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POVZETEK  

Marketinško komuniciranje ima v vsakem podjetju posebno vlogo, ko pride do informiranja 

uporabnikov. S porastom pomena digitalnih medijev se je začel večati tudi pomen digitalno 

marketinškega komuniciranja, katerega lahko podjetja preko različnih spletnih orodij uspešno 

vpeljujejo v svoj poslovni model. V teoretičnem delu zaključne projektne naloge so 

predstavljeni marketing in marketinško komuniciranje, digitalni marketing ter orodja za 

komuniciranje preko digitalnih medijev. Napisana teorija je podkrepljena z empiričnim delom 

z izvedeno kvalitativno raziskavo, v katerem je proučeno, kakšno strategijo digitalno 

marketinškega komuniciranja izvaja podjetje Optiweb, d. o. o. Ugotovljeno je, da je strategija 

digitalno marketinškega komuniciranja proučevanega podjetja zelo uspešna, kar se odraža v 

zelo uspešnem poslovanju, razvoju in visokih stopnjah rasti prihodkov podjetja.  

Ključne besede: marketing, digitalni marketing, strategija, digitalno marketinško 

komuniciranje, podjetje Optiweb, d. o. o. 

SUMMARY  

When it comes to informing clients, marketing communication plays a very special role in 

every company. The importance of digital marketing communication has increased with the 

growth of digital media. Companies can use this type of marketing with the help of different 

internet tools and make it a part of their business model. In the theoretical part of this final 

project assignment, we present marketing and marketing communication, digital marketing, 

and tools for communicating through digital media. The written theory is supported with an 

empirical part which consists of a qualitative analysis. With this analysis, we studied the 

strategy of digital marketing communication that is used by the company Optiweb. We 

discovered that their strategy for digital marketing communication is very successful, which is 

reflected in a very successful performance, fast development and high growth rates of the 

company’s income. 

Key words: marketing, digital marketing, strategy, digital marketing communication, 

company Optiweb. 
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1 UVOD  

Globalizacija in tehnološki napredek sta s seboj prinesla kar nekaj sprememb na področju 

poslovanja podjetij. Razvoj interneta in tehnologije ni povzročil le hitrejšega pretoka 

informacij in krajših delovnih procesov, temveč tudi korenite spremembe na področju trženja, 

prodaje in oglaševanja izdelkov ter storitev. Spremembe, ki jih je prinesla digitalna doba za 

podjetja, ne pomenijo več stalne konkurence. Pomenijo le porast slednje, stalen tehnološki 

napredek ter hitro menjajočo se zakonodajno in politično okolje.  

1.1 Opredelitev teoretičnih okvirov in raziskovalnega problema 

Marketing je že od nekdaj pomemben del uspešnega delovanja podjetja. S svojimi nalogami 

namreč skrbi za identificiranje in zadovoljevanje potreb trga. Namen marketinga se na tej 

točki razvije v proces, s katerim želimo kupca razumeti do te mere, da mu lahko ponudimo 

želeni izdelek ali storitev (Kotler 2004, 9). Digitalna doba je prinesla tudi veliko sprememb na 

področju samega komuniciranja podjetja s trgom. Organizacije se morajo zavedati, da so 

začele poslovati v sodobnem hitro menjajočem se svetovnem gospodarstvu, ter temu 

prilagajati tudi svoje marketinške strategije. Z digitalno dobo se je znatno povečala tudi kupna 

moč odjemalcev. Novodobna tehnologija jim omogoča, da lahko kadar koli preko spleta 

primerjajo različne ponudnike dobrin in storitev. Tako je razvoj digitalne tehnologije 

povzročil tudi znatno povečanje konkurence ter stopnjo tekmovalnosti med podjetji. 

Nova in napredna digitalna tehnologija je, kot omenjeno, prinesla veliko sprememb v samo 

delovanje organizacij. Poglavitna težava, ki jo vidimo v današnjem poslovanju podjetij, je, 

kako digitalne tehnologije in medije uspešno vključiti v strategijo marketinškega 

komuniciranja. Podjetja se morajo začeti zavedati ponujene novodobne tehnologije in to 

izkoristiti pri sestavi in izpeljavi marketinških strategij ter pri komuniciranju s trgom. 

Premišljeno zastavljena strategija marketinškega komuniciranja je lahko dobro orodje za 

premagovanje konkurence. Spremembe na področju digitalnih medijev in tehnologije so 

počasi začele postavljati temelje za razvoj različnih socialnih omrežij. Torej, z razvojem 

različnih spletnih platform in socialnih omrežij lahko počasi začnemo govoriti o digitalnem 

marketingu. Slednji omogoča, da podjetja v svoje marketinške kanale komuniciranja z 

namenom promocije vključujejo različne spletne platforme, socialna omrežja in tehnološko 

napredne naprave (Ryan 2017, 4). Rečemo lahko, da je digitalni marketing povzročil pravo 

revolucijo na področju komuniciranja. S pojavom »novodobnega« marketinga so 

tradicionalne oblike počasi začele stopati v ozadje ter prepuščati mesto novemu načinu trženja 

izdelkov in storitev.  

Digitalni marketing velja za temo, na področju katere je bilo narejeno zelo malo raziskav, zato 

smo se v naši zaključni projektni nalogi odločili raziskati in opredeliti strategijo digitalno 

marketinškega komuniciranja v izbranem podjetju. Glavna težava, ki smo jo obravnavali v 
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zaključni projektni nalogi, je, kako lahko podjetje uspešno izkoristi hiter razvoj tehnologije in 

interneta ter tako s pomočjo digitalnih medijev izvaja svojo marketinško strategijo skozi 

marketinško komuniciranje. Digitalni mediji so postali pomemben vir interakcije med podjetji 

in potrošniki. Slednjim omogočajo hitro dostopne informacije o izdelkih in nakupih. Rečemo 

lahko, da so se želje potrošnikov in nakupni procesi začeli hitro spreminjati. Podjetja morajo 

zato dobro spoznati svoje potrošnike ter z njimi komunicirati na načine, ki bodo v njih 

vzpodbudili zanimanje in željo po izdelkih ali storitvah. Treba se je torej usmeriti v 

analiziranje potrošnikov preko spletnih portalov ter na ta način pridobljene informacije 

izkoristiti za ustvarjanje čim boljše uporabniške izkušnje. Namreč le s premišljenimi in dobro 

zastavljeni strategijami marketinškega komuniciranja bodo podjetja lahko vedno korak pred 

potrošnikovimi željami. V zaključni projektni nalogi smo predstavili pomen dobro zastavljene 

strategije digitalno marketinškega komuniciranja ter kako lahko ta znatno vpliva na uspešnost 

podjetja. Ker se je z razvojem digitalnih medijev začel večati vpliv teh, smo uspešno 

vpeljevanje digitalnih elementov v marketinško komuniciranje ponazorili tudi z dobrim 

primerom iz prakse. Slednjega smo skozi zaključno projektno nalogo predstavili na primeru 

izbranega podjetja Optiweb, d. o. o. Želeli smo predvsem raziskati in opredeliti, kako podjetje 

v svoje marketinško komuniciranje uspešno vpeljuje elemente digitalnega marketinga, ter 

ugotoviti, kaj je tisto, kar pripomore k uspehu na poslovnem področju. 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je bil raziskati, proučiti in opredeliti strategijo digitalno 

marketinškega komuniciranja v izbranem podjetju. Kot primer dobro zastavljene strategije 

digitalno marketinškega komuniciranja smo si izbrali podjetje Optiweb, d. o. o. Na primeru 

podjetja Optiweb, d. o. o., smo prikazali, kako lahko podjetja svoj uspeh in prepoznavnost 

gradijo ob uporabi digitalnih medijev in znanja o kupcih. Na osnovi rezultatov raziskave smo 

podali tudi priporočila za nadaljnji razvoj in poslovno prakso izbranega podjetja.  

Cilji zaključne projektne naloge so bili: 

– predstaviti vlogo in pomen marketinga v poslovanju podjetja; 

– predstaviti značilnosti marketinškega komuniciranja; 

– opredeliti in predstaviti pomen uporabe digitalnega marketinga za poslovanje podjetij; 

– raziskati, proučiti in opredeliti strategijo digitalno marketinškega komuniciranja, 

izbranega podjetja Optiweb, d. o. o.; 

– na podlagi rezultatov raziskave podati priporočila za nadaljnji razvoj in poslovno prakso 

proučevanega podjetja.  

1.3 Metode za doseganje ciljev 

Pri pisanju zaključne projektne naloge smo uporabili naslednje raziskovalne metode: 
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– metodo deskripcije ali opisovanja za razčlenitev in predstavitev osnovnih pojmov s 

področja marketinga in digitalnega marketinga; 

– metodo kompilacije ali povzemanja za predstavitev ugotovitev tujih in domačih avtorjev 

iz obravnavanih področij; 

– metodo študije primera za podkrepitev teoretičnih izhodišč; 

– metodo analize; 

– metodo sinteze končnih ugotovitev. 

Zastavili smo si naslednje raziskovalno vprašanje: 

Kakšno strategijo digitalno marketinškega komuniciranja izvaja izbrano podjetje Optiweb, 

d. o. o.? 

Izvedli smo kvalitativno raziskavo v obliki polstrukturiranega intervjuja s predstavnico 

podjetja Optiweb, d. o. o. Slednja v podjetju opravlja funkcijo vodje tima na področju 

digitalnega marketinga. Namen intervjuja je bil pridobiti čim več podatkov s strani 

intervjuvane osebe ter tako odgovoriti na zastavljeno raziskovalno vprašanje.  

1.4 Predpostavke in omejitve 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge in pri raziskovanju smo si postavili nekaj predpostavk, 

ki so se nanašale na sam raziskovalni proces. Predpostavke pri pisanju zaključne projektne 

naloge so bile naslednje: 

– marketing in marketinško komuniciranje sta ključnega pomena za uspešno poslovanje 

podjetja na trgu; 

– globalizacija in tehnološki napredek sta povzročila večanje pomena digitalnega 

marketinga v sodobnem poslovnem svetu; 

– dobro zastavljena marketinška strategija je ključnega pomena za uspešno komuniciranje s 

trgom in posledično za uspeh celotnega podjetja; 

– izbrano podjetje Optiweb, d. o. o., ima v svojem poslovanju dobro zastavljeno strategijo 

digitalno marketinškega komuniciranja. 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo pričakovali določene omejitve, ki bi lahko 

vplivale na raziskovalni proces, in sicer: 

– dostop do vseh podatkov o poslovanju izbranega podjetja Optiweb, d. o. o.; 

– pristnost odgovorov s strani intervjuvane osebe izbranega podjetja. 
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2 MARKETING 

Marketing ima v obdobju globalizirane ekonomije velik pomen, saj skrbi za pridobivanje in 

ohranjanje kupcev ter je ena izmed bistvenih funkcij, pomembnih za uspešno delovanje 

podjetja (Devetak 2007, 15–16). Kotler (2004, 5) definira marketing kot »proces ustvarjanja, 

promocije in posredovanja izdelkov in storitev porabnikom in podjetjem.« Rečemo lahko 

tudi, da gre za spretnost ali veščino, ki vsebuje interakcije med različnimi posamezniki in 

organizacijami z namenom menjave. Vse večji pomen pa je začel pridobivati zaradi želje po 

hitrih povratnih informacijah, ki so značilne za današnji globalni trg (Snoj in Gabrijan 2015, 

57). 

Torej gre za proces, pri katerem posamezniki in posamezne družbene skupine pridobijo tisto, 

kar želijo, in predvsem tisto, kar potrebujejo. Za podjetja je pomembno, da skrbno analizirajo 

in proučujejo potrošnika in njegove potrebe ter tako na podlagi njegovih želja razvijejo 

ustrezen izdelek ali storitev. Pri tem je treba upoštevati, da so izdelki in storitve kupcu na 

voljo na točno določenem mestu, po točno določeni ceni ter obenem zavzemajo premišljeno 

izdelano strategijo marketinškega komuniciranja za spodbujanje in vzdrževanje 

potrošnikovega interesa (Belch in Belch 2001, 504). Pri samem marketinškem procesu imajo 

pomembno vlogo tudi skrbno planiranje in izvajanje zastavljenega koncepta, ustvarjanje cen 

ter promocija in distribucija produktnih idej (Burnett 2002, 4). Marketing je torej skrbno 

načrtovan proces prepoznavanja in zadovoljevanja posameznikovih in družbenih potreb 

(Kotler 2004, 3–9). 

