 31) je prepričan, da imajo večja in bolj znana podjetja prednost pri oglaševanju 
preko največjih družbenih medijev proti ostalim, srednje velikim ali manjšim podjetjem. 
Potrošniki obiščejo njihove uradne Facebook in Twitter profile z namenom pridobiti 
ekskluziven popust ali pa ga obiščejo zgolj iz radovednosti oziroma iz potrebe po želenem 
izdelku ali storitvi, ki ga to podjetje nudi. Še več, Funk (2013, 32) pravi, da sta najpomembnejši 
stvari pri oglaševanju preko družbenih medijev priljubljenost podjetja in njihova emocionalna 
navezanost. 
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Tudi manjša podjetja, ki oglašujejo preko družbenih medijev, imajo določene prednosti 
Funk (2013, 33): 
- so izdelčno specializirana podjetja, ki bolje definirajo ciljno publiko. Njihova ciljna publika 

je bolj naravno strastna in lojalna, 
- hitreje se odzovejo na spremembe na trgu in lažje prilagajajo marketinško strategijo v 

primerjavi z velikimi podjetji, 
- nižji stroški oglaševanja preko družbenih medijev, gverilski marketing pa lahko včasih 

naredi večjo razliko kot zakupljena vsebina preko medijev. 

Družbene platforme, ki podpirajo oglase, lahko razdelimo na štiri dele (Jolly 2020): 
- družbena omrežja (Facebook, LinkedIn, Google +), 
- mikrobloge (Twitter, TumbIr), 
- deljenje fotografij (Instagram, Snapchat, Pinterest), 
- deljenje video vsebin (YouTube, Facebook Live, Periscope, Vimeo). 

Novi družbeni mediji se ustvarjajo praktično vsak teden, vendar večina ne bo nikoli uspela 
privabiti številnih uporabnikov. V letu 2020 je tako za podjetja najdonosnejše, da pričnejo 
oglaševati na najpopularnejših platformah, ki si po vrsti sledijo takole: Facebook, Instagram, 
Twitter, Pinterest, LinkedIn, Snapchat (Jolly 2020). 

Facebook je priljubljen med vsemi demografskimi skupinami, saj nudi natančne možnosti 
pridobivanja ciljnega občinstva. Prav to naredi ta družbeni medij odličen za začetno oglaševanje 
za podjetja. Facebook oglasi so ustvarjeni, da bi z njimi uresničili enega izmed treh glavnih 
širokih ciljev oglaševalske kampanje (Newberry 2019): 
- povečati zavedanje podjetja oziroma z njim povečati doseg objav, 
- povečati promet na spletni strani podjetja, povečati angažma uporabnikov, prepričati 

uporabnike, da si naložijo aplikacije podjetja oziroma jih povabiti k ogledu video vsebin. 
- prodajati preko katalogov, prepričati ljudi k fizičnim obiskom trgovin. 

Instagram, kot naslednji velik družbeni medij, omogoča objave slikovnega in video gradiva, je 
v lasti Facebooka. Zato omogoča tri iste glavne kategorije kot Facebook. Glavna razlika je, da 
je popularnejši med mlajšo generacijo, t. i. milenijci. Oblikovanje oglasov na Instagramu 
preslikava oblikovanje oglasov na Facebooku (Newberry 2019). Na Instagramu lahko ustvarite 
oglase tako za glavni del objav (angl. Instagram feed) kot tudi za Instagram zgodbe (angl. 
Instagram story). 

Twitter oglasi imajo pet različnih poslovnih ciljev (Newberry 2019): 
- spletni kliki in promoviranje različnih tvitov z namenom pričeti pogovore o lastnem 

podjetju ali blagovni znamki (angl. brand), 
- Twitter angažmaji in promoviranje različnih tvitov z namenom pričeti pogovore o lastnem 

podjetju (angl. brand), pri čemer podjetje plača za dodatne angažmaje, 
- oglaševanje Twitter profila in plačilo za vsakega novo pridobljenega sledilca, 
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- oglaševanje tvitov za pridobivanje ciljnega občinstva, 
- oglaševanje tvitov preko App kart (angl. App cards) za odpiranje tvojega Twitter profila. 

Zanimivo je predvsem dejstvo, da skoraj dve tretjini (65,5 %) Twitter uporabnikov predstavlja 
moška populacija (Kemp 2019). 

Pinterest je unikatni medij. Je vizualen, podobno kot Instagram, vendar ga za razliko od 
Instagrama uporablja 81 % ženske populacije (Kemp 2019). Znan je kot močan medij za 
prodajo preko spleta. Značilnosti oglaševanja preko Pinteresta so (Jolly 2020): 
- visok angažma uporabnikov, 
- fotografije so velikokrat zgrajene okoli ustvarjanja izdelkov po meri, 
- uporabniki namensko uporabljajo medij, da bi poiskali kreativne izdelke. 

LinkedIn je medij, kjer prevladujejo B2B uporabniki. Zaradi poslovno naravnane vsebine 
omogoča ciljno usmerjanje oglasov, ki temeljijo na poslovni kvalifikaciji, zato ga podjetja rada 
uporabljajo. Večina uporabnikov je starih 30–64 let (Jolly 2020). Razlika med LinkedIn in 
ostalimi družbenimi mediji je predvsem ta, da je LinkedIn primeren za B2B oglaševanja, 
medtem ko so ostali družbeni mediji primerni za B2C oglaševanja. 

Na LinkedIn platformi tako obstajajo tri vrste oglaševanj (Newberry 2019): 
- sponzorirane vsebine, ki omogočajo povečanje zavedanja tvojega podjetja oziroma 

blagovne znamke, 
- sponzorirana sporočila, ki ustvarijo večji angažma in ki povzročijo, da uporabniki obiščejo 

spletno stran podjetja, 
- sponzorirani tekstovni oglasi, ki omogočajo prepoznavanje dejavnosti podjetja. 

Snapchat je novejša platforma, ki ima 41 % uporabnikov v rangu med 18–34 leti (Kemp 2019). 
Snapchat oglasi se začnejo s sliko ali z video vsebino, ki je dolga do 10 sekund. Oglasi preko 
Snapchat medijev bodo uspešni takrat, ko bodo podjetja iskala naslednje tri stvari (Jolly 2019): 
- ozaveščanje blagovne znamke in doseganje mlajše ciljne populacije, 
- preusmerjanje prometa na spletno stran podjetja in povečanje angažmajev uporabnikov, 
- prepričevanje ljudi k fizičnim obiskom trgovin. 

4.2 Razširjenost oglaševanja preko družbenih medijev v osebnem trenerstvu 

Družbeni mediji so ljudem omogočili, da so začeli na mobilnih napravah izražati kreativnost z 
animacijami, videografijo in s fotografijo. Zaradi tega razloga industrije z vizualno 
privlačnostjo, kamor spadajo tudi osebna trenerstva, ki v zadnjem desetletju delujejo izjemno 
dobro, naraščajo. Živimo v času, v katerem družbeni mediji še nikoli niso tako vplivali na nas. 
Zaradi globalizacije je danes dostopnih veliko informacij in neverjetnih priložnosti za 
samooglaševanje, mreženje in raziskave. 
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Kvalitetna vsebina, kot so objave na blogih, video vsebine in infografike, so dobra dodana 
vrednost v osebnem trenerstvu, saj potencialna stranka lažje poišče in se odloči za osebnega 
trenerja. 

My personal fitness trainer (2020) raziskava je pokazala, da kar 38 % B2C podjetij v osebnem 
trenerstvu nima vsebinske strategije. Ko je nekdo kot trener postavljen na trg dela, kjer z 
drugimi dobesedno tekmuje za stranke, je pomembno, da ima dobro strategijo oglaševanja. 
Večina trenerjev v osebnem trenerstvu prisega na oglaševanje preko različnih oglasov, 
največkrat preko popularnih družbenih medijev, kot sta Facebook in Instagram. Njihov cilj je 
večinoma pridobiti uporabnike na svoj profil. 