Glavni cilj marketinga se nanaša na sposobnost grajenja in ohranjanja dobrih odnosov med 

kupcem, podjetjem, dobavitelji in distributerji. Na ta način bo podjetje pridobilo njihovo 

dolgoročno naklonjenost ter si tako ustvarilo premoženje in položaj na trgu (Kotler 2004, 29). 

2.1 Vloga in pomen marketinga 

Podjetja, kot že omenjeno, danes delujejo in poslujejo v okolju sodobne globalizirane 

ekonomije. To pomeni, da se morajo zavedati hitrejših procesov, povečane rasti konkurence 

in večjega prilagajanja potrošnikovi moči. Podjetja morajo stalno slediti napredku in tega 

vpeljevati v svoj marketinški nastop in marketinško komuniciranje. Poglavitna naloga 

marketinga postane skrb za ustvarjanje, promocijo in distribucijo izdelkov ter storitev 

končnim uporabnikom (Kotler 2004, 3–9). Marketing podjetjem omogoča ugotavljanje in 

analiziranje potreb trgov, načrtovanje ustreznih marketinških programov ob upoštevanju 

konkurence in komuniciranju informacij. Pri tem je treba izpostaviti, da morata biti v tem 

procesu zadovoljene obe strani, tako podjetje kot tudi kupec (Devetak 2007, 15–24). 

Bistvo marketinga se vseskozi vrti okoli pravilnega proučevanja potreb in plačilnih 

sposobnosti, na podlagi katerih lahko podjetje razvije tiste izdelke in storitve, ki bodo lahko 
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ponujeni potencialnemu kupcu (Devetak 2007, 16‒24). Vsako podjetje na trgu si želi, da bi 

pridobilo in ohranjalo svoje kupce ter ne nazadnje prehitelo konkurenco. Edina pot, ki bo 

podjetju doprinesla pozitiven rezultat, pa je, da se ta usmeri v ustvarjanje svoje dodane 

vrednosti. Pomen marketinga se na tej točki hitro razvije v proces, s katerim podjetje želi 

prepričati potencialne kupce v nakup. Trgu želijo sporočiti, da je ponujeni izdelek ali storitev 

ravno to, kar si kupec želi in kar potrebuje. Seveda pa je to dolgotrajen in zahteven proces, saj 

se morajo podjetja stalno truditi za ponujanje optimalne ravni in dodane vrednosti za 

pridobivanje in ohranjanje zvestih kupcev (Burnett 2002, 4). Podjetja morajo znati dobro 

opravljati proizvodno in distribucijsko funkcijo ter ti dve prilagajati tako, da bosta čim bolj 

zadovoljili kupčeve potrebe (Devetak 2007, 17). 

Glavni pomen marketinga je dvigovanje ravni povpraševanja po izdelkih in storitvah ter ne 

nazadnje zadovoljevanje kupčevih potreb. Podjetja morajo biti vselej osredotočena, da 

proizvajajo in ponujajo le tiste izdelke in storitve, ki jih potencialni kupci potrebujejo in v 

katerih vidijo dodano vrednost. Ob vsem tem pa je potrebno tudi stalno spremljanje in 

upoštevanje vsakega koraka konkurence na trgu, saj bodo le tako lahko dosegla dolgoročno 

uspešnost. Podjetja se morajo truditi in potrošnikom ponuditi čim večjo dodano vrednost za 

točno določeno ceno. Dodana vrednost lahko dolgoročno pomeni bistveno stvar, ki bo v 

kupcu vzbudila zvestobo podjetju ter mu omogočala preživetje. Cilj marketinga je zgraditi in 

ohranjati dolgoročne dobre odnose med ključnimi deležniki z namenom pridobivanja in 

ohranjanja njihove zvestobe (Kotler 2004, 29). Preživela bodo le tista podjetja, ki bodo sledila 

marketinški filozofiji »biti drugačen in biti boljši« (Baker in Hart 1999, 9).  

2.2 Marketinški splet 

Marketinški splet velja za ključen element za doseganje zastavljenih marketinških ciljev. 

Kotler (2004, 15) definira marketinški splet kot »skupek trženjskih orodij, ki jih podjetje 

uporablja, da doseže svoje trženjske cilje na ciljnem trgu«. Gre namreč za specifično 

kombinacijo različnih trženjskih elementov, ki jih podjetja oblikujejo s točno določenim 

ciljem, ki je zadovoljitev kupčevih potreb. Skupina teh elementov se največkrat predstavi kot 

4P (Place, Product, Promotion, Price) (Pompe in Vidic 2008, 89): 

– izdelek (angl. Product): karkoli, kar podjetje lahko ponudi na trgu z namenom 

zadovoljevanja potreb in želja. Izdelek tako vsebuje različne lastnosti, kot so videz, 

barva, vonj, velikost, kakovost in funkcionalnost. Pomembno je, da podjetja stalno sledijo 

spremembam potreb kupcev, ki se dogajajo na trgu, ter svoje izdelke prilagajajo, razvijajo 

in izboljšujejo; 

– cena (angl. Price): je denarni izraz določnega izdelka ali storitve. Podjetja jo oblikujejo 

na podlagi stroškov, konkurence in razmer na trgu. Ključna sestavina vsakega 

marketinškega spleta je cena, ki jo mora kupec odšteti za ponujeni izdelek ali storitev. 

Cena predstavlja edini element marketinškega spleta, ki podjetju prinaša dohodek in 
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omogoča preživetje na trgu. Pod ceno spadajo različni popusti, ceniki ter različni načini 

financiranja; 

– marketinško komuniciranje (angl. Promotion): obsega dejavnosti, s katerimi želi podjetje 

obveščati potencialne kupce o novih izdelkih ali storitvah. Prav tako pa želijo z 

marketinškim komuniciranjem potencialne kupce prepričati v nakup njihovega izdelka ali 

storitve. Pri tem morajo podjetja izpostaviti čim več prednosti njihovega izdelka, dodano 

vrednost ter sporočiti, zakaj je ravno njihov izdelek boljši od konkurenčnega. Podjetja po 

navadi komunicirajo preko različnih kanalov, kot so televizija, radio, socialni mediji, 

časopisi itd.; 

– distribucija (angl. Place): predstavlja najrazličnejše poti, preko katerih podjetja izdelek 

pripeljejo do mesta, kjer bo dostopen končnemu potencialnemu kupcu. Pri tem je 

najpomembnejše, da je mesto, kjer je izdelek na voljo, enostavno dostopen za kupca. 

Torej gre predvsem za mesta, na katerih podjetja predstavijo svoj izdelek ali storitev.  

 

Slika 1: Izdelčni trženjski splet 

Vir: Kotler 2004, 16. 

V zadnjem času lahko govorimo tudi o nadgradnji dodatnih elementov izdelčnemu 4P. Gre za 

komponente treh dodatnih P-jev (Proccesing, Physcal evidences, People), ki so značilni za 

storitve. Za storitveni segment torej lahko definiramo elemente trženjskega spleta kot 7P 

(Devetak 2007, 185–187): 

– izvajanje storitev (angl. Proccesing): predstavlja bistvo podjetij, katerih glavna dejavnost 

je izvajanje storitev. Pomeni, kako, na kakšen način, kako hitro, za kakšno kakovost, 

ceno, s kakšno uspešnostjo in pravočasnostjo se izvajajo storitve. Pri vsem tem pa 
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podjetje ne sme pozabiti na končno zadovoljstvo uporabnika. Za dobro izvajanje storitev 

in končno zadovoljstvo kupca je potrebno tudi dobro sodelovanje in timsko delo; 

– fizični dokazi (angl. Physcal evidences): predstavljajo vse, kar kupec lahko vidi, sliši in 

občuti. Pod fizične dokaze uvrščamo zgradbe, opremo, najrazličnejše pripomočke, 

parkirišča, ograje itd. Dobro urejeno fizično okolje ima velik pomen pri končni 

uspešnosti izvajanja storitve – deluje namreč kot pomembna komponenta pri uspešnem 

izvajanju storitev;  

– ljudje (angl. People): imajo pomembno vlogo, ko pride do uspešnega izvajanja različnih 

storitev. So tisti, ki so usposobljeni in ki skrbijo za uspešno izvajanje storitev. Izvajalci 

storitev morajo biti visoko usposobljeni za določeno področje dela ter vedeti bistvene 

tehnološke in druge značilnosti storitev, ki jih izvajajo. 

Podjetja s pomočjo marketinškega spleta uresničujejo želen položaj na trgu ter potrošniku 

ponujajo želeno dodano vrednost. Potrebno je, da vsi elementi med seboj izpolnjujejo 

določene zahteve, ki morajo izhajati iz konkurenčnega pozicioniranja, in katere morajo biti 

vsebinsko prilagojene potencialnemu kupcu. Prav tako pa morajo ti elementi za uspešno 

delovanje biti usklajeni med seboj ter tvoriti smiselno celoto (Podnar idr. 2007, 116–117). 
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3 MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE 

Komuniciranje lahko razumemo kot dejavnost, ki je pomembna tako za obstoj posameznika 

kot za obstoj podjetij. Je torej ena izmed bistvenih aktivnosti, ki jih počnemo vsak trenutek 

našega življenja, na delu, doma in na poti domov (Kavčič 2004, 3). 

Komunikacija obstaja tudi med posamezniki in organizacijami. V podjetjih, ki sledijo 

marketinškemu konceptu, največkrat zasledimo t. i. marketinško komuniciranje. Slednje je 

eden izmed pomembnejših elementov marketinškega spleta in obsega vse aktivnosti, s 

katerimi podjetje informira svoje potencialne kupce o njihovih izdelkih in storitvah, lastnostih 

teh ter seveda njihovih prednostih (Potočnik 2002, 302). 

3.1 Opredelitev in pomen marketinškega komuniciranja 

Marketinško komuniciranje igra pomembno vlogo v vsakem podjetju in je več kot le 

preprosto informiranje o proizvodih na trgu. Njegov glavni namen, ki se nanaša na procese 

menjave, je zadovoljevanje potreb kupcev. Do tega lahko pride le, ko se vzpostavi uspešen 

dialog med podjetjem in potencialnim kupcem (Ule in Kline 1996, 64). Podjetja želijo z 

marketinškim komuniciranjem obveščati kupce o novem proizvodu, jih prepričati v nakup ter 

spodbujati lojalnost že obstoječih kupcev. Gre torej za dvosmeren proces, pri katerem ni 

pomembno le komuniciranje s končnim kupcem, temveč tudi razumevanje teh. Podjetja 

morajo znati dobro prisluhniti potrošnikovim željam in potrebam im mu sporočati le tisto, kar 

resnično potrebuje (Ule in Kline 1996, 119). Rečemo lahko, da gre za zapleten proces, ki 

obsega dobro organizacijo, finančna sredstva, različne metode in informacije o temeljnih 

značilnostih proizvoda, ki se prenašajo na potencialne kupce z namenom prodaje. Podjetja bi 

se morala vselej odločati za marketinško komuniciranje ter trgu redno sporočati o njihovem 

podjetju in proizvodih (Potočnik 2000, 111). 

Glavni cilj marketinškega komuniciranja je, da podjetja z namenom pozicioniranja prenesejo 

sporočila o svojih proizvodih do ciljnih kupcev. Podjetje želi s tem pri javnosti doseči, da 

njihov proizvod dojemajmo kot odgovor na njihove potrebe in želje (Fill 1999, 13–14). 

Seveda pa je treba pri tem upoštevati, da ni vsako komuniciranje s trgom uspešno. Uspešno je 

šele takrat, ko trg sporočilo uspešno prejme in se nanj tudi odzove. Če je bila komunikacija 

nepravilna oz. neuspešna, se bo to pokazalo v nerazumevanju in zavrnitvi informacij, podanih 

z marketinškim komuniciranjem. Podjetja se danes soočajo z novo težavo, saj je opaziti, da so 

se potrošniki začeli dobro zavedati namena sporočil ter tako posledično izločiti velik del teh. 

Podjetja morajo biti v tem primeru še bolj previdna, saj lahko nepravilna komunikacija in 

nepravilno interpretiranje potreb ter želja trga vodi do negativnih posledic, kar je lahko tudi 

slabši ugled podjetja. Zato morajo stalno slediti spremembam na trgu ter tako svoje 

marketinško komuniciranje prilagajati temu (Ule in Kline 1996, 52–53). 
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Komuniciranje je več kot le uporaba različnih orodij komunikacije. Za potrošnika imajo 

sporočilno vlogo tudi različni drugi dejavniki, kot so oblika izdelka, cena, barva, embalaža ter 

ponakupno vedenje. Kakršen koli stik kupca z določenim izdelkom ali storitvijo pusti mnenje 

o določeni blagovni znamki. Pomembno je, da so za uspešno marketinško komuniciranje 

dobro povezani vsi elementi marketinškega spleta, saj bo podjetje le tako lahko pri kupcih 

doseglo pozitiven rezultat (Kotler 2004, 565). 

 

Slika 2: Oblikovanje uspešnega komuniciranja 

Vir: Kotler 2004, 566. 

Marketinško komuniciranje ima v podjetju pomembno vlogo, saj predstavlja glas blagovne 

znamke in način, kako podjetja vzpostavljajo interaktivni dialog s svojimi odjemalci. Z 

njegovo pomočjo podjetja lahko obveščajo, prepričujejo, spodbujajo in opominjajo potrošnike 

o njihovih proizvodih (Keller 2001, 823). Najboljša kakovost in cena naših izdelkov ali 

storitev nista dovolj, pomembno je, da znamo te ponuditi pravemu segmentu, kar pa bomo 

dosegli le z dobro zastavljeno marketinško strategijo (Devetak 2007, 159). 
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3.2 Orodja marketinškega komuniciranja 

Za izdelavo uspešnega marketinškega komuniciranja mora podjetje definirati, oblikovati in 

določiti pravi obseg in kombinacijo orodij marketinškega komuniciranja, preko katerih bodo 

informacije dosegle končne potrošnike. Največkrat uporabljena orodja marketinškega 

komuniciranja so oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostmi, osebna prodaja in 

neposredno komuniciranje (Kotler 2004, 564). 

Preglednica 1:  Različna orodja marketinškega komuniciranja 

Oglaševanje  Pospeševanje 

prodaje 

Odnosi z 

javnostmi 

Osebna 

prodaja 

Neposredno 

komuniciranje 

Tiskani oglasi, 

oglasi na TV in 

radiu 

Nagradna 

tekmovanja, igre, 

žrebanja, loterije 

Gradiva za 

predstavnike 

tiska 

Prodajne 

predstavitve 
Katalogi  

Zunanja stran 

embalaže 
Darila  Govori  

Prodajna 

srečanja 

Naslovljena 

pošta 

Letaki v 

embalaži 
Vzorci Seminarji  

Programi 

spodbud 

Trženje po 

telefonu 

Filmi  
Sejmi in poslovne 

razstave 
Letna poročila Vzorci  

Elektronsko 

nakupovanje 

Brošure in 

knjižice 
Razstave  

Darila v 

dobrodelne 

namene 

Sejmi in 

poslovne 

razstave 

TV-

nakupovanje 

Manjši plakati in 

letaki 

Predstavitve 

delovanja izdelkov 
Sponzoriranje   

Sporočila po 

telefaksu 

Imeniki Kuponi  Objave   
Elektronska 

pošta 

Ponatisi oglasov Cenovni popusti 

Odnosi z 

lokalno 

skupnostjo 

 Glasovna pošta 

Veliki plakati  
Nizko obrestna 

posojila 
Lobiranje    

Prikazovalnik Zabavne prireditve 
Celostna 

podoba podjetja  
  

Avdiovizualna 

gradiva 

Prodaja »staro za 

novo« 
Glasilo podjetja   

Simboli in 

logotipi 
Programi zvestobe Dogodki    

Videotrakovi Vezani nakupi    

Vir: Kotler 2004, 564. 
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3.2.1 Oglaševanje 

Kotler (2004, 590) pravi: »Oglaševanje je vsaka plačana oblika neosebne predstavitve in 

promocije zamisli, dobrin in storitev, ki jo plača znani naročnik.« Podjetje želi skozi 

oglaševanje informirati potencialne kupce o svojih proizvodih. Oglaševanje je torej ena izmed 

najpomembnejših komunikacijskih dejavnosti, skozi katere želi podjetje svoje kupce 

prepričati in si zagotoviti prodajo pred njegovo konkurenco. Glavni cilj je torej pospeševanje 

prodaje, obveščanje potrošnikov o izdelkih in storitvah, opozarjanje o novostih na trgu ter ne 

nazadnje večji dobiček v podjetju (Potočnik 2002, 251). 

Oglaševanje je dejavnost, skozi katero poskušajo oglaševalci s sporočanjem informacij o 

proizvodih vplivati na potencialne kupce in jih na ta način tudi skušati spodbuditi v nakup. 

Vsako oglaševalsko sporočilo skuša ustvariti pozornost (angl. Attention) ciljnega segmenta, 

pridobiti in sprožiti zanimanje (angl. Interest) za izdelek ali storitev, vzbuditi željo (angl. 

Desire) za proizvode ter na koncu napeljati k odločitvi za nakup (angl. Action). Takšnemu 

načinu v teoriji pravimo AIDA-način za oblikovanje trženjskih sporočil (Potočnik 2000, 13). 

Bistvo oglaševanja je, da možne kupce o izdelkih in storitvah, ki jih ponujamo, celovito 

informiramo. Oglaševanje je torej tisto, ki ponudi razlog za nakup (Devetak 2007, 185). 

3.2.2 Pospeševanje prodaje 

Pospeševanje prodaje je ena izmed bistvenih sestavin marketinških kompanij in je tista 

komponenta, ki spodbuja željo po nakupu izdelka ali storitve. Vključuje različna orodja 

pospeševanja prodaje (vzorci, darila, kuponi, garancije itd.), s katerimi želi podjetje pri 

potencialnih kupcih spodbuditi željo po nakupu izdelka ali storitve. Podjetja se poslužujejo 

različnih tehnik, s katerimi želijo pospešiti prodajo ter tako spodbuditi kupca v nakup njihovih 

proizvodov, prav tako pa si želijo nagraditi zveste kupce in spodbujati njihovo lojalnost 

blagovni znamki. Po navadi tak način pritegne le priložnostne kupce in ne ustvarja dolgoročne 

zvestobe. Pospeševanje prodaje je izrazito kratkoročne narave. V ta namen jo je treba 

kombinirati z oglaševanjem (Kotler 2004, 609). 

V teoriji poznamo dve različni metodi pospeševanje prodaje, to sta neposredna in posredna 

metoda. Posredno pospeševanje prodaje pomeni, da nimamo takojšnega vpliva na potencialne 

kupce. Pomeni, da podjetje v prvem koraku najprej usposobi svoje prodajalce o izdelkih, jih 

seznani z njihovimi prednostmi in uporabo ter z vsemi pomembnimi informacijami o izdelkih, 

ti pa nato svoje znanje prenašajo na potencialne kupce. Za razliko od posredne neposredna 

metoda brez vmesnih akterjev direktno vpliva na nakupne odločitve potrošnikov. Med 

neposredne metode štejemo informiranje o novih izdelkih, pošiljanje vzorcev katalogov, 

nagrade, nagrajevanje stalnih strank, degustacije in znižanja (Potočnik in Umek 2006, 342). 
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3.2.3 Odnosi z javnostmi 

Kotler (2004, 616) odnose z javnostmi definira kot »vrsto programov, ki so oblikovani za 

izboljšanje ali ohranjanje podobe podjetja ali njegovih posameznih oddelkov.« 

Odnosi z javnostmi so sistematično načrtovani in ciljno usmerjeni procesi, pri katerih želimo 

doseči naklonjenost širše družbe preko obojestranskega pozitivnega rezultata in interaktivnega 

komuniciranja. Pomeni, da podjetje svoje cilje stalno predstavlja javnosti. Komunikacija ne 

poteka le z namenom ohranjanja in izboljšanja podobe podjetja, temveč tudi za doseganje 

zastavljenih ciljev (Ašanin Gole 1998, 46). Odnose z javnostmi ali t. i. PR lahko razumemo 

kot celoto akcij, ki jih podjetja izvajajo z namenom dosega zaupanja in pozitivnega mnenja s 

strani zaposlenih, dobaviteljev, kupcev in na splošno celotne javnosti. Gre torej za način, kjer 

podjetje z različnimi orodji, kot so sponzorstva, dogodki in publikacije, lahko vpliva na 

pozitivno zunanjo podobo, ustvarja dolgoročna partnerstva ter zaupanje pri deležnikih in na ta 

način preprečuje nastanek neželenih konfliktov (Starman 1998, 18). Končni namen 

pospeševanja prodaje je, da podjetje posredno ali neposredno vpliva na hitrejšo in povečano 

prodajo njihovih izdelkov ali storitev. Podjetje bo namreč z uspešnim nastopom v javnosti 

lažje dosegalo dolgoročno zastavljene prodajne cilje (Potočnik 2000, 143). 

3.2.4 Neposredno trženje 

Neposredno trženje je katera koli oblika neposredne komunikacije, ki poteka med podjetjem 

ter končnim potrošnikom. Namen te je doseči pozitiven odziv s strani potencialnega kupca. 

Rezultat je viden v obliki naročila, poizvedbe o nadaljnjih informacijah ali obiska trgovine ter 

katerega koli drugega prostora, v katerem lahko kupec opravi nakup predstavljenega izdelka 

ali storitve (Batagelj 1999, 26). 

Z neposrednim trženjem lahko uporabnika seznanimo hitro in brez vmesnih akterjev. To 

pomeni, da ponudba do potrošnika pride po najhitrejši možni poti ter mu tako lahko tudi hitro 

dostavimo izdelke ali storitve. Z neposrednim trženjem lahko podjetja prodajajo svoje izdelke 

in storitve končnim kupcem veliko hitreje (Devetak 2007, 135). Pomeni uporabo neposrednih 

poti z dostavo izdelkov ali storitev končnemu uporabniku brez uporabe vmesnih akterjev. Te 

poti vključujejo neposredno pošto, telefonsko trženje, trženje preko mobilnih naprav, 

kataloško trženje in spletna mesta (Kotler 2004, 620).  

3.2.5 Osebna prodaja 

Osebna prodaja je proces, pri katerem pride do osebnega stika med prodajalcem izdelkov ali 

storitev in končnim potrošnikom. Prodajalec v prodajnem procesu seznani kupca s ponudbo in 

ga poskuša prepričati v nakup ponujenega izdelka ali storitve. Torej, želi mu prodati izdelek, 

ki bo zadovoljil njegovo potrebo in željo. Osebna prodaja je pomembna predvsem pri 
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izdelkih, ki pred nakupom potrebujejo dodatna navodila in pojasnila za uporabo, in pri 

izdelkih, ki jih podjetja za svoje kupce izdelujejo po naročilu (Potočnik in Umek 2006, 378–

379). Cilj osebne prodaje je najti tiste najbolj zainteresirane kupce, jih podrobneje seznaniti o 

izdelkih in storitvah in jih prepričati v nakup izdelka ali storitve. Osnovni namen osebne 

prodaje je obveščanje, demonstriranje ter graditev in utrditev odnosa s potencialnim končnim 

uporabnikom (Pelsmacker 2001, 393). 



 

14 

4 DIGITALNI MARKETING 

Globalizacija, tehnološki napredek in informacijska tehnologija so v poslovnem svetu 

omogočili večje povezovanje med podjetji ter potrošniki. Pojava različnih digitalnih medijev 

je prav tako korenito vplivala tako na prodajane kot tudi nakupne procese. Danes lahko kupci 

že z obiskom spletne strani izberejo želene izdelke in te s preprostim klikom kupijo. Prav tako 

se je povečala uporaba drugih spletnih platform, kot so elektronska pošta, blogi in socialna 

omrežja. Vse to ima velik vpliv na še hitrejšo izmenjavo informacij, saj lahko kupci preko 

spleta kadar koli iščejo informacije o izdelkih in storitvah, primerjajo izdelke s konkurenco, 

opravljajo nakupe in ocenjujejo.  

4.1 Opredelitev in pomen digitalnega marketinga  

Razvoj interneta in drugih medijev je povzročil velik napredek na področju marketinškega 

komuniciranja in marketinga v podjetjih. Z razvojem različnih digitalnih medijev lahko 

začnemo govoriti o digitalnem marketingu, ki zajema uporabo različnih digitalnih medijev, ki 

služijo kot orodje za interakcijo s končnimi potrošniki (Chaffey 2009, 110).  