Patel (2020) je v raziskavi zajel 208 podjetij, ki ustvarjajo od enega do 291 milijonov ameriških 
dolarjev letnega prometa. Ugotovil je, da večina podjetij, ne glede na njihovo velikost, porabi 
denar za Google in Facebook oglase. 

 

Slika 5: Poraba denarja v podjetjih po marketinških segmentih 
Vir: Patel 2020. 

Robb (2018) je mnenja, da so postali družbeni mediji učinkovito orodje za prepoznavnost 
blagovne znamke, še posebej med osebnimi trenerji. Ti si namreč želijo zgraditi ugled, ki je za 
stranko pozitiven, zanesljiv in natančen. Avtor svetuje čim večjo družbeno izpostavljenost na 
blogu, saj si tako potencialna stranka o trenerju ustvari pozitiven vtis, kar lahko kasneje vodi 
do zaupanja in do vzpostavitve sodelovanja. Je tudi mnenja, da osebni trenerji premalo 
uporabljajo družbene medije in da ne ustvarjajo angažmaja med popularnimi platformami. 
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Predlaga tudi, da naj bo njihova vsebina, ki jo objavljajo in kasneje oglašujejo, poučne narave, 
kjer si ljudje izmenjujejo mnenja. 
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5 OSEBNO TRENERSTVO 

Osebno trenerstvo je pojem, ki označuje telesno aktivnost pod nadzorom strokovno 
usposobljene osebe, trenerja in je prilagojena sposobnostim, zdravstvenemu stanju ter 
načrtovanju ciljev vadečega (Jakič 2011, 12, po Črtalič 2015, 12). 

Prvi zametki osebnega trenerstva segajo v obdobje grških žepnih držav, kjer so ljudje telovadili 
ob spremljavi glasbe ter pod budnim očesom strokovnjakov, nekakšnih osebnih trenerjev – 
paidotribov (Črtalič 2015, 19). Za očeta modernega pristopa k telesni vadbi in fitnes klubov 
velja Američan Jack LaLanne, ki je motiviral na tisoče Američanov preko televizijske oddaje, 
kjer je kot fitnes inštruktor v svojem fitnes centru Ballys gym prikazoval pravilno izvajanje vaj 
(Črtalič 2015, 15). 

V Sloveniji sega osebno trenerstvo v zgodnja 90. leta, ko je bila fitnes aktivnost kot športna 
dejavnost prvič obravnavana leta 1992 (Sila 2006, 4). Takrat priljubljene trim steze in druge 
aktivnosti v naravi so nasledili fitnes centri, v katerih se je začelo osebno trenerstvo v Sloveniji. 
Zanimivo je predvsem dejstvo, da je bila rast fitnes dejavnosti od leta 1992 do leta 2006 kar 
285 % (Sila 2006, 5). Leta 1999 je bila ustanovljena Fitnes zveza Slovenije (FZS), ki je 
nacionalna športna zveza ter članica olimpijskega komiteja Slovenije, ki na področju Republike 
Slovenije (RS) skrbi za vsestranski strokovni, kadrovski, vsebinski in organizacijski razvoj 
fitnesa in skupinskih vadb ter pilatesa (Wikipedija 2018). Lahko rečemo, da je bila prav 
ustanovitev te zveze rojstvo osebnega trenerstva v Sloveniji. 

Osebno trenerstvo se osredotoča na osebne cilje vsakega posameznika. Zaradi dejstva, da je 
vsak človek drugačen in z drugačnimi cilji, mora biti osebno trenerstvo dinamično in 
prilagodljivo. Če želi biti posameznik uspešen pri izpolnitvi svojih ciljev, se mora osredotočiti 
na svojo disciplino in rednost aktivnosti (D'Addario 2018, 4). Vsak, ki se ukvarja z osebnim 
trenerstvom, je profesionalec z obsegom znanj iz različnih področij. Največkrat ima dobre 
komunikacijske spretnosti in druga obnašanja, kar ga naredi primernega za vlogo trenerja. 
Trener svoje delo opravlja skozi vprašanja in dialoge s stranko, ki mu daje povratne informacije 
z obnašanjem, emocijami in različnimi gestikulacijami. S pridobljenimi informacijami skuša 
trener zastaviti uspešno strategijo, s katero bosta skupaj s stranko prišla do cilja (D'Addario 
2018, 5). 

Pozitivne stvari sodelovanja z osebnim trenerjem so (D'Addario 2018, 6): 
- večji osebni razvoj, 
- kvalitetnejše življenja, 
- večje zadovoljstvo pri delu, 
- sprememba profesionalne orientacije, 
- razjasnitev možnosti za odločanje, 
- boljša samopodoba, 
- povečanje samozavesti in vrednosti, 
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- izboljšanje finančnega stanja, 
- izpopolnitev poslovnih ciljev, 
- večja osredotočenost, 
- akcijsko načrtovanje. 

5.1 Individualno trenerstvo 

Individualno osebno trenerstvo je vrsta trenerstva, kjer vam strokovnjak (osebni trener) pomaga 
pri uresničitvi zastavljenih ciljev. Nudi vam strokovno pomoč pri izbiri ustrezne prehrane za 
uresničitev vašega cilja ter vas usmeri do pravilnih gibalnih vzorcev in je po mnenju Tuška 
(2009) »pravi motivator«. Je boljša in dražja oblika trenerstva v primerjavi s skupinskim, saj 
gre za individualno celostno obravnavo posameznika, s katero se lažje načrtuje ustrezen 
program vadbe, ki bo vadečega pripeljal oziroma ga skušal pripeljati čim bližje zastavljenim 
ciljem (Tušak 2009, po Črtalič 2015, 22). 

Za individualno trenerstvo se odločajo ljudje zaradi različnih razlogov. Največkrat se na osebne 
trenerje obrnejo zaradi želje po hujšanju ali pridobivanju mišične mase. Vse pogosteje se ljudje 
za ta način trenerstva odločajo tudi v postrehabilitacijske namene, saj ta način vadečemu 
omogoča, da karseda najbolje izkoristi čas in doseže zadane cilje z najmanjšo možnostjo 
poškodb. Individualno trenerstvo je tako primerno za posameznike vseh starosti. Mit, da otroci 
ne smejo biti vpeti v trenažen proces, je zastarel in napačen, res pa je, da mora biti vadba zanje 
prilagojena. Tudi starejši posamezniki bi morali biti bolj vpeti v trenažni proces, saj se jim z 
redno telesno aktivnostjo dviguje kostna gostota, kar pomembno vpliva na zmanjšanje 
osteoporoze (Seražin 2020). 

 

Slika 6: Primer individualnega trenerstva 
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Ne smemo pa prezreti dejstva, da se veliko ljudi odloči za individualno trenerstvo zaradi 
pomanjkanja motivacije in slabše biomehanike gibanja, zaradi katere lahko pride dolgoročno 
do poškodb. 

5.2 Skupinsko trenerstvo 

Skupinsko trenerstvo je oblika trenerstva z dvema ali več vadečimi hkrati, kjer vam strokovnjak 
(osebni trener) pomaga doseči zastavljene cilje. Gre za cenejšo obliko trenerstva, ki je v zadnjih 
letih vedno bolj priljubljeno, saj ga lahko izvajate praktično kjerkoli. Sodeč po članku Weller 
(2019) je kar 26 % manj verjetno, da bo oseba izpustila skupinski trening kot pa individualno 
osebno trenerstvo. Zanimiv je tudi podatek, da več kot 35 % vadečih, ki se vsaj enkrat pridružijo 
skupinski vadbi, kasneje ostane zvestih tej obliki vadbe. Večina ljudi se za skupinsko trenerstvo 
odloča zaradi pomanjkanja motivacije ali pa jim oblika vadbe »ena na ena« ni všeč (Weller 
2019). 