Preglednica 2:  Primerjava digitalnega in tradicionalnega marketinga 

Digitalni marketing Tradicionalni marketing 

Socialna omrežja, elektronska pošta, 

mobilne aplikacije, spletne strani itd. 

TV-oglasi, tiskani mediji, radio, osebna 

prodaja, oglasne deske itd. 

Cenejše oglaševanje Višji stroški oglaševanja 

Lažje ciljanje na določeno občinstvo  Nižji učinek ciljanja na občinstvo 

Širši doseg Omejen doseg 

Neposreden kontakt s ciljnim občinstvom Neposreden stik je lahko otežen 

Možnost nakupa kjer koli in kadar koli 
Nakupi proizvodov možni le v času 

obratovanja trgovin 

Vir: Choudhary 2017. 

Pri digitalnem marketingu se podjetja poslužujejo različnih spletnih orodij, kot so Google 

oglaševanje, oglaševanje na socialnih omrežjih, e-marketing in druge spletne platforme – z 

namenom, da se uspešno povezujejo in izmenjujejo informacije s potencialnimi uporabniki 

njihovih izdelkov ali storitev (Spletno oglaševanje 2017). 

Digitalni marketing lahko poimenujmo tudi z besedo interaktivni marketing, saj spodbuja 

stalno sodelovanje med podjetjem in uporabnikom. Podjetjem namreč omogoča, da svoje 

potrošnike dosežejo preko digitalnih platform, kot so internet, telefoni in ostali interaktivni 

kanali, preko katerih si lahko stalno izmenjuje informacije. Tako z vidika podjetja kot tudi z 

vidika potrošnika je to optimalna rešitev, saj sporočila prihajajo do potencialnih kupcev 
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veliko hitreje, ceneje in veliko boljo osebno (Digital 2018). Digitalni marketing tako zajema 

različne promocijske tehnike, s katerimi želi podjetje doseči potencialne kupce ob podpori 

digitalne tehnologije (Technopedia 2018). 

Ne smemo pa pozabiti, da se digitalni marketing ne ukvarja le s tehnologijo, temveč predvsem 

s kupci. Gre za razumevaje svojih potrošnikov do te mere, da jim lahko nudimo točno to, kar 

potrebujejo in želijo. Tehnologija je tako le pripomoček, ki tržnikom omogoča vzpostavitev 

sodelovanja med podjetjem in potencialnim kupcem. Na podlagi analiziranja želimo z 

digitalnim marketingom ugotoviti, kako se ljudje obnašajo na spletu in to izkoristiti za 

učinkovito sodelovanje. Razumevanje svojih kupcev predstavlja bistveno komponento uspeha 

digitalnega marketinga (Ryan 2017, 12–13). 

Kot omenjeno, lahko podjetja svoje kupce dosegajo in zbirajo informacije o njihovem 

delovanju na različne načine. V primeru digitalnega marketinga to poteka preko različnih 

področij, kot so:  

 spletno oglaševanje – je danes eden izmed učinkovitejših in cenovno najbolj dostopnih 

načinov oglaševanja. Podjetja lahko preko tega oglašujejo s pomočjo tradicionalnih 

načinov, kot so pasice, e-marketing in drugo. Lahko pa se določijo tudi za t. i. SEM (angl. 

Search Engine Marketing). Podjetja lahko preko največjega spletnega brskalnika Google 

oglašujejo svoje podjetje preko plačljivih oglasov in tako izboljšajo svojo vidljivost na 

spletu. Cena oglasa je največkrat odvisna od izbire ključnih besed in tržnega 

povpraševanja po izbranih besedah (Mladi podjetnik 2015); 

 optimizacija spletnih strani (SEO) – je proces, s pomočjo katerega želimo spletno stran 

preko organskih ali algoritemskih iskalnih rezultatov narediti vidnejšo v brskalnikih. Pri 

vsem tem pa je pomembno, da smo osredotočeni na uporabnike spletnih mest in njihovo 

obnašanje. Cilj optimizacije spletnih strani je torej izboljšati položaj spletnih strani v 

iskalnikih ter posledično povečati obisk spletnega mesta s pomočjo pridobljenih 

informacij s strani uporabnikov (Grappone 2011, 4); 

 spletna analitika – včasih se jo je razumelo le kot zbiranje podatkov, danes pa je postala 

pomemben del digitalnega marketinga. Poleg tega da se nanaša na statistično obdelavo 

podatkov, pridobljenih s spletnih mest, gre tudi za odnos med spletnih nastopom in 

obiskovalci spletnih strani. Spletna analitika deluje kot povezovalec informacij o spletnih 

mestih z drugimi relevantnimi podatki, kot so demografija, profili obiskovalcev spletnih 

mest, obnašanje potrošnikov in informacije o nakupih (Phippen 2004, 2); 

 prikazno oglaševanje – se nanaša na uporabo različnih oglasov na spletnih straneh, ki 

vsebujejo slike, videoposnetke in zvoke. Cilj takega oglaševanja je zvišanje prometa in 

povečanje konverzije na spletnih mestih. Oglaševalci tako preko plačljivih programov 

lahko vplivajo na pojavnost oglasov na različnih spletnih platformah (Google Ads 2018); 

 e-poštni marketing – je uporaben način, kako lahko podjetje cenovno ugodno obvešča 

posameznike o svojih izdelkih ali storitvah. Preko elektronske pošte lahko podjetja 

pošiljajo oglasna sporočila, informacije o svojih proizvodih, sprejemajo naročila, 
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pošiljajo ponudbe ter nudijo podporo svojim uporabnikom. Je direkten način elektronske 

komunikacije s stranko in pomeni neposreden stik s stranko. Na ta način podjetja izvejo 

več o strankah in njihovih navadah. Prav tako pa lahko stranke na ta način pomagajo pri 

soustvarjanju identitete blagovne znamke (Piñeiro-Otero in Martínez-Rolán 2016, 55); 

 družbena omrežja – so z vidika spletnega oglaševanja v zadnjem času začela pridobivati 

na velikem pomenu. Gre za promocijske aktivnosti, ki jih podjetja izvajajo na spletnih 

platformah družbenih omrežij, kot so Facebook, Instagram, Twitter in Youtube. 

Družbena omrežja podjetjem omogočajo širok dostop do občinstva in komuniciranje z 

več posamezniki hkrati. Med slednjimi pa poteka stalna interakcija z izmenjavanjem 

informacij in navezovanjem novih stikov (Serajnik 2009, 49); 

 mobilni marketing je v podjetja prinesel veliko prednosti, saj lahko podjetja neposredno, 

hitro in učinkovito pošiljajo informacije uporabnikom preko sporočil. Mobilne naprave 

omogočajo številna uporabna orodja, kot so elektronsko bančništvo, elektronska pošta, 

družbena omrežja, razne aplikacije za navigacijo, igre in trgovine. Potrošniki lahko tako 

le s klikom preko mobilnega telefona dobijo informacije o izdelkih, cenah in različna 

mnenja. Prav tako pa potrošniki z vsakim klikom podjetjem pomagajo pridobivati 

informacije o njihovih interesih in na splošno o tem, kaj jih zanima (Dow 2013, 117). 

4.2 Pomen digitalnega marketinga v sodobnem poslovnem svetu 

Glavni cilj digitalno marketinškega komuniciranja je, tako kot pri tradicionalnem marketingu, 

prepričati potrošnika v uporabo njihovih spletnih storitev ter posledično v nakup. Poglavitni 

cilj je, da si podjetje želi povečano število kupcev, naročnikov ali obiskovalec njihovih 

spletnih mest ter tako posledično boljšo konverzijo na spletnem mestu. Seveda pa uporabljeni 

kanali ne opravljajo le naloge prenašanja informacij od podjetja do potencialnega kupca, 

temveč opravljajo tudi analiziranje in zbiranje podatkov o uporabnikih. Na ta način lahko 

podjetja kasneje svoje strategije digitalno marketinškega komuniciranja prilagajajo 

uporabnikom, ter jim omogočajo kar najboljšo marketinško izkušnjo (Chaffey 2009, 16). 

Digitalni marketing velja za enega izmed najboljših in najbolj donosnih načinov oglaševanja 

izdelkov in storitev. Vse to je seveda postalo mogoče z razvojem informacijske tehnologije. 

Danes je digitalni marketing postal fenomen na področju oglaševanja izdelkov in storitev, saj 

omogoča hitro in enostavno povezovanje med podjetji ter potrošniki z namenom doseganja 

dolgoročno zastavljenih ciljev podjetja ter za zadovoljitev potreb in želja potrošnikov. Razvoj 

spleta in različnih platform je odprl novo poglavje v poslovanju podjetij. Marketing je tako z 

razvojem digitalnega sveta prišel do bolj merljivih, zanimivih, uporabnih ter zgoščenih 

podatkov. Seveda pa je pogoj za pozitivno doseganje rezultatov predvsem dobro zastavljena 

strategija marketinškega komuniciranja (Piñeiro-Otero in Martínez-Rolán 2016, 39).  

Z globalizacijo in tehnološkim napredkom imajo uporabniki danes dostop do informacij kjer 

koli in kadar koli. Razvoj spleta in tehnologije se še vedno dogaja in to zelo hitro. Podjetja se 
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morajo zato vse bolj zavedati pomena digitalnega marketinga v današnjem marketinškem 

komuniciranju. Danes namreč velja, da se mora podjetje nahajati tam, kjer je kupec, in ne 

obratno. Podjetja morajo torej preko različnih spletnih orodij svoje kupce stalno obveščati o 

novostih, izdelkih, storitvah in na splošno o obstoju njihovega podjetja. Prav tako pa lahko 

podjetja z uporabo digitalnega marketinga poskrbijo za interaktivno in zanimivo oglaševanje 

svojih proizvodov ter tako uporabniku omogočajo dodano vrednost (Računalniške novice 

2018). 

4.3 Izzivi digitalnega marketinga 

Razvoj interneta in tehnologije pomenita tudi hiter razvoj digitalnega marketinga. Tudi na 

področju slednjega se dogajajo stalne spremembe, ki jim morajo digitalno usmerjena podjetja 

slediti, če želijo ostati konkurenčna na trgu. Kljub temu da je razvoj spleta ter tehnologije in s 

tem digitalnega marketinga povzročil pravo revolucijo na področju marketinškega 

komuniciranja, pa lahko pri samem digitalnem marketingu najdemo kar nekaj izzivov, s 

katerimi se podjetja soočajo. 

Eden izmed izzivov, s katerimi se srečajo digitalno usmerjena podjetja, je omejen internetni 

dostop uporabnikov po svetu. Digitalni marketing namreč pomeni le oglaševanje in doseganje 

kupcev preko spletnih platform. Z razvojem tehnologije in digitalnih orodij morajo tako tudi 

uporabniki stalno slediti napredku. Veliko uporabnikov je še vedno navajenih na pristope 

tradicionalnega marketinga, zato je z vpeljevanjem digitalnega marketinga v poslovanje treba 

spremeniti tudi mišljenje potrošnikov. Če smo že omenili omejen dostop do interneta, lahko 

omenimo tudi, da se digitalni marketing sooča s težavami v povezavi s samim delovanjem 

spletnega omrežja. Če splet ne deluje dovolj dobro in hitro, tudi informacije ne prehajajo v 

želeni obliki in hitrosti do uporabnikov. Prav tako pa ne prihaja do povratnih informacij s 

strani uporabnikov (Kaur in Sandhu 2017, 322–323). 

Eden izmed izzivov, s katerimi se soočajo digitalna podjetja, je tudi t. i. internetni kriminal. 

Uporabniki se vse bolj zavedajo internetnih kraj, zato se zaradi nezaupanja v podajanje 

podatkov ne odločajo za nakupe preko spleta. Prav tako pa je za izpostaviti, da se potrošniki 

vse bolj zavedajo varstva podatkov ter uporabe njihovih podatkov nakupnih procesov za 

izdelave analiz (Kaur in Sandhu 2017, 324). 

Kot smo že omenili, je digitalni marketing dokaj nov način marketinškega komuniciranja. 

Prav zaradi tega je izziv, s katerim se lahko soočajo digitalna podjetja, pomanjkanje 

specifičnega znanja iz obravnavanega področja. Rečemo lahko, da je ciljna populacija za 

tovrstni trg dokaj omejena – predvsem na mlado populacijo. Podjetja zato v namene digitalno 

marketinškega komuniciranja zaradi pomanjkanja znanja s področja digitalnega marketinga 

obstoječih sodelavcem velikokrat najemajo zunanjo delovno silo. Prav tako pa morajo 

podjetja, predvsem visokotehnološko napredna, če se odločijo za digitalno marketinški 
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pristop, spremeniti svoj poslovni model. Seveda pa pri tem ne gre pozabiti, da morajo 

podjetja, v primeru spremembe poslovnega modela, spremeniti tudi organizacijsko strukturo 

in kulturo v samem podjetju. Izziv, s katerim se soočajo digitalno usmerjena podjetja, je tudi 

velik vpliv, ki ga imajo digitalni mediji na mnenje o blagovni znamki. Namreč potrošniki 

lahko preko spleta kjer koli in kadar koli ocenjujejo izdelke in izmenjujejo svoja mnenja. Zato 

se nekatera podjetja tudi ne odločajo za uporabo družbenih medijev za namene oglaševanja v 

njihovih poslovnih modelih (Kaur in Sandhu 2017, 324). 

4.4 Strategija digitalnega marketinga 

Tako kot vsako podjetje – pa naj ta uporablja pristope tradicionalnega marketinga ali 

digitalnega marketinga – mora v svoj poslovni model umestiti pravo strategijo marketinškega 

nastopa na trgu. Strategija digitalno marketinškega komuniciranja je strateški plan, ki 

povzame trenutno stanje v podjetju in tako pomaga pri postavljanju strategije za določanje 

dolgoročnih ciljev (Piñeiro-Otero in Martínez-Rolán 2016, 40). 

 

Slika 3: Strategija digitalno marketinškega komuniciranja 

Vir: Piñeiro-Otero in Martínez-Rolán 2016, 40. 

Vsako načrtovanje strategije za uspešno izvedbo potrebuje natančno in skrbno opredeljene 

korake. Načrtovanje strategije digitalno marketinškega komuniciranja poteka po naslednjih 

korakih: 

 Določanje ciljev. 

Določanje ciljev je eden izmed prvih in najpomembnejših korakov pri izdelavi dobre 

marketinške strategije. Dobro zastavljeni cilji bodo lahko služili kot sredstvo, kamor podjetje 

stremi s svojim nastopu na spletu. Torej podjetja na tej stopnji določijo cilje, ki služijo kot 

vodilo, kaj želijo doseči; npr. povečati zavedanje njihove blagovne znamke med uporabniki, 
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povečati vpliv in prepoznavnost ter ugled blagovne znamke. Podjetje si v tem koraku zastavi 

tudi, kdo bo njihovo ciljno občinstvo, s katerim bodo kasneje lahko izvajali dvosmerno 

komunikacijo. Cilji morajo biti merljivi, specifično zastavljeni, časovno opredeljeni in 

predvsem realistični (Piñeiro-Otero in Martínez-Rolán 2016, 42–43); 

 Načrtovanje strategije digitalnega nastopa na trgu. 

Ko podjetje določi zastavljene cilje, morajo biti ti usklajeni s samo digitalno marketinško 

strategijo. Strategija je tisti element, s katerim bo podjetje lahko dosegalo zastavljene cilje v 

prvem koraku. Podjetje mora na tej točki opredeliti njihovo zgodbo, ki jo želijo prenesti do 

uporabnikov, zakaj bi uporabnika zanimal ravno njihov izdelek ali storitev, kakšna čustva 

izzove ta pri uporabniku, kako se lahko uporabnik čustveno poistoveti z zgodbo ter kako bo 

zgodba podjetja vplivala na blagovno znamko in same proizvode (Mashable 2012). 

Pri načrtovanju strategije je prav tako pomembno, da podjetje izbere prave spletne platforme, 

na katerih bo predstavljajo svojo zgodbo uporabnikom. Potrebno je namreč, da izbere tiste 

platforme, ki se lahko povežejo z zgodbo in cilji podjetja. Podjetje se mora vprašati, kako 

uporabniki iščejo informacije o njegovih izdelkih, kakšne družbene platforme uporabljajo 

največ, kakšno vlogo imajo te v strategiji podjetja, kako se platforme povezujejo med seboj in 

kaj bo tista prava konkurenčna prednost (Mashable 2012);  

 Izvedba strategije. 

Za uspešno izvedbo strategije morajo podjetja k temu pristopiti dosledno in realno. Vsi koraki 

izvedbe digitalno marketinške strategije morajo biti časovno točno določeni. Prav tako morajo 

biti točno določene naloge, ki so potrebne za uspešno izvajanje strategije. Podjetje mora točno 

določiti, kdo opravlja določeno nalogo in kakšna je njena časovna razporeditev (Piñeiro-Otero 

in Martínez-Rolán 2016, 46). Za pravilno izvajanje strategije je prav tako potrebno, da 

podjetje ohranja isto zgodbo skozi procese izvajanja na vseh spletnih platformah. Prav tako pa 

je pomembno, da v svojo strategijo nastopa na spletnih platformah vključi tudi svoje 

uporabnike. Podjetja namreč tako spodbujajo, da se lahko uporabniki poistovetijo z blagovno 

znamko ter stalno delijo svoje izkušnje na spletu (Mashable 2012); 

 Vrednotenje in končna ocena. 

Skozi celoten procesa načrtovanja strategije so potrebne konstantne povratne informacije in 

analize pridobljenih podatkov. Vsi podatki in informacije se morajo nanašati na konkretno 

nalogo (Piñeiro-Otero in Martínez-Rolán 2016, 46). Pomembno je, da se podjetje stalno vrača 

k povratnim informacijah, ki jih je že dobilo v prejšnjih kompanijah, saj bo na podlagi tega 

lahko ocenilo trenutno stanje in ali so potrebne kakršne koli spremembe. Pomembno je, da 

merimo vse, kar se dogaja v celotnem procesu sestave digitalno marketinške strategije. Stalno 

ocenjevanje in vrednotenje strategije bo podjetju zagotovilo večjo dolgoročno uspešnost na 
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področju digitalno marketinškega komuniciranja. Prav tako pa bodo rezultati pomagali tudi 

drugim področjem v podjetju ter pri boljših kampanjah v prihodnosti (Mashable 2012). 
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5 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA O STRATEGIJI DIGITALNO 

MARKETINŠKEGA KOMUNICIRANJA IZBRANEGA PODJETJA OPTIWEB, 

D. O. O. 

V empiričnem delu smo raziskali, proučili in opredelili strategijo digitalno marketinškega 

komuniciranja, ki jo podjetje Optiweb, d. o. o., uporablja v svojih kanalih marketinškega 

komuniciranja. Podjetje Optiweb, d. o. o., je mlado, vendar uspešno podjetje, ki se na trgu 

predstavlja kot ponudnik spletnih rešitev, ki podjetjem pomaga do boljšega nastopa na spletu. 

Na primeru podjetja Optiweb, d. o. o., smo želeli prikazati, kako lahko podjetje gradi uspeh in 

prepoznavnost na trgu z uporabo digitalnih medijev.  

5.1 Predstavitev podjetja Optiweb, d. o. o. 

Optiweb, d. o. o., je podjetje, ki je svojo zgodbo začelo v Škofji Loki na Kapucinskem trgu 8, 

kjer ima sedež še danes. Ključne poslovne aktivnosti podjetja zavzemajo optimizacijo in 

izdelavo spletnih strani in spletnih trgovin, marketing in spletno oglaševanje. Začetki podjetja 

Optiweb, d. o. o., segajo še pred leto 2009, ko se je direktor podjetja Miha Lavtar že zavzeto 

ukvarjal z optimizacijo spletnih strani. Ravno leto 2009 je bilo prelomno za podjetje, saj se je 

Miha Lavtar odločil za samostojno pot in ustanovitev lastnega podjetja (Optiweb 2018a). 

 

Slika 4: Logotip podjetja Optiweb, d. o. o. 

Vir: Optiweb 2018a. 

Podjetje se je že od samega začetka trudilo in si želelo biti vsako leto boljše. Z letom 2010 se 

lahko pohvali že z znatnim povečanjem števila strank ter z nadgradnjo njihovega poslovanja v 

izdelavo spletnih strani. V naslednjih letih je podjetje vsebovalo že kar nekaj članov ekipe. 

Prav tako pa so s svojim uspešnim poslovanjem in kulturo poželi pozornost medijev in širše 

javnosti. Leta 2011 so ponovno razširili ponudbo storitev s tem, ko so postali registratorji 

spletnih domen. Z nadgradnjo svojih znanj so nato pričeli še z izdelavo celotnih grafičnih 

podob, aplikacij za Facebook ter vzpostavljanjem oglasov za Google Adwords. Skozi leta pa 

niso širili le svojega znanja, storitev in prostorov, temveč tudi svojo ekipo. Leta 2013 je 

podjetje poskrbelo tudi za novo vejo storitev, in sicer videoprodukcijo. Slednjo lahko najdemo 
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pod imenom Videa in se ukvarja s snemanjem in animacijo videoposnetkov. Z letom 2013 se 

lahko podjetje pohvali tudi z uspešnim sodelovanjem z Googlom in pridobitvijo Certifikata A 

za bonitetno odličnost. To nagrado prejmejo le podjetja, ki spoštujejo načela poštenega 

sodelovanja, kar zagotovo velja za podjetje Optiweb, d. o. o. (Optiweb 2018a). 

Podjetje je pod vodstvom Mihe Lavtarja in njegove ekipe skozi leta le raslo, se širilo v nove 

prostore, nadgrajevalo svoje znanje ter večalo svoj prihodek. Vsako leto pa so si zastavljali 

tudi cilje, ki so jih vodili do še večjega uspeha. Eden izmed teh ciljev je bil tudi izboljšanje 

kakovosti izdelanih spletnih mest. Vse to pa so lahko dosegli le z rednimi izobraževanji in z 

zaposlenimi, ki so živeli vizijo podjetja Optiweb. Vsi ti napredki so zelo zaznamovali leto 

2014. To leto je bilo za podjetje zelo uspešno, saj so kakovost svojih storitev močno dvignili 

(Optiweb 2018a). 

 

Slika 5: Rast prihodkov podjetja Optiweb, d. o. o. 

Vir: Ravnikar 2018. 

Podjetje je leto za letom le rastlo in v letu 2016 so število zaposlenih povečali na 27. Ponovno 

so pričeli s širjenem prostorov ter nadgradnjo kakovosti izvajanja svojih storitev, kot je 

optimizacija spletnih strani. Podjetje danes šteje okoli 38 zaposlenih in se še vedno širi; svoje 

znanje nadgrajuje ter vsakodnevno povečuje bazo svojih strank. Uspeh podjetja pa lahko 

prepoznamo tudi v številkah. Podjetje Optiweb, d. o. o., je namreč vsako poslovno leto 

zaključilo s povprečno 80-% rastjo. Optiweb, d. o. o., je tudi eno izmed tistih podjetij, ki želi 

svoje znanje prenesti v širšo okolico, in sicer z raznimi predavanji in izobraževanji, ki jih 

organizirajo v podjetju. Prav tako pa so si zastavili cilj odprtja novega podjetniškega 

inkubatorja generacije Y, s katerim se želijo povezati s podjetji, ki živijo isto podjetniško 

kulturo. Na ta način želijo pomagati pri izboljšavi delovnih okolij. Velik poudarek pa dajo 
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tudi na Y generaciji, saj ta predstavlja glavno delovno silo v podjetju. Zadovoljstvo 

zaposlenih in njihovo motiviranost ter produktivnost ohranjajo z iskrenimi odnosi, odkrito 

komunikacijo ter urejenimi pisarnami, ki zaposlenemu dajejo občutek drugega doma. Podjetje 

Optiweb, d. o. o., je podjetje, ki da veliko na svoje zaposlene in njihovo dobro počutje. Pri 

njih namreč velja, da zadovoljni zaposleni pomenijo boljše opravljeno delo in posledično tudi 

bolj zadovoljne stranke (Optiweb 2018a). 