 

Slika 7: Primer skupinskega trenerstva 

Pri skupinskem trenerstvu so glede na cilj skupine, prostora in opreme, ki je na voljo, najboljše 
naslednje tri oblike treninga (Weller 2019): 
- Krožni trening je učinkovit pri manjši skupini. Njegova značilnost je, da se z lahkoto 

razporejajo vaje glede na treniranost vadečih. 
- Kettlebell trening je način skupinske vadbe, kjer vadeči trenirajo s posebnim 

pripomočkom, t. i. kettlebellom. Ta oblika treninga je učinkovita, ker se lahko z enim 
pripomočkom trenira celo telo in ta zavzame malo prostora. 
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- Trening za izgubo maščobe je popularen način treninga, kjer vsi vadeči trenirajo za isti cilj. 
Navadno je veliko ponovitev in vaj, cilj te vadbe pa je čim večja izguba kalorij v čim 
krajšem času. 

5.3 Spletno trenerstvo 

Spletno trenerstvo je novodobna oblika trenerstva, kjer trener preko aplikacije ali družbenega 
medija nadzoruje vadečega in ga usmerja pri treningu. Creveling (2019) navaja, da sta glavni 
prednosti spletnega trenerstva fleksibilnost in časovni management. S tremi milijardami 
spletnih uporabnikov in še dvema milijardama pričakovanih spletnih uporabnikov v naslednjih 
5 letih je selitev osebnega trenerstva na splet praktično nuja, kajti v nasprotnem primeru se bodo 
v prihodnosti prihodki osebnih trenerjev zmanjševali (Shaughnessy in Lutz 2015, 5). 

Dan ima le 24 ur in trener je lahko naenkrat samo na enem mestu. Zato je zelo pomembno, da 
gradijo trenerji svojo blagovno znamko preko spleta. Shaughnessy in Lutz (2015, 7) definirata 
spletno trenerstvo kot »virtualno okolje, kjer trener omogoči dostop svojim varovancem, s 
čimer pomnoži svoj prihodek brez dodatnih stroškov ali časa«.  

Poznamo več različnih možnosti spletnega trenerstva (Shaughnessy in Lutz 2015, 7): 
- spremljanje vadečega v živo preko aplikacije ali družbenega medija, 
- spremljanje napredka preko drugih različnih metod in aplikacij (Trainiac, Future, Excel, 

Word), 
- trenerstvo preko spletnih platform, kjer so že naloženi posnetki – na primer Malincin 

spletni program TNZ preoblikovanje telesa. 

Vsaka izmed zgoraj naštetih možnosti ima svoje prednosti in slabosti. Spremljanje preko 
aplikacije ali družbenega medija v živo je najdražja oblika spletnega trenerstva, vendar še vedno 
cenejša kot navadna oblika osebnega trenerstva. Značilnost te oblike trenerstva je, da trener 
vedno pripravi trening vnaprej, med samim treningom pa nato popravlja izvedbo teh vaj pri 
vadečem (Creveling 2019). Spremljanje napredka preko drugih aplikacij velja za obliko 
trenerstva v vzponu. Največkrat trener glede na predhodne cilje z vadečim napiše načrt vadbe 
v aplikacijo. V aplikaciji oziroma dokumentu se beleži napredek pri številu ponovitev, 
premaganih bremenih in telesnem obsegu. Za to obliko vadbe je značilno, da trener in vadeči 
nimata neposrednega stika ali pa je ta zelo redek (Shaughnessy in Lutz 2015, 26). Trenerstvo 
preko spletnih platform z že naloženimi posnetki je najcenejša oblika spletnega trenerstva, kjer 
dobi vadeči neomejen dostop do platforme, in sicer od trenutka, ko poravna zahtevan znesek 
storitve. Gre za najmanj oseben odnos, saj vadeči praktično nima stika s trenerjem. V Sloveniji 
sta najbolj znani platformi za trening z že naloženimi posnetki Malincin program TNZ 
preoblikovanje telesa in Geršičev program Popolna Postava. 
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Slika 8: Primer spletnega treninga preko aplikacije Viber 

5.4 Trendi v osebnem trenerstvu 

Osebno trenerstvo se vseskozi nadgrajuje in vsakodnevno prihaja do novosti na trgu osebnih 
trenerjev. Med leti 2013–2018 je bila povprečna rast v industriji osebnih trenerjev 1,9 %. 
IBISWorld (2019) je v svojem poročilu objavil, da je bilo največ povpraševanja po storitvah za 
izgubo telesne teže, večji je bil pa tudi interes za individualne treninge. Center za kontrolo in 
preprečevanje bolezni v ZDA (angl. Center for Disease Control and Prevention) je mnenja, da 
ima več kot tretjina Američanov težave s prekomerno težo, zato je povpraševanje po osebnih 
trenerjih v ZDA vedno večje. 

Wellness Creative Co (2019) je v članku povzel nekatere ključne ugotovitve, ki so rezultat 
raziskave 39 najbolj pronicljivih virov v industriji osebnih trenerstev v ZDA in Veliki Britaniji: 
- v ZDA je trg osebnih trenerstev vreden 9 milijard dolarjev, v Veliki Britaniji pa 783,5 

milijonov dolarjev (631 milijonov funtov), 
- v letu 2020 je bila zaenkrat rast osebnih trenerstev v ZDA in Veliki Britaniji 2,8 % in 

pričakujejo, da se bo še povečala, 
- v ZDA je registriranih 577.041 podjetij, povezanih z osebnim trenerstvom, v Veliki 

Britaniji pa 21.879. 
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SWOT analiza označuje naslednje značilnosti trga osebnih trenerstev: 

Preglednica 5: SWOT analiza trga osebnih trenerstev 

Prednosti: 
- povečanje razpoložljivega dohodka 

na prebivalca,  
- zmanjšanje nezaposlenosti, 
- povečanje povpraševanja za osebna 

trenerstva, 
- rast dobička v zadnjih 5 letih kljub 

konkurenci v fitnes industriji, 
- vse več kampanj proti debelosti. 

Slabosti: 
- osebni trening je sam po sebi 

povezan z razpoložljivim 
dohodkom, 

- veliko število ljudi in dolgoročna 
trajanja preobrazb lahko ljudi 
odvrnejo od aktivnosti. 

Priložnosti 
- osebni treningi mlajših generacij 

ponujajo izvrstno priložnost za 
osebne trenerje in fitnes centre, 

- povečanje interesa za osebne 
treninge, ki so ga spodbudili vse 
slabši trendi debelosti, vodi v močno 
povpraševanje po osebnih trenerjih, 

- ciljanje področij, kjer imajo ljudje 
večji prihodek, bo glavna priložnost 
in izziv za osebne trenerje v 
prihodnosti. 

Nevarnosti: 
- vse večja konkurenca in vse več 

spletnih video vsebin, kjer lahko 
ljudje skrbijo za svoje zdravje z 
nižjimi stroški, 

- v prihodnjih letih je pričakovati 
povečanje konkurence pri 
skupinskih vadbah. 

Vir: Wellness Creative Co 2019. 
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6 RAZISKAVA 

V prvem delu magistrske naloge smo s teoretičnimi izhodišči opisali razširjenost družbenih 
medijev v osebnem trenerstvu. V empiričnem delu naloge smo s pomočjo analiz potrdili 
oziroma ovrgli tri hipoteze na področju oglaševanja osebnega trenerstva preko družbenih 
medijev. 

6.1 Cilji in metodologija  

Pri raziskavi oglaševanja osebnega trenerstva preko družbenih medijev smo si postavili več 
ciljev. Najprej smo proučili pomembnost družbenih medijev v 21. stoletju in kakšen vpliv imajo 
pri oglaševanju. Nato smo proučili dobre in slabe prakse, ki jih nudijo družbeni mediji. V 
raziskavi smo se osredotočili predvsem na pomembnost oglaševanja preko družbenih medijev 
ter na razširjenost oglaševanja v fitnes industriji na splošno. Preko kvantitativne raziskave smo 
proučili ključne dejavnike, ki vplivajo na izbiro osebnega trenerja, ter na koncu podali 
priporočila za oglaševanje preko družbenih medijev za osebne trenerje v prihodnosti. Primarne 
podatke smo zbrali preko spletne ankete na spletnem portalu 1KA, kjer so udeleženci ostali 
anonimni.  