5.1.1 Poslanstvo in vizija podjetja Optiweb, d. o. o. 

Podjetje Optiweb, d. o. o., vidi digitalni svet kot igrišče, kjer zaposleni preživljajo svoj čas z 

reševanjem izzivov in iskanjem novih rešitev. Optiweb, d. o. o., so mladi strokovnjaki, ki 

skupaj gradijo povezano in učinkovito ekipo. Poslanstvo podjetja je vzpostavljanje spletne 

prisotnosti naročnikom, medtem pa nikoli ne pozabijo na vrednote, s katerimi gradijo svoj 

uspeh. Iskrena komunikacija in zaupanje, drznost in neustrašnost, moč ekipe in partnerstva ter 

neustavljiva želja po napredku so štiri lastnosti, ki zaznamujejo podjetje in zaposlene v 

Optiwebu (Ravnikar 2018). 

Optiweb, d. o. o., si tudi v prihodnje želi stremeti k odličnosti znotraj in izven podjetja. 

Njihova vizija je povečati svetovno prisotnost na spletu, kjer se spogledujejo z vedno več 

podjetji in izzivi. Vse to jim daje nov zagon in voljo po iskanju novih rešitev. Seveda pa pri 

tem nikoli ne pozabijo na osebnostno rast v podjetju, za katero je zaslužen celoten tim. Prav 

zaradi odličnih sodelavcev so si zadali še naslednji cilj, in sicer delitev dobička, saj verjamejo, 

da bi s tem le še spodbudili delo in okrepili sodelovanje med ekipami (Ravnikar 2018). 

5.1.2 Strategija poslovanja podjetja 

Strategija poslovanja podjetja Optiweb, d. o. o., temelji na znanju in sodelovanju s strankami, 

s katerimi lahko delijo skupno vizijo in strast do digitalnih medijev. So spletna agencija, ki 

izvaja svoje storitve tako na slovenskih kot tudi tujih, predvsem angleško govorečih trgih. 

Svoj uspeh ne pripisujejo le znanju njihovih zaposlenih, temveč tudi svojim vrednotam. 

Iskrena komunikacija in zaupanje sta za njih bistvenega pomena, ko pride do uspešnega in 

dolgoročnega sodelovanja s svojimi strankami. Prav tako menijo, da sta jim prav njihova 

drznost in neustrašnost, ko pride do zahtevnejših projektov, v veliko pomoč. Namreč v 

podjetju sledijo miselnosti, da so težave in neuspehi le priložnost za izboljšanje. Stranke, ki 

bodo imele možnost spoznati Optiweb, d. o. o., od bližje, bodo lahko videle, da pri njih velja 

»vsi za enega in eden za vse«, kar zagotovo pripomore k boljše opravljenemu delu. Na ta 

način krepijo svojo ekipo in ustvarjajo dolgoročna partnerstva. Ne nazadnje pa je pomemben 

del njihove začrtane strategije tudi neustavljiva želja po stalnem napredku, kar jim pomaga 

ohranjati visokomotivacijsko delovno okolje, v katerem razvijajo osebnostno ter karierno rast 

(Optiweb 2018b). 
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Njihova največja konkurenčna prednost so zagotovo njihova kultura in povezanost zaposlenih 

ter že prej omenjeno široko znanje in izkušnje s področja digitalnega marketinga. Vse te 

lastnosti pa iščejo tudi pri svojih poslovnih partnerjih. Njihova strategija pridobivanja je 

usmerjena v »inbound« pridobivanje strank. To pomeni, da podjetje privablja pozornost 

svojih strank s svojo marketinško komunikacijo preko spletnih orodij. V Optiwebu, d. o. o., 

tako ne izvajajo aktivnega iskanja strank, želijo si le privabiti pozornost podjetij, ki imajo 

poleg podobnega pogleda na poslovanje tudi željo po vpeljevanju digitalnih elementov v 

svoje marketinško komuniciranje. Želijo si, da se njihove bodoče stranke zavedajo pomena 

digitalnega marketinga ter konstantnega razvoja in večanja pomena tega (Optiweb 2018b). 

Njihova celotna strategija je prilagojena »inbound« pridobivanju strank, kar pomeni, da si ne 

želijo biti le ponudnik storitev na spletu, temveč želijo, da zavzete stranke prepoznajo njihovo 

drugačnost, znanje in kulturo ter se na podlagi tega same odločijo za sodelovanje. Podjetje 

stremi k strankam, s katerimi delijo podobno filozofijo. Stremijo tudi k aktivnemu 

sodelovanju, kar pričakujejo tudi od svojih strank. Orodje, ki ga največ vključujejo v svojo 

strategijo in preko katerega lahko sporočajo, kdo so »Optiwebovci«, so predvsem socialna 

omrežja, med katerimi prevladujeta Facebook in Instagram. Delujeta kot portal, preko 

katerega podjetje lahko sporoča, kdo so, kakšna je njihova kultura in kakšen je njihov način 

življenja v pisarnah. Svojo strategijo pa konstanto prilagajajo povratnim informacijam, ki jih 

prejemajo od svojih poslovnih partnerjev. Namreč, kot nam je omenila gospa Ravnikar, po 

končanih projektih vedno želijo povratne informacije, pa naj bodo pozitivne ali negativne. Na 

podlagi prejetih informacij konstantno testirajo svojo strategijo in jo stalno prilagajajo z 

namenom pridobivanja pravih strank (Ravnikar 2018). 

 

Slika 6: Strategija nastopa na socialnih omrežjih 

Vir: Lyfe Marketing 2018. 
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V podjetju Optiweb, d. o. o., je digitalno marketinško komuniciranje bistvenega pomena, saj 

lahko to preko različnih medijev predstavlja svojim potencialnim strankam. Dober nastop na 

socialnih omrežjih je v njihovemu primeru še bolj pomemben, saj njihova strategija 

poslovanja ni usmerjena v aktivno iskanje strank. Predvsem zaradi želje po sodelovanju s 

strankami, ki sledijo enaki filozofiji kot oni, je »inbound« marketing pravi način za 

pridobivanje novih poslovnih partnerjev. Rečemo lahko, da ni dovolj, da ima podjetje 

sestavljeno strategijo le zato, da jo ima. Pomembno je, da je prilagojena njihovemu načinu 

poslovanja in strankam, ki jim želijo privabiti (Ravnikar 2018). 

5.2 Raziskava o strategiji digitalno marketinškega komuniciranja podjetja Optiweb, 

d. o. o. 

V empiričnem delu smo izvedli kvalitativno raziskavo v obliki polstrukturiranega intervjuja. 

Intervju s predstavnico podjetja Optiweb, d. o. o., gospo Natašo Ravnikar, ki zastopa delovno 

mesto vodje marketinga in SEO ekipe je potekal v četrtek, 2. avgusta 2018, v kraju Medvode. 

S pomočjo njenih odgovorov smo želeli raziskati, kako imajo v podjetju Optiweb zastavljeno 

strategijo digitalno marketinškega komuniciranja. 

Za začetek smo želeli, da nam ga. Nataša Ravnikar s svojimi besedami predstavi ključne 

aktivnosti podjetja Optiweb, d. o. o. Ga. Ravnikar nam je povedala sledeče: »Naše ključne 

poslovne aktivnosti obsegajo izdelavo spletnih strani in spletnih trgovin, optimizacijo spletnih 

strani in spletnih trgovin ter marketing oz. spletno oglaševanje. Naš cilj je stranki ponuditi 

celostni digitalni nastop, se pravi od tega da ji pripravimo spletno prezentacijo, kot je npr. 

predstavitvena stran ali spletna trgovina, aplikacije ter konfiguratorje, pa vse do tega, da 

izdelano spletno stran optimiziramo, da jo iskalnik lahko dobro razvrsti. Za dopolnjevanje 

naših storitev se poslužujemo še spletnega oglaševanja. Na koncu nam je vedno le cilj, da 

lahko stranka iz različnih spletnih virov dobiva promet, tako organsko kot tudi plačljivo. 

Trudimo se predstavljati kot agencija, ki ponuja celostno spletno rešitev.« 

Skozi pogovor smo želeli tudi ugotoviti, kdo so ključne stranke podjetje Optiweb, d. o. o., in 

kako jih pridobivajo. Ga. Ravnikar nam je povedala, da je njihova celotna strategija trenutno 

usmerjena v t. i. »inbound« pridobivanje strank. To pomeni, da v podjetju ne izvajajo 

aktivnega iskanja strank, temveč želijo, da stranke same poiščejo njih. Želijo si pridobiti 

predvsem stranke, ki imajo podobno filozofijo glede poslovanja kot oni sami. Ključno pri tem 

je torej, da so to stranke, ki razumejo vrednost zaposlenih. V podjetju Optiweb, d. o. o., 

sledijo miselnosti, da zadovoljen zaposlen veliko bolje opravlja svoje delo, kar na koncu 

pomeni tudi bolj zadovoljno stranko. Želijo si tudi, da stranke že od začetka razumejo temelje 

in pomen digitalnega marketinga. Torej tisti, ki razumejo, zakaj je to področje pomembno, ki 

razumejo, da se bo to področje še razvijalo, in vedo, da je v to treba vložiti veliko truda. Prav 

tako pa je za dobro sodelovanje in uspešno zaključeno delo potrebno aktivno delovanje z obeh 

strani, kar je tudi pogoj, ko pride do sklepanja projektov.  
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Kot smo lahko že ugotovili v pogovoru, so digitalni mediji bistvenega pomena, ko pride do 

marketinškega komuniciranja podjetja Optiweb, d. o. o. Gospo Ravnikar smo zato podrobneje 

vprašali, kakšno vlogo in pomen imata marketing in marketinško komuniciranje v poslovanju 

njihovega podjetja. Na vprašanje nam je odgovorila: »Preko komuniciranja želimo sporočati, 

kakšna je naša kultura, kakšni smo in kako funkcioniramo. Zdi se nam zelo pomembno, 

predvsem pri »inbound« marketingu, saj je v tem primeru zelo važno kako kot podjetje s 

strankami komuniciraš. Za pritegnitev pravih strank moramo izbrati tudi pravi način 

komuniciranja. Kar želimo pri nas najbolj poudariti, ko pride do marketinškega 

komuniciranja, je predvsem naša kultura. Stranke namreč zelo hitro skozi komunikacijo 

zaznajo, da zadovoljen zaposlen pomeni bolje opravljeno delo. Pri nas bo torej komunikacija 

ključnega pomena vse dokler bomo izvajali »inbound« pridobivanje strank. Predvsem, če 

želimo res pridobivati le tiste stranke, s katerimi se lahko resnično povežemo. Poudarili bi 

tudi to, da se konkurenca na področju digitalnega marketinga stalno povečuje in ravno zato je 

potrebno, da je naša marketinška komunikacija drugačna od drugih – želimo si biti drugačni.« 

Ge. Ravnikar smo nato zastavili vprašanje, ki se navezuje na prejšnje. Zanimalo nas je, preko 

katerih spletnih orodij največ sporočajo svojo »drugačnost« oz. preko katerih digitalnih 

medijev izvajajo največ digitalno marketinškega komuniciranja. Ga. Ravnikar nam je 

povedala, da sta Facebook in Instagram glavna medija, preko katerih komunicirajo s svojimi 

ključnimi strankami. Razlog za to je, da se večina potencialnih strank največ zadržuje na 

omenjenih družbenih omrežjih. Stranke se torej zadržujejo na socialnih omrežjih, spremljajo 

zgodbo podjetja Optiweb ter tako vidijo, kaj se dogaja v njihovem podjetju. Prav tako pa nam 

je ga. Ravnikar povedala, da zadnje čase vse več uporabljajo tudi LinkedIn, za katerega 

menijo, da bo začel pridobivati na vse večjem pomenu predvsem, ko bo prišlo do iskanja tujih 

poslovnih partnerjev. Želela je tudi poudariti, da so prenehali z Google oglaševanjem, saj ni 

ustrezalo njihovi trenutni strategiji. Ugotovili so namreč, da jih na Google brskalniku iščejo le 

podjetja, ki želijo primerjati cene in ponudbe. Ga. Ravnikar je nato še povedala: »Ne želimo 

biti eden izmed ponudnikov, želimo biti tisti, ki sporočajo vsebino in ne le storitev.« 