6.2 Raziskovalno orodje 

Za raziskovalno orodje smo izbrali spletni anketni vprašalnik, ki ga najdete v Prilogi 1. 
Zasnovan je bil v skladu s teorijo, da bi pridobili vse želene podatke za potrditev ali ovržbo 
zastavljenih hipotez. Kvantitativno raziskavo smo izvedli preko spletne platforme za 
anketiranje 1KA, in sicer s pomočjo metode CAPI – računalniškega podprtega osebnega 
anketiranja. Anketiranci so ostali v spletni anketi anonimni. Anketni vprašalnik sestavlja 13 
vprašanj, od tega jih je 10 vezanih na oglaševanje v osebnem trenerstvu, tri pa se nanašajo na 
socialno-demografske dejavnike. Anketa je bila aktivna 8 dni, in sicer 15.–23. aprila 2020. 

6.3 Izvedba kvantitativne raziskave 

Raziskava je bila izvedena tako, da lahko na podlagi zastavljenih anketnih vprašanj in kasnejše 
analize preko programa SPSS potrdimo ali ovržemo zastavljene hipoteze. 

Anketni vprašalnik je vseboval 13 vprašanj, pri katerih se je prvih 10 vprašanj nanašalo direktno 
na vse tri zastavljene hipoteze, preostala vprašanja pa so se nanašala na spol, starost in najvišjo 
doseženo javnoveljavno izobrazbo. 

Pri prvem vprašanju so morali anketiranci odgovoriti, na kakšen način so izvedeli za trenerja. 
Vprašanje je bilo razdeljeno tako, da so imeli na razpolago več možnih odgovorov. Zaradi lažje 
analize smo najprej združili najpomembnejše družbene medije za oglaševanje v en odgovor 
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(Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn). Nadalje smo anketirancem ponudili več možnosti 
družbenih medijev, ki danes niso več tako aktualni za oglaševanje in preko katerih bi lahko 
izvedeli za trenerja, (preko jumbo plakatov ter preko radia, televizije ali časopisa). Naslednja 
možnost je bila v današnjem času popularna metoda oglaševanja – Google oglaševanje. 
Rožanec in Sojer (2015, 36) opredeljujeta oglaševanja na Googlu kot »zakup ključne besede, 
za katere predvidevamo, da jih bodo potencialne stranke vpisale v iskalnik in tiste, ki 
predstavljajo naš produkt ali storitev«. Zadnji dve možnosti sta bili, da so anketiranci za trenerja 
izvedeli preko priporočil druge osebe ter drugje. Anketiranci so lahko izbrali samo en odgovor. 

Pri drugem vprašanju smo anketirance spraševali, na katerih družbenih medijih najpogosteje 
zasledijo oglase za osebna trenerstva. Izbirali so lahko med 7 odgovori: Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Twitter, Google oglaševanja, spletna stran trenerja in drugo. Podobno kot pri prvem 
vprašanju so anketiranci lahko izbrali samo en odgovor. 

Tretje vprašanje se je nanašalo na primernost medija za oglaševanje osebnih trenerjev. 
Anketiranci so lahko označili največ en odgovor pri vsakem navedenem mediju. Na izbiro so 
imeli najpogostejše družbene medije, tj. iste kot pri predhodnem vprašanju. Vprašanje smo 
ocenjevali z Likertovo petstopenjsko lestvico, kjer je vrednost 1 pomenila, da je medij zelo 
neprimeren, 2 je označevala, da je medij neprimeren, 3 je predstavljala, da se anketiranec ne 
more odločiti za primernost medija (je neodločen), 4 je pomenila, da je medij primeren, in 5, 
da je medij zelo primeren. 

Četrto vprašanje je anketirance spraševalo o dejavnikih, ki imajo največji pomen, ko se odločajo 
za določenega trenerja. Dejavniki, med katerimi so se anketiranci odločali, so bili: cena, 
lokacija, pridobljena znanja, kakovost storitve, prisotnost na seminarjih, specializacije in 
izkušnje trenerja. Tudi tukaj smo naredili Likertovo petstopenjsko lestvico, kjer je vrednost 1 
pomenila, da dejavnik sploh ne vpliva na izbiro trenerja, 2 je označevala, da dejavnik ne vpliva 
na izbiro trenerja, 3 je predstavljala, da se anketiranec ne more odločiti o vplivanju dejavnika 
na izbiro trenerja (je neodločen), 4 je pomenila, da dejavnik vpliva na izbiro trenerja, in 5, da 
dejavnik zelo vpliva na izbiro trenerja. Anketiranci so lahko izbrali en odgovor pri vsakem 
dejavniku.  

Peto vprašanje se je nanašalo na vlogo izkušenj v osebnem trenerstvu pri izbiri trenerja. 
Anketiranci so izbirali med štirimi dejavniki: manj kot 1 leto, 1–5 let, 5–10 let, ter več kot 10 
let. Na razpolago so imeli Likertovo petstopenjsko lestvico, kjer je vrednost 1 pomenila, da 
imajo trenerji zelo malo izkušenj, 2 je označevala, da imajo malo izkušenj, 3 je predstavljala, 
da nimajo ne malo in ne veliko izkušenj, 4 je pomenila, da imajo veliko izkušenj, in 5, da jih 
imajo zelo veliko. Pri vsakem dejavniku so lahko anketiranci izbrali samo en odgovor.  

Pri naslednjih dveh vprašanjih sta bila možna dva odgovora, kjer so lahko anketiranci 
odgovorili z da ali ne. Prvo vprašanje se je nanašalo na prepričljivost oglasov preko družbenih 
medijev za izbiro osebnega trenerja, naslednje pa je bilo vezano na zaupanje anketirancev 



 

31 

trenerjem, ki imajo ustrezno izobrazbo, vendar so prisotni na trgu dela manj časa. Anketiranci 
so lahko izbrali samo en odgovor.  

Pri osmem vprašanju nas je zanimalo, kakšna cena je primerna za anketirance za uro storitve 
osebnega trenerstva. Boh (2011) ceno opredeli kot v denarju izraženo vrednost, ki jo podjetje 
iztrži za svoj proizvod ali storitev. Anketiranci so imeli na izbiro šest odgovorov: manj kot 10 
evrov na uro, 11–20 evrov na uro, 21–30 evrov na uro, 31–40 evrov na uro, 41–50 evrov na uro 
in več kot 50 evrov na uro. Anketiranci so lahko izbrali samo en odgovor. 

Deveto in deseto vprašanje sta se nanašali na pomembnost izkušenj pri izbiri trenerja ter na 
število osebnih trenerjev, s katerimi so vadeči že sodelovali. Preostala vprašanja so se nanašala 
na socialno-demografski del, kjer nas je najprej zanimal spol anketiranca, nato starost 
anketiranca ter na koncu najvišja dosežena javnoveljavna izobrazba anketiranca. 

6.4 Opis vzorca 

Anketo je izpolnilo 450 ljudi iz celotne Slovenije. Po pregledu vseh anket je bilo ustrezno 
izpolnjenih 242. Vzorec je heteregon, saj sta bila vključena oba spola, in sicer 86 moških (36 
%) in 156 žensk (64 %). 