Vodjo marketinga in ekipe SEO v podjetju Optiweb, d. o. o., smo nato vprašali, kateri so po 

njenem mnenju trenutni trendi na področju digitalnega marketinga. Ga. Ravnikar nam je 

odgovorila: »Trenutno največji trend je ta, da se v celotno komunikacijo vpeljuje čim več 

videoposnetkov. Video je namreč zelo zanimiva stvar, ki je ob enem tudi zelo poceni, če se ga 

odločite oglaševati. Prav tako lahko z videovsebinami dosežeš veliko ljudi. Opažam težavo, 

da veliko podjetij misli, da morajo biti videoposnetki profesionalno posneti, kar ne drži. Že 

preprost in zanimiv videoposnetek ima lahko zelo velik doseg na spletu. Priznam pa, da ga 

tudi mi še kar premalo uporabljamo, čeprav se zavedamo prednosti le-tega. Drugi trend, ki ga 

opažam trenutno na področju digitala, pa so t. i. »influencerji«. Digitalni marketing se je 

namreč iz »agresivnih« spletnih oglasov preselil na bolj prilagojene vsebine, bolj prijazne 

uporabnikom. Ravno zaradi zaupanja v osebe, ki uporabljajo nek izdelek in ki imajo neko 

kredibilnost, se je digitalni marketing preselil na »influencerje«. Torej, prišlo je iz neke faze 
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nezaupanja v spletne oglase do oseb, ki predstavljajo določene izdelke podjetij in ki za nas 

uporabnike pomenijo neko kredibilnost. Menim, da tudi ta trend že prihaja h koncu in da 

lahko kmalu pričakujemo kaj novega na področju digitalno marketinškega komuniciranja.« 

Zaradi spreminjanja želja, trendov in tehnologije prihaja tudi do hitrega napredka na področju 

digitalnih medijev. Posledično morajo tem spremembam za uspešno poslovanje slediti tudi 

zaposleni. Pri tem vprašanju nas je zanimalo predvsem, kako v njihovem podjetju poskrbijo, 

da so zaposleni v koraku s trendi, ki se dogajajo na področju digitalnih medijev. Ga. Ravnikar 

nam je na vprašanje odgovorila, da imajo zaposleni na neko določeno časovno obdobje 

dodatna izobraževanja iz področij, ki jih zanimajo in, ki si jih sami izberejo. Vsako 

izobraževanje je plačano s strani podjetja. Druga metoda, ki se je poleg plačljivega 

izobraževanja trudijo spodbujati, je, da zaposleni sami raziskujejo, kaj novega se dogaja na 

področjih digitalnega marketinga. Prav tako je pomembno stalno spremljanje konkurence. S 

tem namenom so v podjetju ustvarili tudi blog, na katerem zaposleni redno objavljajo vsebine 

s področja digitalnega sveta. Torej, če se je zaposleni srečal z določeno težavo, ki mu je vzela 

veliko časa za raziskovanje, lahko težavo in rešitev opiše na blogu. Pri tem gre, kot je rekla 

ga. Ravnikar, predvsem za vzajemnost in je tudi del njihovega marketinga.  

Glede na to, da bi moralo vsako podjetje za uspešen marketinški nastop v svoj poslovni model 

umestiti tudi pravo strategijo marketinškega komuniciranja, smo go. Ravnikar vprašali, kaj je 

po njenem dobra marketinška strategija in na kaj je treba paziti pri sestavi te. Na vprašaje nam 

je odgovorila: »Bistvena stvar, ko pride do marketinške strategije, je, da se le-ta že od začetka 

dejansko zastavi. Mogoče bi omenila, da veliko ljudi sploh nima zastavljene strategije za 

svoje podjetje. Se pravi to pomeni, da samo delajo in ne vedo točno zakaj. Najpomembnejše 

se mi zdi, da se najprej ustvari zavedanje, da je treba imeti začrtano strategijo. Slednja namreč 

deluje kot zemljevid, ki nas bo pripeljal do našega cilja. Na začetku je treba razmisliti, kaj so 

tisti glavni cilji in kaj želimo doseči kot podjetje. Torej, ali je to npr. velika prodaja ali veliko 

zavedanje o blagovni znamki. Cilji so lahko zelo različni in ni vedno samo prodaja. Veliko 

ciljev je namreč takih, da je posledica teh nato prodaja. Kot smo omenili, je treba točno 

določiti, kakšni so cilji, katere so naše ciljne skupine (komu želimo prodati) in s katerimi 

orodji bomo dosegli naše ključne uporabnike. Strategija je pomembna, saj si z njo odgovoriš 

na vprašanje, zakaj sploh nekaj delaš in kako boš to dosegel. Pri vsem tem pa ne smemo 

pozabiti, da si moramo zadati tudi tisti »kdaj«, torej opredeliti moramo tudi časovno obdobje 

naše strategije.« 

Nanašajoč se na prejšnje vprašanje smo želeli raziskati, katere so tiste informacije, ki so za 

podjetje Optiweb, d. o. o., najbolj relevantne, in kako jih lahko uporabijo pri načrtovanju in 

izvajanju strategije digitalno marketinškega komuniciranja. Ga. Ravnikar nam je povedala, da 

največ informacij pridobivajo s povratnimi informacijami strank. Informacije, ki so za njih 

bistvenega pomena, so tako odzivi zadovoljnih kot tudi nezadovoljnih strank. Od strank, s 

katerimi so sodelovali, želijo izvedeti predvsem, zakaj so bile zadovoljne – ali v nasprotnem 
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primeru, zakaj ne. Želijo si pridobiti čim več informacij, ki bi lahko pomagale pri izboljšanju 

njihovega poslovanja in celotnega nastopa na trgu. Na podlagi pridobljenih informacij tako 

testirajo svojo sedanjo strategijo in ugotavljajo, ali je učinkovita ali ne. Prav tako pa jim 

pridobljene povratne informacije služijo kot glavno orodje za prilagajanje strategije. Tista 

bistvena osnova za izdelavo strategije pa jim je bila vedno tujina. Tudi za slednjo je potrebno 

stalno testiranje in prilagajanje.  

Po prejetih informacijah s strani vodje marketinga in SEO-ekipe v podjetju Optiweb, d. o. o., 

glede sestave in samega izvajanja strategije smo ge. Ravnikar zastavili tudi vprašanje, kako bi 

sama opisala njihovo trenutno strategijo digitalno marketinškega komuniciranja. Na vprašanje 

nam je odgovorila: »Vedno bi lahko bilo bolje. Določene stranke, ki jih pridobimo na 

obstoječo strategijo, so super in s katerimi zelo dobro sodelujemo. Še vedno pa se dogaja, da 

pridejo določene stranke, ki niso naša ciljna skupina. Razlog pripisujem predvsem temu, da je 

Slovenija zelo majhna, posledično je omejeno tudi število strank. V tujini nam naša trenutna 

oblika strategije veliko bolj ustreza, saj sta nam filozofija in mišljenje tujih strank veliko 

bližje. Strategija, lahko rečem, da je trenutno uspešna, vendar mislim, da bo prišla v 

prihodnjih mesecih ali letih faza, ko jo bo potrebno še malo spremeniti. To želimo narediti 

predvsem zaradi tega, da bomo lahko še bolj naslovili tuje stranke. Ciljamo pa predvsem na 

angleško govoreče države, katere že sedaj predstavljalo kar velik del naših ključnih strank.« 

Za konec našega intervjuja smo ge. Ravnikar zastavili še vprašanje, pri katerem nas je 

zanimalo, kateri so po njenem mnenju največji izzivi, s katerimi se bodo v prihodnosti soočala 

digitalno usmerjena podjetja, in kako bi se lahko izognila možnim nevarnostim. Ga. Ravnikar 

nam je odgovorila, da je to zagotovo velika konkurenca, saj je digitalni marketing veliko 

področje, ki se ljudem zdi zelo zanimivo. Dejstvo je tudi, da se pomembnost tega stalno 

povečuje, česar se zavedajo tudi podjetja. V prihodnosti si bodo morala podjetja, ki se bodo 

odločila za digitalno marketinško komuniciranje, izbrati svojo področje, v katerem se bodo 

nato specializirali ter se temu natančno posvetili. Tudi v podjetju Optiweb, d. o. o., so začeli 

počasi razmišljati v tej smeri. Še vedno si želijo ponujali celovit nastop na trgu, vendar je v 

prihodnosti želja, da se specializirajo za določena področja. Torej, treba bo najti svoje 

področje, v katerem boš najboljši in predvsem drugačen od ostalih.  

5.3 Ugotovitve raziskovanja 

V prvem delu naše zaključne projektne naloge smo obravnavali teoretična izhodišča s 

področja digitalnega marketinga. Slednja so bila osredotočena na teme samega definiranja 

marketinga in digitalnega marketinga, marketinško komuniciranje in različna orodja, ki jih 

podjetja uporabljajo pri tradicionalnem in digitalnem marketinškem komuniciranju. Drugi del 

raziskovalne naloge smo posvetili kvalitativni raziskavi, ki smo jo izvedli v obliki 

polstrukturiranega intervjuja. Namen naše raziskave je bil odgovoriti na zastavljeno 



 

29 

raziskovalno vprašanje: kakšno strategijo digitalno marketinškega komuniciranja v svojem 

poslovanju izvaja izbrano podjetje Optiweb, d. o. o. 

Ugotovili smo, da je pri digitalno marketinškem komuniciranju, ki ga izvaja podjetje 

Optiweb, d. o. o., najpomembnejša sestava prave strategije za namene digitalno 

marketinškega komuniciranja. Podjetje v svojem poslovanju namreč uporablja strategijo 

»inbound« marketinga, kar pomeni, da privablja pozornost svojih strank z marketinško 

komunikacijo preko spletnih orodij. Želijo si, da jih stranke, ki imajo podobno filozofijo, 

poiščejo same. Ravno zato je še bolj pomembno, da je podjetje sposobno dobro analizirati 

stranke, ki jih želijo pritegniti s svojo komunikacijo, in definirati, kaj je sploh tisto, kar jim 

želijo sporočiti.  

Torej, glavni namen digitalno marketinškega komuniciranja, ki ga uporablja podjetje 

Optiweb, d. o. o., je privabiti tiste poslovne partnerje, ki tudi sami sledijo podobni filozofiji, 

ko pride do sodelovanja in vodenja samega podjetja. Skozi raziskavo smo lahko ugotovili, da 

podjetju veliko pomeni zadovoljstvo zaposlenih in kultura. V podjetju si želijo ustvarjati 

vzdušje, ki bo zaposlene spominjalo na domače okolje, kar bo spodbujalo motiviranost in 

produktivnost. Vse lastnosti, ki podjetje Optiweb, d. o. o., ločujejo od drugih, želijo preko 

različnih orodij digitalno marketinškega komuniciranja sporočati ciljnemu občinstvu. Orodja, 

ki jih podjetje največ uporablja v namene informiranja svojih potencialnih poslovnih 

partnerjev, so socialna omrežja, kot sta Facebook in Instagram, ter blog, ki ga objavljajo na 

svoji spletni strani in profilih na družbenih omrežjih. Facebook in Instagram sta bila 

prepoznana kot najboljši orodji, preko katerih podjetje lahko predstaviti svojo kulturo, način 

vodenja in dejavnost. Na omenjenih družbenih omrežjih se namreč nahaja tudi največje 

število potencialnih strank, ki redno spremljajo njihovo delovanje in projekte. Na portalih 

Facebook in Instagram podjetje tako dnevno deli slike, videoposnetke, dosežke ter vse, kar se 

dogaja v podjetju Optiweb, d. o. o. Podjetje s svojo strategijo »inbound« marketinga želi 

privabiti le tiste stranke, s katerimi se lahko poveže in ki se zavedajo pomena aktivnega 

sodelovanja, ki je potrebno za dobro izpeljan projekt. Skozi intervju smo ugotovili, da je 

podjetje prenehalo z Google oglaševanjem, saj so spoznali, da so z uporabo tega orodja 

postali le del primerjave ponudb in cen, kar si v podjetju Optiweb, d. o. o., ne želijo. Želijo si 

biti unikatno podjetje, ki bo s svojo filozofijo vodenja in znanjem, ki ga imajo njihovi 

zaposleni, privabilo stranke.  