Preglednica 6: Spol anketirancev 
Spol Frekvenca Odstotek [%] 

1 (moški) 86 36 

2 (ženska) 156 64 

Skupaj 242 100 

Tudi glede starosti je bil vzorec heterogen, saj so bile v anketo zajete vse starostne skupine (10–
80 let). Največ anketirancev je bilo v starostnih skupinah 21–30 let (37 %) ter 31–40 let (35 %). 
Najmanj anketirancev je bilo v starostnem razponu 61–70 let – samo eden (0 % glede na celotno 
število), ter 71–80 let (1 %), kar ni presenetljiv podatek, saj so ljudje nad 60. letom manj fizično 
aktivni, kar je dokazala tudi raziskava Gradišar (2012). Raziskava, v kateri je bilo zajetih 1.313 
starostnikov nad 65 let iz šestih slovenskih regij, je pokazala, da jih je neaktivnih kar 59 % 
(Gradišar 2012, 44). 
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Preglednica 7: Starost anketirancev 
Starost Frekvenca Odstotek [%] 

1 (10–20 let) 8 3 

2 (21–30 let) 89 37 

3 (31–40 let) 85 35 

4 (41–50 let) 42 18 

5 (51–60 let) 15 6 

6 (61–70 let) 1 0 

7 (71–80 let) 2 1 

Skupaj 242 100 

Zaradi reprezentativnosti vzorca so bili vanj vključeni ljudje iz različnih poklicev, ki so dosegli 
tudi različne javnoveljavne izobrazbe. 

Preglednica 8: Izobrazba anketirancev 
Izobrazba Frekvenca Odstotek [%] 

1 (osnovna šola) 7 3 

2 (poklicna šola) 12 5 

3 (srednja šola) 82 34 

4 (višja oz. visoka šola) 102 42 

5 (magisterij) 37 15 

6 (doktorat) 2 1 

Skupaj 242 100 

Preglednica 8 prikazuje, da je imelo največ anketirancev višjo oziroma visoko izobrazbo          
(42 %), sledijo ji pa anketiranci z doseženo javnoveljavno izobrazbo srednje šole (34 %). 
Najmanj anketirancev je doktorjev (1 %) ter ljudi z osnovnošolsko izobrazbo (3 %). 

Preglednica 9: Načini pridobitve informacij o osebnem trenerju 
Podatki o osebnem trenerju Frekvenca Odstotek [%] 

1 (preko družbenih medijev (Facebook, 
Instagram, Twitter, LinkedIn)) 

113 47 

2 (preko jumbo plakatov) 0 0 

3 (preko radia, televizije ali časopisa) 0 0 

4 (preko Google oglaševanja) 3 1 

5 (preko priporočil druge osebe) 96 40 

6 (drugo) 30 12 

Skupaj 242 100 
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Pri načinih spoznavanja osebnega trenerja smo želeli izvedeti, kateri komunikacijski kanal za 
oglase je najbolj razširjen za pridobivanje informacij o osebnem trenerju. Največ anketirancev 
(47 %) je zapisalo, da pridobijo informacijo preko družbenih medijev (Facebook, Instagram, 
Twitter, LinkedIn). Temu sledijo priporočila drugih oseb (40 %). Za pridobivanje informacij 
preko drugih komunikacijskih kanalov se je opredelilo 12 % anketirancev. Približno 1 % 
anketirancev pa je za osebnega trenerja izvedelo preko Google oglaševanj. 

Preglednica 10: Pogostost pojavljanja oglasov v družbenih medijih 
Družbeni medij Frekvenca Odstotek [%] 

1 (Facebook) 113 47 

2 (Instagram) 111 46 

3 (LinkedIn) 2 1 

4 (Twitter) 0 0 

5 (Google oglaševanja) 8 3 

6 (spletna stran trenerja) 4 2 

7 (drugo) 4 2 

Skupaj 242 100 

Z odgovori na vprašanje glede pogostosti pojavljanja oglasov na družbenih medijih smo želeli 
ugotoviti, na katerem družbenem mediju se prikazuje največ oglasov, povezanih z osebnimi 
trenerstvi. Ugotovili smo, da največ anketirancev zasledi oglase na družbenih medijih Facebook 
(47 %) ter Instagram (46 %). Na tretjem mestu sledijo Google oglaševanja s 3 %. Za spletno 
stran trenerja in za drugo sta se odločila 2 % anketirancev. Na Twitterju pa anketiranci ne 
zasledijo nobenih oglasov, povezanih z osebnimi trenerstvi. 

Preglednica 11: Oglaševanje preko družbenih medijev 

Oglaševanje preko družbenih medijev Frekvenca Odstotek [%] 

1 (da) 116 48 

2 (ne) 126 52 

Skupaj 242 100 

Preglednica 11 prikazuje, ali oglasi preko družbenih medijev prepričajo ljudi v izbiro trenerja. 
52 % anketirancev meni, da temu ni tako, 48 % pa jih je na vprašanje odgovorilo pritrdilno. 

Preglednica 12: Trenerji z ustrezno izobrazbo, vendar z manj izkušnjami 

Izobrazba z manj izkušnjami Frekvenca Odstotek [%] 

1 (da ) 165 68 

2 (ne) 77 32 

Skupaj 242 100 



 

34 

Preglednica 12 prikazuje zaupanje anketirancev v trenerja, ki ima sicer ustrezno izobrazbo, 
vendar je na trgu dela manj časa. Približno 68 % anketirancev bi se odločilo za takšnega 
trenerja, medtem ko se jih 32 % s tem ne strinja. 

Preglednica 13: Povprečna cena za uro storitve osebnega trenerstva v Sloveniji 

Povprečna cena za uro osebnega trenerstva Frekvenca Odstotek [%] 

1 (manj kot 10 evrov na uro) 9 3 

2 (11–20 evrov na uro) 114 47 

3 (21–30 evrov na uro) 77 32 

4 (31–40 evrov na uro) 28 12 

5 (41–50 evrov na uro) 11 5 

6 (več kot 50 evrov na uro) 3 1 

Skupaj 242 100 

Iz preglednice 13 je razvidno, koliko denarja so anketiranci v povprečju pripravljeni odšteti za 
uro storitve osebnega trenerstva v Sloveniji. Za pridobitev čim realnejših odgovorov smo 
zneske razdelili na 6 razredov. Največ anketirancev (47 %) je za uro storitve osebnega 
trenerstva pripravljenih odšteti 11–20 evrov. Z 32 % sledi odgovor 21–30 evrov na uro. Na 
tretjem mestu z 12 % je odgovor 31–40 evrov na uro. 5 % anketirancev je odgovorilo, da so 
pripravljeni plačati 41–50 evrov na uro. Zadnji dve mesti v anketi sta zasedla odgovora manj 
kot 10 evrov na uro (3 %) ter več kot 50 evrov na uro (1 %). Na podlagi teh podatkov je moč 
sklepati, da igra cena še vedno veliko vlogo pri izbiri osebnega trenerja v Sloveniji. 

Preglednica 14: Povprečno število sodelovanj z osebnimi trenerji 

Povprečno število osebnih trenerjev Frekvenca Odstotek [%] 

1 (z 1 osebnim trenerjem) 99 41 

2 (več kot 1 osebnim trenerjem) 87 36 

3 (nisem še sodeloval z osebnim 
trenerjem) 56 23 

Skupaj 242 100 

Preglednica 14 prikazuje odgovore, s koliko osebnimi trenerji v povprečju sodeluje anketiranec. 
Največ anketirancev (41 %) je odgovorilo, da sodelujejo z enim osebnim trenerjem, 36 % jih 
sodeluje z več kot enim osebnim trenerjem, 23 % pa jih je odgovorilo, da še niso sodelovali z 
osebnim trenerjem. 

Preglednica 15: Vpliv pridobljenih izkušenj pri izbiri trenerja 

Odgovori Frekvenca Odstotek [%] 

1 (da) 188 78 

2 (ne) 54 22 

Skupaj 242 100 
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Iz preglednice 15 je razvidno, ali pridobljene izkušnje pri vadečem vplivajo na izbiro trenerja. 
Veliko anketirancev, natančneje 78 % jih je odgovorilo pritrdilno, medtem ko se jih 22 % s tem 
ne strinja. Iz odgovorov je moč sklepati, da igrajo izkušnje pomembno vlogo pri izbiri trenerja. 

6.5 Analiza kvantitativne raziskave 

Pri nekaterih vprašanjih so anketiranci ocenjevali, v kolikšni meri so zanje pomembni 
posamezni dejavniki pri izbiri osebnega trenerja, zato smo pri posameznih vprašanjih s pomočjo 
Likertove petstopenjske lestvice ocenjevali stopnjo pomembnosti posameznega dejavnika: 

1. Sploh ne vpliva/zelo neprimeren, 
2. Ne vpliva/neprimeren, 
3. Neodločen, 
4. Vpliva/primeren, 
5. Zelo vpliva/ zelo primeren. 
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Preglednica 16: Primernost medija za oglaševanje 
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Preglednica 16 prikazuje primernost družbenih medijev za oglaševanje osebnih trenerjev. Iz 
odgovorov je razvidno, da je za anketirance najprimernejši družbeni medij Instagram, s 
povprečjem 4,2 – 45 % anketirancev je glasovalo, da je Instagram zelo primeren za oglaševanje, 
36 % ga je opredelilo kot primernega, 13 % pa jih se ni moglo odločiti. Sledi družbeni medij 
Facebook, ki je imel drugo najvišjo povprečno oceno, tj. 4,1 – kar 38 % anketirancev ga je 
opredelilo kot zelo primernega, 43 % kot primernega, 15 % pa se ni moglo odločiti. Spletna 
oglaševanja zasedajo tretje mesto s povprečjem 4,0. Pri spletnem oglaševanju je za odgovor 
primeren medij glasovalo kar 45 % anketirancev. S povprečjem 3,8 so na četrtem mestu Google 
oglaševanja, kjer je 24 % anketirancev označilo medij kot zelo primeren, kar   40 % pa jih meni, 
da je primeren. Dejavnik »drugo« je imel povprečno oceno 3,4. Največ, tj.       53 % anketirancev 
pri omenjenem dejavniku ni bilo odločenih. Najnižji povprečni oceni imata medija LinkedIn 
(3,1) in Twitter (2,9).  
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Preglednica 17: Dejavniki pri izbiri trenerja 
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Stranke pri izbiri osebnega trenerja upoštevajo več dejavnikov, zato smo odločili, da bomo s 
pomočjo Likertove petstopenjske lestvice ocenjevali, kako posamezen dejavnik vpliva na 
odločitev stranke. Najvišjo povprečno oceno 4,7 je dosegel dejavnik »kakovost storitve« – kar 
76 % anketirancev meni, da omenjeni dejavnik zelo vpliva na odločitev za osebnega trenerja. 
Sledita dejavnika »pridobljena znanja« in »izkušnje trenerja« s povprečno oceno 4,5. Oba 
dejavnika sta dosegla 63 %, kar pomeni, da zelo vplivata na izbiro osebnega trenerja. Dejavnik 
»lokacija« je imel povprečno oceno 4,3 – 42 % anketirancev je glasovalo, da le-ta vpliva na 
izbiro trenerja, 48 % pa jih meni, da zelo vpliva na izbiro. Dejavnik »cena« je imel povprečje 
4,0, kar je presenetljiv podatek. Le 22 % anketirancev je glasovalo, da cena zelo vpliva na izbiro 
trenerja, kar 62 % pa jih meni, da vpliva. Najmanjšo povprečno oceno (3,8) je imel dejavnik 
»prisotnost na seminarjih«.  
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Preglednica 18: Vpliv dolžine opravljanja trenerskega poklica na 
pridobljene izkušnje 
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Preglednica 18 prikazuje, v kolikšni meri dolžina opravljanja trenerskega poklica vpliva na 
pridobljene izkušnje trenerja. Največ anketirancev (66 %) je glasovalo, da ima več kot 10 let 
opravljanja trenerskega poklica največji vpliv na izkušnje, saj je bilo povprečje 4,4. S 
povprečno oceno 4,1 sledi odgovor 5–10 let opravljanja poklica osebnega trenerja – največ 
anketirancev (42 %) je glasovalo, da ta dolžina opravljanja trenerskega poklica vpliva na 
trenerjeve izkušnje. Povprečno oceno 3,6 ima opravljanje trenerskega poklica 1–5 let, kjer je 
bilo zopet največ anketirancev (38 %) mnenja, da dolžina opravljanja poklica vpliva na 
trenerske izkušnje. S povprečno oceno 2,9 dolžina opravljanja trenerskega poklica najmanj 
vpliva na izkušnje, kadar trener opravlja poklic manj kot 1 leto – največ anketirancev (24 %) je 
glasovalo, da ta dolžina opravljanja poklica ne vpliva na pridobljene izkušnje, 21 % pa jih meni, 
da takšna dolžina sploh nima vpliva. Sklepamo lahko, da dolžina opravljanja trenerskega 
poklica v veliki meri vpliva na pridobljene izkušnje. 

6.6 Preverjanje hipotez in interpretacija rezultatov kvantitativne raziskave 

Za preverjanje naših hipotez bomo pri prvi hipotezi (H1) uporabili t-test za odvisne vzorce, pri 
drugi hipotezi (H2) t-test za en vzorec, pri tretji hipotezi (H3) pa hi-kvadrat test enakih 
verjetnosti. 

Statistik.si (2020) definira t-test kot »zelo pogosto uporabljeno statistično metodo v vseh vrstah 
raziskav, ki se je najpogosteje poslužujejo študenti dodiplomskega in podiplomskega študija«. 
Poznamo tri vrste tega testa, in sicer t-test za en vzorec, ki smo ga uporabili tudi sami, t-test za 
neodvisne vzorce ter t-test za odvisne vzorce (Statistik.si 2020). 

Pri prvi hipotezi (H1) smo predpostavljali, da je Facebook statistično pomembnejši družbeni 
medij za pridobivanje strank za osebna trenerstva kot Instagram. 

Preglednica 19: T-test za odvisne vzorce 
T-test za odvisne vzorce 
(»Paired sample t-test«) 

N Povprečje Std. odklon t P 

Facebook 242 4,13 0,896 -1,641 0,102 

Instagram  242 4,21 0,939 

Iz preglednice 19 je moč razbrati, da oglaševanje preko družbenega medija Facebook po mnenju 
anketirancev ni statistično primernejše za pridobivanje strank za osebna trenerstva kot 
oglaševanje preko družbenega medija Instagram na ravni stopnje značilnosti α = 0,05                   
(p = 0,120 > 0,05). Anketiranci so družbena medija označili za približno enako primerna. 
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Slika 9: Primernost medija za oglaševanje osebnih trenerjev 

Pri drugi hipotezi (H2) smo predpostavljali, da je cena najpomembnejši dejavnik pri odločitvi 
za osebnega trenerja preko družbenih medijev. 

Preglednica 20: T-test za en vzorec 
T-test za en vzorec »One-Sample Statistics« (eksperimentalna vrednost = 4,70) 

Spremenljivke N Povprečje Std. odklon t P 

kakovost storitve 242 4,70 0,635 0,073 0,942 

pridobljena znanja 242 4,53 0,717 -2,535 0,014 

izkušnje trenerja 242 4,53 0,729 -2,493 0,014 

lokacija 242 4,29 0,915 -4,839 0,000 

specializacije 242 4,08 0,913 -7,259 0,000 

cena 242 3,96 0,852 -9,356 0,000 

prisotnost na seminarjih 242 3,82 1,089 -8,692 0,000 

Preglednica 20 prikazuje, da je kakovost storitve najpomembnejši dejavnik pri odločitvi stranke 
za določenega trenerja, saj so ostali dejavniki v povprečju statistično manj pomembni                    
(p < 0,005). Cena ter prisotnost na seminarjih sta v povprečju še najmanj pomembna dejavnika.  