V podjetju se zavedajo, da se trendi in želje strank stalno spreminjajo, zato je potrebno tudi 

stalno prilaganje strategije digitalno marketinškega komuniciranja. Glavni vodnik za izdelavo 

njihove strategije digitalno marketinškega komuniciranja je tujina, kjer sta digitalni svet in 

digitalno oglaševanje veliko bolj razvita. Zaradi majhnosti in na nekaterih področjih še 

nerazvitosti digitalnih medijev je to nato treba prilagoditi slovenskemu trgu. Orodje, ki ga 

uporabljajo za prilagajanje svoje strategije, so največkrat povratne informacije, ki jih dobijo 

od svojih poslovnih partnerjev. Po vsakem sodelovanju si od strank želijo prejeti kar se da 
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veliko povratnih informacij, na podlagi katerih lahko ocenjujejo dosedanjo strategijo 

marketinškega komuniciranja. Ker se v podjetju dobro zavedajo, da so težave in neuspehi le 

možnost za napredek, so v Optiwebu hvaležni tudi za povratne informacije v primeru 

neuspelih projektov. Povratne informacije, v katerih jim stranke same povejo, kaj bi lahko 

izboljšali, lahko deluje kot odlično vodilo za prilagajanje strategije digitalno marketinškega 

komuniciranja.  

V podjetju se zavedajo, da je izdelava strategije bistvenega pomena za izvajanje dobrega 

nastopa na trgu, saj ta služi kot zemljevid, ki bo podjetje popeljal do začrtanih ciljev 

poslovanja. Podjetje Optiweb, d. o. o., daje velik poudarek na sestavi in prilagajanju strategije 

digitalno marketinškega komuniciranja, saj si želijo privabiti stranke, s katerimi bodo lahko 

sklenili dolgoročna partnerstva ter uspešno izvajali projekte. Največ jim pomeni, da je njihova 

strategija začrtana v smeri komuniciranja njihove kulture in načina življenja v pisarnah. 

Seveda pa so velik del njihove strategije digitalno marketinškega komuniciranja tudi blogi, 

preko katerih redno objavljajo teme s področjih digitalnega sveta in digitalnega marketinga. S 

tem želijo spodbujati vzajemnost med širšim občinstvom ter si ustvarjati prepoznavnost.  

Marketing in samo marketinško komuniciranje bo tako, dokler bodo vodili strategijo 

»inbound« marketinga, velik del podjetja. Pri izbranem načinu marketinga je zelo pomembno, 

kako in na kakšen način podjetje komuniciranja s svojimi potencialnimi poslovni partnerji. Za 

pritegnitev pravih strank morajo izbrati tudi pravi način in pravo orodje za digitalno 

komuniciranje.  

5.4 Predlogi za nadaljnji razvoj in poslovno prakso 

V podjetju Optiweb, d. o. o., se dobro zavedajo, da je za pridobitev ključnih kupcev 

najpomembnejši način njihovega komuniciranja. S trenutno strategijo je podjetje uspešno pri 

privabljanju strank, ki sledijo podobni filozofiji kot oni in se zavedajo pomena zadovoljnih 

zaposlenih ter aktivnega sodelovanja. Še vedno pa je opaziti, da privabijo stranke, s katerimi 

je poslovanje zaradi nasprotujoče miselnosti oteženo, kar nam je zaupala tudi ga. Ravnikar. 

Omenila je, da si v podjetju želijo predelave strategije za tujino. Glede na trenutno stanje 

razvitosti Slovenije na področju digitalnih medijev in digitalnega marketinga podjetju 

Optiweb, d. o. o., svetujemo, da se v naslednjih letih bolj posveti pridobivanju povratnih 

informacij predvsem iz tujine ter prilagajanju strategije komuniciranja temu. Po naših 

opažanjih so zelo napredni na digitalnem področju in menimo, da bi imeli s prestopom na še 

večji obseg tujih, predvsem angleško govorečih strank, še večje možnosti za nadaljnji uspeh 

in rast.  

Eden izmed izzivov, s katerimi se bodo v prihodnosti soočala digitalno usmerjena podjetja, je 

tudi velik porast konkurence in večanje pomena digitalnih medijev v marketinškem 

komuniciranju podjetij. Kar je že omenila ga. Ravnikar, je, da v podjetju razmišljajo, da bi se 
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usmerili na določeno področje, na katerem menijo, da imajo največ izkušenj. Menimo, da bi 

podjetje zagotovo moralo razmišljati v smeri, da se osredotočijo na določeno področje 

digitalnega marketinga, kjer bodo lahko pokazali še več znanja in izkušenj ter se soočali z 

novimi izzivi. Slednje bodo zagotovo znali izkoristi kot prednost za nadgradnjo svojih 

storitev. Na ta način bodo svojo strategijo digitalno marketinškega komuniciranja lažje 

prilagodili, saj bo njihovo ciljno občinstvo še bolj segmentirano. Posledično se bodo lahko 

popolnoma posvetili izvajanju vrhunskih storitev na izbranih digitalnih področjih. Ne 

nazadnje pa jih to lahko pripelje do še večjega uspeha in prepoznavnosti v svetu. 
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6 SKLEP 

V današnjem času, ko se dogajajo velike spremembe na področju tehnologije in ko je 

konkurenca vse večja, ima marketinško komuniciranje z vpeljevanjem orodij digitalnega 

marketinga vse večji pomen. Pomembno je, da se podjetja zavedajo napredka, ki se dogaja na 

digitalnem področju, ter tega začnejo uporabljati v svojih poslovnih modelih. Seveda pa je pri 

tem še vedno treba ostati zvest svojemu ciljnemu kupcu ter strategijo digitalno marketinškega 

komuniciranja prilagajati temu.  

Z izvedeno kvalitativno raziskavo v obliki intervjuja z vodjo marketinga in SEO-ekipe, go. 

Natašo Ravnikar, in analiziranjem strategije digitalnega komuniciranja podjetja Optiweb, 

d. o. o., smo prišli do nekaj ključnih ugotovitev, ko pride do sestavljanja prave strategije 

marketinškega komuniciranja preko digitalnih medijev. Kot pri vsaki strategiji je tudi tukaj 

pomembno, da si podjetje zna odgovoriti na vprašanje, zakaj sploh izvaja svojo dejavnost. Pri 

vsem tem se ne sme pozabiti, da si je treba zadati tudi tisti »kdaj«, torej opredelitev časovnega 

obdobja strategije. Spoznali smo, da je pravilno zastavljena strategija digitalno marketinškega 

komuniciranja in vsebina te v podjetju Optiweb, d. o. o., bistvenega pomena. Podjetje mora s 

svojo usmeritvijo v »inbound« marketing stalno skrbeti, da vsebino digitalno marketinškega 

komuniciranja prenaša v okolico po ustreznih kanalih in z ustrezno vsebino. »Inbound« 

marketing namreč pomeni, da podjetje ne deluje po principih aktivnega iskanja strank. Želijo 

si, da stranke s podobno filozofijo same poiščejo njih. Vsebina komuniciranja je tako 

prilagojena strankam, ki se bodo tudi same našle v zgodbi, ki jo živi podjetje Optiweb, d. o. o. 

Njihove ključne stranke so tako podjetja, ki se zavedajo pomena zaposlenemu prijaznega 

podjetja, aktivnega sodelovanja in pomena digitalnih medijev. Glavna orodja, preko katerih 

sporočajo, kdo je Optiweb, kakšna je njihova kultura in kako delujejo na vsakodnevni ravni, 

svojim ciljnim strankam sporočajo preko socialnih omrežij, kot sta Facebook in Instagram, ter 

blogov. Zadnje čase pa vse več razmišljajo tudi o portalu LinkedIn. Razlog za izbiro 

omenjenih socialnih omrežjih je, da njihova izbrano ciljno občinstvo na teh omrežjih preživlja 

veliko časa ter spremlja, kaj se dogaja v samem podjetju Optiweb, d. o. o., in digitalnem 

svetu.  

Zaradi vse hitrejšega napredka digitalnih medijev ter spreminjanja trendov morajo tudi sami 

stalno sledili spremembam, ki se dogajajo na digitalnem področju. Temu sledijo z rednim 

izobraževanjem zaposlenih ter spremljanjem konkurence. Pri sestavljanju in dopolnjevanju 

strategije se zgledujejo predvsem po tujih trgih. Prav zaradi stalnih sprememb se spreminja 

tudi njihova strategija. To stalno dopolnjujejo na podlagi povratnih informacij, ki so jih prejeli 

po končanih projektih s strani strank. Želijo si tako pozitivih kot tudi negativnih informacij, 

saj so slednje tiste, ki lahko pripomorejo k izboljšanju strategije digitalno marketinškega 

komuniciranja.  

Podjetje Optiweb, d. o. o., je podjetje, ki ima že v svoji viziji zapisano, da si želijo stalnih 

izzivov in še večjega prodora na tuje, predvsem angleško govoreče trge. Eden izmed ciljev, ki 
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jih želi podjetje v svoji prihodnosti uresničiti, je, da svojo strategijo digitalno marketinškega 

komuniciranja prilagodijo tujim, angleško govorečim trgom, ter še povečajo število tujih 

poslovnih partnerjev. Odločitev za spremembe, potrebne na področju komuniciranja in 

samega poslovanja, pa prihajajo tudi iz zavedanja vse večje konkurence in večanja pomena 

digitalnih medijev. V podjetju se zavedajo, da je eden izmed največjih izzivov, s katerim se 

bodo soočala digitalno usmerjena podjetja, ravno povečanje konkurence. Že prvi korak do 

zavedanja tega je lahko pot do še uspešnejšega nastopa na trgu v prihodnosti. Na osnovi 

izvedene raziskave lahko trdimo, da ima proučevano podjetje Optiweb, d. o. o., zelo dobro 

načrtovano in tudi izvajano strategijo digitalno marketinškega komuniciranja, kar se kaže v 

odličnih poslovnih rezultatih podjetja, nadpovprečni stopnji rasti v zadnjih letih, večanju 

števila zaposlenih in krepitvi ugleda ter prepoznavnosti podjetja v širšem tržnem okolju.  

Ravno zaradi večanja konkurence in hitrega spreminjanja trendov proučevanemu podjetju še 

svetujemo, da se v prihodnosti še bolj intenzivno usmeri in specializira na področje, kjer ima 

največ znanja in izkušenj, saj jim bo to nudilo še več novih izzivov, s katerimi bodo lahko 

nadgrajevali svoje znanje in rast. Prav tako pa jim zaradi majhnosti slovenskega trga in 

omejenega števila strank v prihodnosti svetujemo prilagoditev strategije digitalno 

marketinškega komuniciranja s ciljem hitrejšega vstopa na tuje trge in intenzivnejšega 

pridobivanja tujih strank.  
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PRILOGA 

Priloga 1 Vprašanja za intervju z vodjo marketinga v podjetju Optiweb, d. o. o., gospo 

Natašo Ravnikar. 

 

 





Priloga 1 

 

1. Kako bi lahko opredelili ključne poslovne aktivnosti vašega podjetja ? 

2. Kdo so vaši ključni kupci in kako jih pridobivate ? 

3. Kakšno vlogo in pomen ima marketing in marketinško komuniciranje v poslovanju vašega 

podjetja? 

4. Kako bi lahko opredelili aktivnosti in vsebine digitalnega marketinškega komuniciranja, 

ki jih izvajate v vašem podjetju ? 

5. Kakšno vlogo in pomen ima digitalno marketinško komuniciranje v poslovnih aktivnostih 

vašega podjetja ?  

6. Kateri so po vašem mnenju trenutni trendi na področja digitalnega marketinga in kako v 

podjetju Optiweb d.o.o. sledite le tem?  

7. Kako torej v vašem podjetju poskrbite, da so zaposleni v koraku s trendi, ki se dogajajo na 

področju digitalnih medijev?  

8. Na kaj je po vašem mnenju potrebno paziti pri sestavi dobre digitalno marketinške 

strategije in kako bi pravzaprav definirali dobro zastavljeno strategijo?  

9. Katere so tiste informacije ki so za vas najbolj relevantne in kako jih lahko uporabite pri 

načrtovanju in izvajanju strategije digitalno marketinškega komuniciranja?  

10. Na katerih področjih (SEO, e-poštni marketing, socialna omrežja…) digitalno 

marketinškega komuniciranja dajete največ poudarka in zakaj.  

11. Kako bi torej opisali strategijo digitalno marketinškega komuniciranja vašega podjetja?  

12. Kateri so po vašem mnenju največji izzivi v procesih digitalnega marketinškega 

komuniciranja, s katerimi se soočajo ali se bodo v prihodnosti soočala digitalno umerjena 

podjetja, in kako bi se lahko deloma izognili določenim nevarnostim in težavam?  

 

 