4,13

4,21

1 2 3 4 5

Facebook

Instagram
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Slika 10: Dejavniki, ki imajo največji pomen pri odločitvi stranke za določenega 
trenerja 

Pri drugi hipotezi smo naredili za ceno še hi-kvadrat test enakih verjetnosti, kjer smo zaradi 
večjega števila enot naredili le dve kategoriji – primerna cena do 30 € in primerna cena nad   30 
€. 

Preglednica 21: Hi-kvadrat test enakih verjetnosti 
V povprečju, kakšna 
se vam zdi primerna 
cena za uro storitve 
osebnega trenerstva 
v Sloveniji? 

Dejansko št. 
odgovorov 

Pričakovano št. 
odgovorov Reziduali Hi-kvadrat p 

do 30 € 200 121,0 79,0 
103,157 0,000 nad 30 € 42 121,0 -79,0 

Skupaj 242 

V preglednici 21 je dejansko število odgovorov statistika na vzorcu, pričakovano število 
odgovorov pa je pričakovano število odgovorov na vzorcu, če razlik ne bi bilo. Dovolj visoki 
reziduali od pričakovanega števila odgovorov nam povedo, da so anketirani statistično značilno 
izbrali primerno ceno za uro storitve osebnega trenerstva v Sloveniji do 30 € (200 proti 42). 
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 Slika 11: V povprečju primerna cena za uro storitve osebnega trenerstva v Sloveniji za 
anketirance 

Pri tretji hipotezi (H3) smo predpostavljali, da stranke bolj zaupajo trenerjem z večletnimi 
izkušnjami, ki se oglašujejo preko družbenih medijev, kot pa tistim, ki so šele prišli na trg dela.  

Preglednica 22: Hi-kvadrat test enakih verjetnosti 
Ali bi zaupali 
trenerjem, ki imajo 
ustrezno izobrazbo, 
vendar so na trgu 
dela manj časa? 

Dejansko št. odgovorov Pričakovano št. odgovorov        Reziduali Hi-kvadrat p 

Da 166 121,0 45,0 33,471 0,000 

Ne 76 121,0 -45,0 

Skupaj 242 

S hi-kvadrat testom enakih verjetnosti smo ugotovili, da bi anketiranci statistično značilno 
zaupali v večji meri trenerjem z večletnimi izkušnjami, ki se oglašujejo preko družbenih 
medijev, kot pa tistim, ki so šele prišli na trg dela (p = 0,000 < 0,05). To prikazuje tudi 
preglednica 22. 

83%

17%

Do 30 € Nad 30  €
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Slika 12: Ali bi zaupali trenerjem, ki imajo ustrezno izobrazbo, vendar so na trgu dela 
manj časa? 

 

Preglednica 23: Pomembnost izkušenj, referenc in rezultatov trenerja v družbenih   
medijih za anketirance 

Ali so za vas 
navedene izkušnje, 
reference in rezultati 
trenerja v oglasu na 
družbenih medijih 
pomemben faktor 
pri izbiri le-tega? 

Dejansko št. 
odgovorov 

Pričakovano št. odgovorov Reziduali Hi-kvadrat  p 

Da 189 121,0 68,0 76,43 0,000 

Ne 53 121,0 -68,0 

Skupaj 242 

Pri tretji hipotezi (H3) smo naredili dodaten hi-kvadrat test enakih verjetnosti, kjer smo 
preverjali, če so za anketirance izkušnje, reference in rezultati v oglasu na družbenih medijih 
pomemben faktor. Iz preglednice 23 lahko razberemo, da so anketirancem statistično 
pomemben faktor pri izbiri trenerja v oglasu na družbenih medijih trenerjeve izkušnje, reference 
in rezultati (p = 0,000 < 0,05). 

68%

32%

Da Ne



 

46 

 

Slika 13: Ali so za anketirance navedene izkušnje, reference in rezultati trenerja v 
oglasu na družbenih medijih pomemben faktor pri izbiri trenerja? 

  

78%

22%

Da Ne
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7 PREDLOGI ZA NADALJNJE DELO IN RAZISKOVANJA 

Osebno trenerstvo je sočasno z globalizacijo rastlo eksponentno. Glede na to, da gre za enega 
izmed zanimivejših poklicev v 21. stoletju, je raziskav na omenjenem področju predvsem v 
namene oglaševanja v Sloveniji zelo malo. Osebni trenerji v Sloveniji se premalo zavedajo, da 
jih lahko oglaševanje preko družbenih medijev pripelje do večjega števila vadečih in posledično 
k povečanju prihodkov in prepoznavnosti v panogi. Glavni razlog za pomanjkanje 
kakovostnega oglaševanja preko družbenih medijev v Sloveniji vidimo predvsem v 
pomanjkanju znanja glede oglaševanja, zato je smiselno, da se podobne raziskave izvajajo 
pogosteje v sklopu študija in tako pomagajo osebnim trenerjem pri njihovem poslu. 
 
Predlogi za nadaljnje delo in raziskovanje:  
- Namesto spletnega anketiranja priporočamo uporabo terenskega anketiranja po fitnes 

centrih v Sloveniji, ki je primernejša oblika anketiranja predvsem zaradi osebnega pristopa. 
- Priporočamo izvedbo podobne raziskave, ki bi ugotavljala, kateri spol je marketinško 

aktivnejši preko družbenih medijev. 
- Lahko bi se izvedla tudi raziskava, kjer bi ugotavljali, ali sta velikost mesta in geografsko 

območje, v katerem deluje osebni trener, res pomembnejši od oglaševanja preko družbenih 
medijev trenerjev, ki prihajajo iz manjših krajev. 

- Priporočamo raziskavo o soodvisnosti objavljanja preko družbenih medijev pri osebnih 
trenerjih ter njihovimi pridobljenimi marketinškimi znanji, saj menimo, da marsikateri 
trener ne oglašuje preko družbenih medijev zaradi pomanjkanja znanja pri oglaševanju in 
soočanju z oglaševalskimi orodji. 

- Takšna raziskava bi se lahko izvedla na celotnem evropskem ozemlju, kjer bi ugotovili, ali 
obstajajo razlike glede na oglaševanje v Republiki Sloveniji, ter ali lahko rezultate 
posplošimo za celotno evropsko ozemlje. 
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8 SKLEP 

Oglaševanje preko družbenih medijev ni pomembno orodje osebnih trenerjev le v Sloveniji, 
temveč po vsem svetu. Z magistrsko nalogo smo želeli proučiti, kateri družbeni mediji so 
ključni pri oglaševanju osebnih trenerjev v Sloveniji. S pomočjo kvantitativne raziskave, ki smo 
jo izvedli na spletni platformi 1KA, smo želeli ugotoviti, kateri dejavniki so ključni pri odločitvi 
strank za nekega osebnega trenerja, pa tudi kako pomembne so izkušnje in reference za izbiro 
trenerja preko družbenih medijev. 

Poznavanje prednosti oglaševanja preko družbenih medijev je za fitnes industrijo pomembno, 
saj je poleg kakovosti storitve to lahko glavna konkurenčna prednost. Z vidika proučevane teme 
magistrske naloge je bila ta raziskava prvi korak k spoznavanju pomembnosti oglaševanja 
nasploh, hkrati pa bo trenerje preko kvantitativne raziskave poučila o razširjenosti družbenih 
medijev med vadečo populacijo. V Sloveniji do sedaj podobne raziskave na področju osebnega 
trenerstva še ni bilo, zato je ta raziskava toliko pomembnejša za razumevanje vseh vpletenih v 
fitnes industriji. 

Rezultati kvantitativne raziskave so pokazali, da je se ljudje najpogosteje seznanijo s trenerji 
preko družbenih medijev, kar je pričakovano, saj živimo v digitalni dobi. Wade (2015, 23) trdi, 
da je preobrazba sprememba, ki pomeni tudi organizacijske spremembe, še več, zaposleni, 
procesi, strategija, struktura in dinamika pa so temelj digitalne preobrazbe podjetij, ki temelji 
na medijih za komunikacijo. 

V raziskavi je prihajalo do razlik med anketiranci, kar je razumljivo, saj smo si ljudje različni. 
Do največjih razhajanj je prihajalo pri Likertovih petstopenjskih lestvicah, kjer so anketiranci 
dejavnike, ki imajo največji pomen pri odločitvi stranke za osebnega trenerja, vrednotili 
različno. Presenetljivo dejstvo v raziskavi je bilo povezano s ceno, ki ni bila najpomembnejši 
dejavnik pri izbiri osebnega trenerja, temveč so bile pomembnejše kakovost storitve, 
pridobljena znanja ter lokacija izvajanja storitve. Lahko bi rekli, da je to razumljivo dejstvo, saj 
je prav kakovost storitve tista, ki jo trenerji najtežje dosežejo. 

Podobno kot pri dejavnikih so bili anketiranci razdeljeni tudi pri vlogi izkušenj v osebnem 
trenerstvu. Z najvišjo povprečno statistično oceno so v veliki meri potrdili, da so izkušnje 
pomemben dejavnik v osebnem trenerstvu, kar je razumljivo, saj je dolžina opravljanja poklica 
tesno povezana s pridobljenimi izkušnjami. Nekaterim pomenijo izkušnje veliko, predvsem 
tistim, ki se soočajo s postrehabilitacijskimi situacijami, spet drugim, ki so zdravi, izkušnje ne 
pomenijo prav dosti. 

Raziskavo smo razdelili na tri hipoteze, pri katerih smo določili 5-odstotno tveganje (α = 0,05). 
Prvo hipotezo smo ovrgli, saj oglaševanje preko družbenega medija Facebook po mnenju 
anketirancev statistično ni primernejše za pridobivanje strank za osebna trenerstva kot 
oglaševanje preko družbenega medija Instagram. 



 

49 

V nadaljevanju smo ovrgli tudi drugo hipotezo, saj smo ugotovili, da cena ni statistično 
najpomembnejši dejavnik glede na ostale dejavnike. 

Tretjo hipotezo smo potrdili, saj smo preko kvantitativne analize ugotovili, da anketiranci 
statistično bolj zaupajo trenerjem z večletnimi izkušnjami, ki se oglašujejo preko družbenih 
medijev, kot pa s tistimi, ki so šele prišli na trg dela. 

Strokovni doprinos magistrske naloge k proučevani temi je sestavljen iz dveh vidikov. Pri 
teoretičnem delu smo podrobno opisali kanale oglaševanja in družbene medije ter izpostavili 
njihove značilnosti in lastnosti. Pri empiričnem delu smo preko kvantitativne raziskave na 
področju oglaševanja osebnega trenerstva preko družbenih medijev prikazali, da je poznavanje 
družbenih medijev v kombinaciji z izkušnjami lahko pomembna konkurenčna prednost, če 
osebni trenerji poznajo uporabo le-teh in da družbeni medij Facebook statistično ni 
pomembnejši za oglaševanje osebnih trenerjev kot Instagram. 

Kljub predvidenim omejitvam smo z nalogo dosegli zastavljene cilje. Vzorec je bil večji od 
predvidenega, kar pripisujemo vedno večji skrbi ljudi za svoje telo ter posledično naraščanju 
potreb po osebnih trenerjih.  

Na podlagi rezultatov bodo lahko osebni trenerji in fitnes centri oblikovali svojo poslovno 
strategijo, ki bo vezana na oglaševanje storitev preko družbenih medijev, kar bo vodilo k 
večjemu številu vadečih, boljši prepoznavnosti trenerjev ter večjemu dobičku.
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                                                       PRILOGA 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

 



 

 



Priloga 1 

 

 

Pozdravljeni, sem Nejc Pongrac, študent drugega letnika 2. stopnje študija na Fakulteti za 
management v Kopru. Trenutno pišem magistrsko nalogo z naslovom Oglaševanje osebnega 
trenerstva preko družbenih medijev. V kolikor bi si vzeli nekaj minut in odgovorili na par 
vprašanj, vezanih na mojo temo, bi vam bil izredno hvaležen.  

Q1 – Prosim, če spodaj ustrezno označite, na kakšen način ste izvedeli za vašega trenerja: 

o preko družbenih medijev (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) 

o preko jumbo plakatov 

o preko radia, televizije ali časopisa 

o preko Google oglaševanja 

o preko priporočil druge osebe 

o drugo 
 

Q2 – Prosim, če spodaj ustrezno označite, na katerih družbenih medijih najpogosteje zasledite 
oglase za osebna trenerstva: 

o Facebook 

o Instagram 

o LinkedIn 

o Snapchat 

o Google oglaševanja 

o spletna stran trenerja 

o drugo 
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Q3 – Prosim, če obkrožite številko od 1 do 5 in ovrednotite primernost medija za oglaševanje 
osebnih trenerstev: 

 
Q4 – Označite s številko od 1 do 5 dejavnike, ki imajo največji pomen pri odločitvi stranke za 
določenega trenerja: 

 
1 (sploh ne 
vpliva) 

2 (ne vpliva) 3 (neodločen) 4 (vpliva) 5 (ne vpliva) 

cena 1 2 3 4 5 

lokacija 1 2 3 4 5 

pridobljena znanja 1 2 3 4 5 

kakovost storitve 1 2 3 4 5 

prisotnost na seminarjih 1 2 3 4 5 

specializacije 1 2 3 4 5 

izkušnje trenerja 1 2 3 4 5 

 
1 

(zelo neprimeren) 
2 

(neprimeren) 
3 

(neodločen) 
4 

(primeren) 
5 

(zelo primeren) 

Facebook 1 2 3 4 5 

Instagram 1 2 3 4 5 

LinkedIn 1 2 3 4 5 

Snapchat 1 2 3 4 5 

Google 
oglaševanja 

1 2 3 4 5 

spletna 
oglaševanja 

1 2 3 4 5 

drugo 1 2 3 4 5 
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Q5 – S številko od 1 do 5 označite, kakšno vlogo igra dolžina opravljanja trenerskega poklica 
na izkušnje: 

 

Q6 – Ali vas oglasi preko družbenih medijev prepričajo v izbiro osebnega trenerja? 

o Da 

o Ne 
 

Q7 – Ali bi zaupali trenerjem, ki imajo ustrezno izobrazbo, vendar so na trgu dela manj časa? 

o Da 

o Ne 
 

Q8 – V povprečju, kakšna se vam zdi primerna cena za uro storitve osebnega trenerstva v 
Sloveniji? 

o manj kot 10 evrov na uro 

o 11–20 evrov na uro 

o 21–30 evrov na uro 

o 31–40 evrov na uro 

o 41–50 evrov na uro 

o več kot 50 evrov na ur

 
1 

 (sploh ne vpliva) 
2  

(ne vpliva) 
3 

(neodločen) 
4 

(vpliva) 
5 

(zelo vpliva) 

manj kot 1 leto 1 2 3 4 5 

1–5 let 1 2 3 4 5 

5–10 let 1 2 3 4 5 

več kot 10 let 1 2 3 4 5 
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Q9 - Ali so za vas navedene izkušnje, reference in rezultati trenerja v oglasu na družbenih 
medijih pomemben faktor pri izbiri le-tega? 

o Da 

o Ne 

Q10 – V povprečju, s koliko osebnimi trenerji ste že sodelovali: 

o z 1 osebnim trenerjem 

o z več kot 1 osebnim trenerjem 

o nisem še sodeloval z osebnim trenerjem 

Spol – Spol:  

o moški 

o ženska 

Starost – V katero starostno skupino spadate? 

o 10–20 let 

o 21–30 let 

o 31–40 let 

o 41–50 let 

o 51–60 let 

o 61–70 let 

o 71–80 let 

o več kot 80 let 

Izobrazba – Kakšna je vaša najvišja dosežena javnoveljavna izobrazba? 

o osnovna šola 

o poklicna šola 

o srednja šola 

o višja oz. visoka šola 

o magisterij 

o doktorat 


